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SENADO FEDERAL 

1-ATA DA 201• SESSÃO, EM 16 DE ~NO
VEMBRO DE 1984 

1.1- ABERTURA 

1.2 -EXPEDIENTE 

1.2.1- Ofícios do Sr. }'ii-Secretário da Câmara dos 
D~pütados. 

Encaminhando à revisãO do Senado autógrafo do se
guinte proje_to: 

-Projeto de Lei da Câmara nY 2f2/84 (n~>-
4.058/84, na Casa de origeril), de iniciatiVa dO- Senhor 
Presidente, que concede pensão especial a Marcel\e 
Jaulent dos Reis (Beatrix Reynal). 

- N'>' 998/84, restiüiTndo autógrafo de projeto de 
lei sancionado. __ 

1.2.2 - Parecer encaminhado à Mesa 

1.2.3 - Comunicação da Presidência 

Prazo para oferecimentO de emendas ao Projeto -de 
Lei da Câmara: n"' 212, -:de 1984, lido anteriormente. 

1.2.4- D~scursos do Expediente 

SENADOR JOSt FRAGELLI - Comentãrfo 
sobre o pronunciamento do Dr. Tancred_o _Neves, fei-
to ontem, em Vitória-ES. -

SENADOR MARTINS FILHO-I Encontro Na
cional de Dirigentes das CooPeratíV3.s de COiiSunlo 
dos Funcionários do Banco do Brasil, a realizar-se 
em Brasflia a partir âe 19 do correi1ti. --

SENADOR JORGE KALUME- Repercussão da 
aprovação, pelo Congresso Nacional, do Estado da 
Microempresa. Defesa do estabelecimento de trata
mento diferendádó para a Amazónia e para o Nor
deste. 

SENADOR ALMIR PINTO -- SerriináriO sobre 
medicfna nuclear, ora em realização em Brasília. 

SUMÁRIO 

SENADOR ROBERTO SATURNINO- Memo
rial da Confederação Nacional dos Trabalhadores 
em Transportes Marítimos, Fluviais e Aéreos de de
núncias e sugestões concernentes às normas de segu
rança de vão. 

1.3- ORDEM DO DIA 

-Projeto de Lei do Senado-n~' 139/84, de autofia 
do Senador Nelson Carneiro, que revoga o Decreto
lei n"' 1.541, de 14 de abril de 1977. (Lei das Sublegen
df!S). (Em regime de urgência)". Votaçio adiada po_r 
falta de quorum. 

-:--Projeto de Lei da Câmara n"' 10/81 (n"' 
1.529(79, na Casa de origem) que dispõe Sobre a apo
sentadoria, com proventos integrais, dos ex
combatentes segurados da Previdência Social. Vo-
tação adiada por falta de quorum. 

-Projeto de Lei da Câmara nl' 44(81 (nl' 587, na 
Casa de origem), que veda aos veículos de comuni
cação de massa (rádio, televisão, cinema, jornais, re
vistas, cartazes, anuários ou qüalquer outro tipo de 
publicação) aceitar a autorização ou a veiculação de 
anúnciOS e de comerciais que não sejam negociados, 
produzidos, cr_iado _ _s, fih:nados, gravados, copiados
imagem e som- por profissiOnaiS-e elrij:l'resas brasi
leiras. Vofuçilo adiada por falta de quorum. 
~-Projeto de Lei da Câmara fi'? 53/77 (n"' 227 f15, 

na Casa de origem), que dispõe sobre condições a ob- _ 
sefvar na-renovação de contratos de atletas profissiõ
nã.is, e dá outras providêriciaS. Votação adiada por 
falta de quorum. 

- Prõjeto de Leí da Câmara n"' 65/79 (nl' 
4.257 j77, na Casa de origem), que autoriZa a alie
naÇão de imóveis residenciais da Rede FerroViária 
Federal a seus ocupafltes. Votaçilo adiada por faita de 
quorum. 

-_Projeto de Lei da Câmara n"' 14/84 {n"' 
2~867 /76, na Casa de origem), que introduz modifi
cações na Consolidação da:s Leis: do Ttãlm:ihõ~-ãpto
vada pelo Decret9-lei n~' 5.452, de !I' de mai_Q de J 943, 
para o fim de assegurar estabilidade provisória à mu
lher trabalhadora que contrair núpcias. Votaçílo 
adiada por falta de quorum. --

-Projeto de Lei da Câmara nl' 211(83 (n~' 

4.112/80, na Casa de origem), que acrescenta parã
grafo único ao art. 3~> da Lei nl' 1.060, de 5 de fe.verei~ 
rode 1950, que trata da assistênciajtidiciâria aos ne
cessitados. Votação adlãda por falta .de quorum. 

_ - Projeto de Lei da Câmara nl' 79/79 (n"' 
1.511 (75, na Casa de origem), que acrescenta pará
grafo ao arL 51' da Lei n~' 3.807, de 26 de agosto de 
l260,_que dispõe sobre a Lei Orgânica da Previdência 
Social, alterada pela Lei n9 5.890, de 8 de junho de 
1973. _(Apreciação preliminar da juridicidade). Vo-
tação adiada por falta de quorum. 

- __ Projeto de Lei do Senado n"' 13/80, de autoria 
do Senador Itamar Franco, que estabelece abatimen
to nos preços de derivados do petróleo e do álcool~ 
quandQ_ destinados ao consumo próprio de motoris
tas profissionais alltôri-õoritos. Votaçio adiada por fal
ta de quo~m_; 

- Projeto de Lei do Senado n"' 41/82, de autoria 
da Senadora Laétia de Alcântara, que acrescenta arti
go ao Decreto-lei n{' 594, de 27 de maio de 1969, que 
institu_i a Loteria_ -Esportiva Federal, e dá outras pro-
vidências. Votaçio adiada por falta de quorum. 

1.4 :_.:: DISCURSOS APÓS A bRDEM DO DIA 

SENXDOR FÁBIO LUCENA- Prejuízo- advindo 
à juticultura amazonense decorrente da exportação 
de café a granel par~ os Estados Unidos da América. 

SENADOR- GASTÃO MVLLER - Transcrição 
de artigo do jornalista Car!Qs CasteHo Branco, intitu
lado Sistema assume Maluf e o impõe. 

1.5- DESIGNAÇÃO DA ORDEM DO DIA ~ 
DA PRÓXIMA SESSÃO. ENCERRAMENTO 

2- DISÇURSÕ: PRONUNCIADO EM SES
SÃO ANTERIOR 

Do Sr. VIrgílio Tiivora, proferido na sessão de 14-
11-84. 
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AIMAN GUERRA NOGUEIRA DA GAMA 

Diretor-Geral do Senado Federal 

ALOISIO BARBOSA DE SOUZA 

Diretor Executivo 

LUIZ CARLOS DE BASTOS 

Diretor Industrial 

RUDV MAURER 

Oiretor Admini5trativo 

3 - ATO DO PR!lSIDJ'NTE 

N' 77, de 1984 

EXPEDIENTE 

CENTRO GRÁFICO DO SENADO FEDERAL 

DIÁRIO DO CONGRE~SO NACIONAL 

Impresso sob a responsabilidade da Mesa do Senado Federal 

ASSINATURAS 

Via Superflcie, 

4-ATAS DE COMISSOES 

5-MESA D!RETORA 

Semestre ..••••••••••.•••••••••.....•••• 

Ano •••••...•••••• --· •.••• --........... . 

Exemplar Avulso, Cr$ 50,00 
Tira$1'>111, 2.200 exemplares 

Cr$ 3.000,00 
Cr$ 6.000,00 

6- LlDERES E VICE-LIDERES DE PARTI· 
.DOS .. 

7- COMPOSIÇÃO DAS COMISSOES PER· 
MANJ;:NTES 

Ata da 201' Sessão, em 16 de novembro de 1984 
2' Sessão Legislativa Ordinária, da 47ª Legislatura 

Presidência dos Srs. Henriqu'e Santillo, Almir Pinto e Martins Filho 

ÀS 14 HORAS E 30 MINUTOS, ACHAM-SE PRE· 
SENTES OS SRS. SENADORES: • . ... . -· 

Jorge-.Kalume- Fábio Lucena- Raimundo_ Parente 
- Gabriel Hermes - Hélio Gueiros- Alexandre Costa 
-Alberto Silva- Helvfdio Nunes- Almir Pinto -
José Uns~-Virgíli~ Távora- M_arÜt:ts Filho :- ~um~ 
berto Lucena - Marcond~ Gjc;ielha - Ade~~I [ure~a---

- Luiz Cavalcante- Lourival Baptista- PasSos Pôr1o 
- Roberto Saturnfn_o ~ Henrique SantillO - Mãuro 
Borges- Gastã.o Müller- Jos_é F_ragelli- Affonso Ca~ 
margo- Lenoir Vargas- Octavio C~doso. 

O SR. PRESIDENTE (Henrique _Sall_tillo) - A !ist~ 
de presença acusa o comparecimento de 26 Srs. Sen~do
res. Havendo número regimental, declaro aberta a ses-
são. _ 

Sob a proteção de Deus iniciamos nossos trab!llho~. 
O Sr. 19-Secretário procederá à leitura do Expediente.,_ 

~ lido o seguinte 

EXPEDIENTE 
OFICIO 

Do Sr. 19-Secretárlo da Oimara dos Deputados encami
nhando à revislo do Senado, autógrafo do seguinte proje
to: 

PROJETO DE LEI DA CÃMARA No 212, DE 1984 
(n' 4.058/84, na Casa de origem) 

De iniciativa do Sr. Presidente da República 

Concede pensio especial a Marcelle Jaulent dos 
Reis (Beatrlx Reynal). 

O Congresso Nacional decreta 

Art. 19 Fica concedida a Marcelle Jaulent dos Reis 
(Bt;atrix ·R.eyn~l) ·uma pensão especiâ.l, mensal, no valor 
correspondente a 5 (cinco) salários Iii!nimOs vigentes ·no 
Pais. 

Parágrafo 11nica. _ESsa Pensão não se estenderá ades
cendentes ou a eventuais herdeiros da beneficiada. 

Art. 29 A-despesa decorrente destà lei correrá à con
ta -de Encargos Previdenciârios da Unil() - Recursos 
sob a suP1;rvisão do Ministério da Fazenda. -

Art. 3'~ -·Esta Lei entra em vigor na ·data de sua publi
cação. 

Art. 49 Revogam-se as disposições em contrário. 

}IIENSAGEM N• 283, DE 1984 
Excelentíssimos Senhores Membros do Copgresso Na

cional: 
NOs tCi.-mos do art. 51 da ConstituiçãoFederal, ten~o 

a honra de submeter à elevada deliberação de Vossas Ex~ 
celências, aCompanhado d-e -Exposição d~ MQtjvos d!! s~~ 
Iihora Miriislra de Estado de Educação e Cultura, o ane
xo projeto de lei que .. concede pensão especi_al a Mar-
celle Jaulent dos Reis". -

Brasília, 14 de agosto de 1984. - Joiq Figueiredo. 

ExPOSIÇÃO DE MOTIVOS N' 79, DE 28 DE JU
NHO DE 1984, DO MINISTJiRIO DA EDU
CAÇÃO E CULTURA. 

Excelentíssimo Senhor Presidente da República: 
Tenho a honra de submeter à elevada consideração de 

Vossa Excelência proposta de Projeto de Lei concedendo 
pensão especial à Senhora Marcelle Jaulent dos Reis, 
cujo -pseudônimo artístico é Beatrix Reynal, pelos ser
viços prestados ao Pafs, nos campos da arte literãria e 
ação social. _ _ 

Esta grande poetisa nascida no Uruguai e francesa por 
descendência, tornou-se brasileira por adoção. 

A excelente qualidade de sua obra garantiu-lhe a con
sagraÇãO-da crítica e o reconhecimento de seus compa
nheirOs de Letras, que vêm se manifestand'? pela impren
sa, entre outros Carlos Drummond de Andrade e Rachel 
de Queirós, a favor de uma ajuda do Governo à ilustre 
escritora. 

Além da beleza e força de sua produção literária, que 
jâ bastam para fll,zê-Ia merecedora do apreço deste país, 
Beatriz Reyiiâ.llegou-nos uma rica atuação no campo so
cial. 

-Nos teffipos em que desfrutava de condições financei
ras favoráveis foi grande benemérita, ajudandQ a mais de 
50 obras de _beneficência, todas brasileiras. Seu nome es
tá ligado a donativos consideráveis â Promatre, às Ban
deirantes, à ABBR, às campanhas -contra tuberculose, às 
ativi_dades de alfabetização e às de erradicação de ende
mias rurais. 

Por sua intensa e generosa ação social, foi agraciada 
com condecorações pelo Governo brasileiro e tamb8m 
pela França; onde recebeu o Lêgion D'Honneur, pela ex~ 
tra.ordinâria atividade que exerceu em prol da França li
vre durante a Segunda Guerra MÚndial, embora estives
se vivendo no Brasil. 

Hoje, Beatrix Reynal está pobre, octogenária e quase 
to.talmente inválida, residindo em u~ minúsculo aparta~ 
mento no Leblon. 

_ Ulna pensão especial que lhe possa assegurar alguma 
tranqU_ilidade no final da existência constitui forma justa 
de reconhecimento do Governo pelo seu legado artístico 
e social. 

Reitero à Vossa Excelência os protestos do meu maíS 
profundo respeito. - Esther d~ Flgueiredq Ferraz. 

(À Comissão de Finanças.) 
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OFICIO 

Do Primeiro--Secretário da Câmara dos Deputados 

N~' 998/84, de 14 do corrente, encaminhando autógra
fo do Projeto de lei da_ Câm_ara_ n!_ 12_6, de 1984 (n~" 

1.950(83, na Casa_ de origem), de iniciativa do Senhor 
Presidente da República, que dispõe sobre a criação e o 
funcionamento do Juizado Especial de Pequenas Causas. 
(Projeto que se transformou na Lei n"' 7 244, de 7 de no· 
vembro de 1984.) --

PARJj:CER 

(*) PARECER N• 749, DE 1984 

Da Comissão do Distrito Federal, oferecendo are
dação final do Projeto de Lei do Senado nl' 1:53, de 
1984-,PF, que "estima a receita e fixa a despesa do 
Distrit9 Federal para o exercício finanteiro de 1985". 

O SR. PRESIDENTE (Henrique Santitto)- Do ex
pediente lido consta o._Projeto de Lei da Câmara rfl' 2f2, 
de 1984, que receberá emendas, perante a comissão que 
foi distribuído, pelo prazo_ de cínco sessõ_es ordinárias, 
nos termos da alínea b, do inciso II, do artigo 141 do Re~ 
gimento Interno. 

(•) Será p~blieado em Suplemento à presente ediçio, 

O SR. PRESIDENTE (Henrique Saniil!o)- Háora
dores inscritos. 
Concedo- a Palavra ao noOre senaaor-J()"Sê- -FragCITi. 

O SR. JOSl!: FRAGELLI (PMDB- MS. Pronuncia 
o seguinte discurso. Sem revisão do orador.)-- Si. Presi
dente, Srs_. Senadores: 

Já que o momento nacional é eminentemente polftico, 
não podia deixar de fazer alguns breves comentários 
sobre o pronunciamento do Sr. TancredQ Neves, em Vi
tória, desde que nele traça, no nosso modo de entender, 
um completo programa político para o seu futuro gover-
no. 

Nós, da Oposição-, filamos com esti SegUrãnça, "para 
o seu futuro governo"-, porque vingaram as regras do 
jogo_ estabelecido nãç por n~s, mas pelo próprio Gover
no e pelo Partido que, então, representava a maioria nõ 
Congresso. Pelas regras do jogo,-desde que aplicadas ju
r~di'camente, desde que observadas na sua integridade é
tica, desde que obedecidas as nornlas já traçadas, não há 
mais dúvida alguma de que o candidato daS oposiçÕCs -
brasileiraS serâ o vitorioso em 15 de março. Por isto meS
mo, .S. Ex• diSse, em Vitória, que recebia, já, como Uma 
missão a ser cumprida, a de restaurar plenamente a de~ 
mocracia brasileira, nas bases e nas diretrizes qUe traÇoU -
no seu discurso eni Vitória: · 

"Restaurar a democracia e restaurar a Repúbii~ 
ca. edificando a nova República, é -a missão que es
tou recebendo do povo e que se transformãrâ em 
realidade pela força não apenas de um político, mas 
de todos os cidadãos brasileiros." 

Estas primeiras palavras de Tancredo Nevi::s deVem sei 
devidamente meditadas. Em prime"íiõ Iugai, porque ele,
sentindo-se desde jã o eleito em 15 de janeiro, deci:iTa 
que recebe essa missão do povo, e não apenas através daw 
quele restrito Colégio eleitorãl que n-Os foi impostO, ·de 
686 eleitores, e que a sua oOra de restauração democrátiM
ca e libertária não será levada a efeito apenas pOr ele, 
mas por todos os cidadãos brãsileifos: Ele recebe, por
tanto, uma missãO quci-COnsiáera diretarnente outO:Cgada 
pela grande e esmagadora maioria do povo brasileiro. 

Foi oportuna-a friani.resta.Ção do ex-Governador de 
Minas e ex-Senador, nosso companheiro atê outro dia 
justamente no 15 de novembro, falando na nova Re
pública brasileira. Realmente, vai nascer uma nova Re-

pública. Ficaram para trás a velha República de 89, de 
91 atê 30. Depois, a que chamaríamos de segunda Re
pública, de 30 a 34; seria uma terceira República a de 34 
a 37; uma quil.ria República, de 37 a 45; uma quinta Re
pública, de 46_ atê 64; e ainda outra, de 64 atê os nossos 
dias. Não são apeniis as demarcações dos períodos de 
governos que dão a f~ição à vida política e. social de um 
País. São as mudanças que se verificam nesses períodos, 
e as orientações das elites políticas. Não apenaS isso, mas 

_ a disposiÇão do povo, atravês de seus condutores, de dar 
ao País uma nova existência, novos valores sociais, 
traçar rumos novos, não ficar no imobilismo do passado, 
nem sequer no conservadorismo _do presente, mas nas 
mudanças que se impõem daqui para diante. E é bom re
petir; nós vi:venios ii uma épóca em- que de um lado está o 
reacionarisino, que muitas vezes. seCónfunde com o irilo
bilismO; de outro lado e no centro, está o coO.servadorisw 
mo, aqueles que querem o status qno com mudanças 
muito lenta's e quase imperceptíveis. - - -

Finalmente, encontram-se a<iueles que querem o pro
~gresso spcial, porque uma sociedade como a _brasileira, 
tão complexa nos seus compartimentos regionais, nas 
suas classes cada vez mais diferencíadas, com uma ge
ração que vem pensando em novos valores, uma geração 
que sofre: agora comô nenhuma outra sofreu, frente aos 
sãcriticiOs pof Qúe· passa esta Nação, corri Um volurD.e 
imenso de novas circunstâncias-de ordem social e políti
ca, necessita realmente, de mudanças que não sejam ape
nas pOiítíCas, ·ma·s Sõciais, CCOiiômícas. e até inesnio- naS 
suas estruturas mais resistentes, como ~não tenho _re

-ceio em dizer- da estrutura fundiária. Novos dias pãra 
eSte País; é iSs-O que anUncia Tancredo Neves. Mudanças 
que venham colocar a sociedade brasileira em condições 
de evoluir pacificamente dentro de uma nova democraA 
cia, de uma nova República, en.l <J.ue os valores políticos 

_sejam predominantes, em que -iodas as alterôãn-cias nÓ 
~ pôder veriha-ril a Se fazer de acordo com as constituições, 

que no mundo têm sida realmente democrática-s,-nãO -ad
mitindo nunca a interferência da força nessas alternân
cias do poder. 

Sr. Presidente, eu estava preparando um pequeno pro
nunciamento para ressaltar que é a primeira vez ila his
tória políticã e social deste País, -que não são os políticos
nem as elites políticas que estão dirigindo o processo da 
sucessão presidencial, mas é o povo nas praças públicas, 

-nas ruas, nos sindic~tos, numa OA.B,_ o povo, através dos 
seus artistas, nos-shows, no cinema, no teatro, na televi
são; é o povo no seu conjunto forriiando como que uma 
massa dominada por sentimentos realmente democráti
cos, comoja.rnai:S existiu neste País. 11. o povo ciuem está 
conduzindo a_ sucessão presidencial. 
--NãO ~cho, Sr. PreSidente, _que" o P _ _p;~,- tenha se 1mPlodi

do por outra razão, senão pela fOrça popular, pela força 
das manifestações populares. 

Já tive _oportunidade de dizer _aqui que os provectos 
membros -do grande Partido, o maior Partido, o PDS, 
que deixaram a sua agremiação partidária para forrilar 
ao lado das Oposições, não o fizeram pelas Verbas raZões 
de ordem puramente política, viSRndo os seus interesses 
partidários ou pesSoais em cada Estado, mas foram levá
dos justame.gte pela pressão da opinião pt1blica, manifes
tada atràV_és·_~aq~ela memorável campanha das diretas, e 
ãgõfa em- tõ-d_os os cÕmícios de Taricredo Neves, alguns 
maiores mesmo do que aqueles -daS "Di!etas Já". ~-

Note-se, Sr. Presidente, que justamente os lideres jo
-vens do PDS, os governadores moços, as suaS lider3nças, 
assim mais Jígadas aô povo, e que, estão ocupando os 
postos políticoS que hoje ocupam, saíram das eleições 

- democrátiCas de dois anos atrãs. A maioria dos eleitos 
Governadores, Deputados Estaduais, Federais e sena
dores, sentindo-se presa aos mais fortes e predominantes 
sentimentos populares, é que veio ao encontro dos dese
jos populareS. -isso é muitO importante, Sr. Presidenie. 
porque u·m nosso velho cientista-Político, Oliveira Vi:ina, 
sempre dizia que, na democracia brasileira, o que causa
va desânimo era a não participação do povo, sObretudo, 
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ness.e processo mais importante que é o da sucessão preM 
sidencial. Sempre a direção política do Partido majori
tário é que escolhia o candidato à Presidência da Re
pública, sem nenhuma manifestação vinda das bases po
pulares, Muitas vezes, essas direções partidárias, como, 
aliás, acontece em todos os países, não apenas no Brasil, 
a máquina: partidária, muitas vezes, é mais poderosa do 
que o própriO Presidente da República. Algumas vezes, 
os sucessores dós presidentes foram indicados pelos lide
res partidários, não só à revelia, como contra a vontade 
do Chefe da Nação. Isto aconteceu logo de início com 
um homem todo-poderoso, que foi Floriano Peixoto. 
Todos sabem que ele não queria Prudente de Morais. 
Preveniu o chefe do seu Partido, numa antevisão das coi
sas que iam acontecer, que ele próprio, Glicério, poderia 
vir ·a Ser vítima de Prudente., que nunca se alinhara com o 
Governo. 

Mais tarde, ainda outrO exemplo: Rodrigues ~Ives, 
qUe foi o lnaiof adlninistrador da primeira República, 
não pôde ver sagrado como candidato oficial o do seu 
coração, que era Bernardino de Campos, vindo a ser Af
fonso Pena, atravês das habilidosissimas manobras de 
Pinlieiro Machado. E assim nós poderíamos citar outroS 
exemplos. Mas, sempre, Sr. Pre_sidente, Srs. Senadores, 
sempre os Candidatos à Presidência da República- eram 
escolhidos exclusivamente pela cúPula partidária. Fixa
do esse candidato, nunca jamais, ele foi derrotado, até 
I930. Mesmo depois, tivemos uma exceção, com Getúlio 
Vargas. Mas, Õ fenômeno Getúlio Vargas não decorreu 
da mesma maneira como agora se desenvolve insucessos 
políticos. Getúlio foi lançado pelo PTB; com o seu imen
so prestíg"iO-_popular venceu as eleições de 1950. Agora, o 
que_ está ãcontecendo, Sr. Presidente, é que, apesar da 
providência- imposta do Colégio Eleitoral, imposta e que 
SJJpostame.nte iria obrigatoriárilente fevar o candióato 
Õfiçl_al à Preside_ncia da República, o movimento popular 
das ruas fez ·com-que toda esse expectativa fosse reverti
da-.~-e o CaOcliaatO oficial, que deveria receber aqueles vo
tos obrigatórios no Colégio Eleitoral, por um levante 
pacífico dentro do seu próprio partido, enérgico, decisiM 
vo e decidido dos seus próprios correligionáriõs, esse 
candidato h~j_e está m!lrginB:Iizado e de_rrotado, apesru; 
de todos Õs Casuísmos. Isto, Sr. Presidente, eu interpreto 
como um reSUltado, sObretu_dÕ, das manifesf:içõCs do 
pov~ _em praça pública. 

Isto é- um fato novo na vida da República e os políticos 
agora têm que -con-tar Com ele. Daquf POr diante; nãO 
bastará -que o Presidente da República tenha o seu esco
lhido in pectore, para que ele venha_ a ser o futuro Chefe 
da Nação. Será precisO, daqui por diante, que os_ parti
tios conheçam o que o povo pensa o que sente, as suas 
preferênc"ias, para entãO lançarem candidato que venha a 
merecer do povo a sagração nas urnas. Acredito que 
nada mais hã de se fazer neste País à revelia da soberana 
vontade do povo porque o povo brasileiro --acredito, 
sobretudo devido _a_ esse fenômeno social de trinta e cin
co, quárenta anos cá, da intensa urbanizaçãO coai fodas 
as suas conseqUências o povo brasileiro já não é mais
uma massa marginalizada e alienada por vontad~ pró
pria do p~ocesso político. Não- somos mais o pafS"rural 
de até 1930 e, talvez até 1945; somos, hoje, sobretudo, 

_um pais urbano; coni uina grãnde massa já intelectuali
zad!i, ~onscientizada e, por iss_o mes_f!lo, politizada. ~por 
istO, Sr. PreSidente, Sfs_. Senadores, que esta campanha 
eleitoral ~stâ sendg_ conduzida, sobretudo, pela vontade 
popular. 

O resultado de 15 de janeiro jã se prenuncia por que o 
povo escolheu aquele candidato que, talvez, até indepen
dente da pessoa do candidato, mas, pelo que ele repre
senta, no conjuntQ das n_ovas forças políticas da Nação, é 
o candidatO escOlhido pelo povo, 

O Sr. Jorge -Kalume- Permite V. Ex.• um apar~? 

O SR. JOS~ FRAGELLI- Pois não, com muito-Pra
zer. 
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O Sr. Jorge Kalume- Não gostaria que V. Ex• per
manecesse falando sozinho. 

O SR. JOSJi; FRAGELU ,..,. Muito obri$_ado, é uma _ 
honra. ·· · 

O Sr. Jorge Kalume - Daí por que me enCorajei-de_ 
pedir este aparte. Estou honrado por V. Ex! ter aquiesCi
do. Primeiramente, eti lhe perguntaria qUantas repúbli
cas novas o respeitável politico, Dr. TanCredo Neves, já 
fundou neste País? S. Ex• jã participou da de 30, Portan..: 
to, hã 44 anos; participou da de 1937, participou da de 
1961;-qllari:do foi Primeiro-. MiniStro, e agora, Já ilo õca.Sb 
da sua vida política; ·vem··ae proclamar uma nova Re
pública. 

O SR. JOSJi; FRAGELU - Eu diria no auge da sua 
vida política. 

O Sr. Jorge Kalume- V. Ex• vaiteftim pouCo de pa
ciênC:íá.- Eu perguntaria: o que envelheceu? Foi a- Re
pública ou foram os home~s? ~ esta pergunta que eu 
faÇo a V. Ex• Segundo V. Ex• afirmou com müita -ênfase, 
que a 15 dctjaneiro a·vitóriajâ sorriu ou já está-sorri~~o 
ou vai sorrir •.. 

O SR. JO_SJi; FRAGELLI - Já está consumada. 

O Sr. Jorge Kalume - Consumada para o candidato 
"Tancredo Neves? 

O SR. JOS~ FRAGELU- Exato, não há mais dúvi· 
da nenhuma. 

O Sr. Jorge Kalume- E V. Ex•, baseado em que está 
fazendo esta afirmativa? Por causa dos comícios que se 
fazem em praça pública? Apenas por isto? A eleição não 
é direta, a eleição~ indireta. No dia 15 de janeiro, às 18 

1 horas e 30 minutos, eu responderei o seu pronunciamen
to desta tarde. V. Ex• não vai ficar arnargurad~ p~lo fato 
da Justiça Eleitoral - também isso possO afirnlar.::...: 
proclamar eleito o Sr. Paulo Salim Maluf. Este, Sim1 v~i 
proclamar uma nova República_._ Se V._Ex• lesse o_seu 
programa de governo, o .. Brasil EspcrãÕça"-, cOOctuiria 
que:, no Brasil, irá soprar uma nova aura. 

·Era': este o aparte que eu queria oferecer a V. Ex• _ 

O SR. JOS~ FRAGELU :-Agradeço muito a genti
leza do seu aparte, sobretudo gentil, porque nesta tarde, 
com tão poucos Sen_ado~ falar sozinhos, como disse V. 
Ex• ... - - -

O Sr. Jorge Kalume - Quebrar este monólogo, ape
nas. 

O SR. JOS~ FRAGii:l.LI- ... ~um pouco cansativo. 
Vou dar uma resposta. V. Ex• disse que o Dr. Tancredo 
Neves participou -da República de 30 ... 

Os ... Jorge Kalume- Das Repúblicas de 30,-37, 46, 
61. 

O SR. JO~ FRAGELLI- Vou dar uma breve res
posta a V. Ex•, lembrando a experiência política de um 
dos maiores homens públicos_ deste _sécu!_o, Churchill. 

O Sr. Jorge Kalume- Mesmo com toda esta partici
pá.ção, a República continua velha. 

O SR. JOSf; FRAGELLI - Churchill disse que é 
muito diferente ser o seglii"ido e não sCr o prlmiiro. Em 
todas essas participações de Ta-ncredo Neves, ele não foi 
o primeiro, foi sempre o segUndo. 

O Sr. Jorge Kalume - Já foi Primeiro-Ministro. Fol 
M_inistro da Justiça. 

O SR. JOSI} FRAG~LLI- Primeiro-Ministro, mas. 
na Verdade, o homeln que dirigia a Nação, não obstante 
o parlamentarismo, era o Senhor Presidente João Gou-
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lart. Ele J!empre teve a posiçãO- de segundoL nunc~ fa:i o 
primeiro. E Churchill dizia, por exemplo, que se ele ti
vesse- sido o primeiro naquela investida que determinou, 

__ sobre Con&W.ntinopla, f:la primeira Guerra Mundial, a 
qual.~_le nãq_póde Ct;)m_andar:aquela ~anobramjlitar e 
naval, ela não teria fracassado. E, realnl.ente, nós todQs 
-sabemos muito bem, pela nossa experiência política, V. 
Ex•. sobretudo, já tendo sido Chefe de Governo_. que é 
muito diferente ser o primeiro do que ser o !;!egundo. Cé
sar também dizia que preferia ser o primeiro na última 
aldeia romana a ser o segundo em Roma. Agora, Tao
credo Neves vai ser o primeiro e_ vai poder comandar a 
Nação de acordo com o seu modo Q_e sentir, com o seu 
modo_ de pensar, com a sua esperiência-, que é -das maii 

~ ricas d_entre os homens públic~s deste País. 

_ O Sr ... Jo.rge Kalume- Estendendo o raciocínío de V. 
EXf, V. EX• nlesnio- disSe hf póucos momentos, que ele 
como primeiro- se tornava o segundo. E a História nãO 
vai mudar. 

O SR. JOSf; FRAGELLI - Não; 

"-O Sr. Jorge Kalume- V. Ex• afirmou, hã poucos trio
~ mentes. 

O SR. JOSt FRAGELU - Ele sempre foi o segun~ 
do, agora ele vai ser o primeiro. Eu entendi assim o apar
te de V. _Ex• tendo participado de tantos governos, o Sr. 
Tancredo Neves não cop.seguiu mudar nada. E nem ele 
promete grandes mudanças. Ele- promete, sobretudo, 
uma mlrdança no conceito político nos princípios políti

. cos que devc;m reger, daqui por diante, a Nova Repúbli
ca brasileira. Sobretudo quando ele diz que devemos res
peitar as misSões das Forças Armadas, que não deverão 
.mais:ser ·Solicitadas pelõs políticos a intervirem na vida 
da Nação, passando a cumprirem tão-somente a sua mis
são consti_tucional. E~~ é um dos pontos mais relevantes 
do pronunciamento de Tancredo Neves, em Vitória. 

O _segundo ponto que V. Ex• -me colocou foi que o Sr. 
T_a_ncredo Neves estava no ocaso da v.!_da. 

o·sr. Jorge Kalume- No ocaso da vida política. 

O SR. JO~ FRAGELLI - Agora, na vida política 
V. Ex• está inveherido alguma coisa de muito objetívo, 
Qe muito concreto. Quando ele é o candidato das forças, 
agora eleitoralmente majOritárias; a·Presidênda dã Re
pública, V. Ex• diz que ele está no ocaso da sua vida polí· 
tica:.·--

0 que quero, Sr: PieSidente, SrS. Senadores, ressaltar é 
que este pronunciamento de Tancredo Neves em Vitória, 
como disse, é um programa políítco e, ao mesmo tempo, 
é um compromisso que assume com a Nação. Eis os pOn
tos mais interessantes. Manter a unidade naciOnal, é ób
vio; garantir a descontração do poder e a descentrali
zaç_ão admí11:~~trativa, _para r~g_orar a Fed6I-ação; en
rreiiiar Õs radicalisriws, parã Q.ue a NoVa Repúbfica pos-
sa se desenvolver num clima pacifiCo e, realmente, demo
crátic::o: 

Enfim, Sr. Presidente, são esses compromiSSos fu-nda
mentais ~ e a Nàção, sobretudo neste instante, quer 
compromissos sobretudo políticos - os que assume o 
candidato das Oposições, através da sua manifestação 
em Vitória. Seguro da sua eleição, S. Ex• diz: 

-"Vamos, com a graça de Deus, presidir o mo
mento histórico e o faremos com a coop-eração e 
participação de todas as forças -política, económi
ca e social - bem-intencionadas, sem quaisquer 
preocupações de represálias quanto ao passado. 
Nem revanchismo·e nem represália. Faremos tudo 
com moderação e com prudência." 

As mudanças que a República requer, mudanças na le
gislação opressiva, nas falsas formas de representação, 
com"o seria esta do Colégio Eleitoral, anulando os vo__,tos 
ch~ados _dissidentes, que é a única, a áltima e derradei-
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ra eSperança do candidato oficial. A derradeira espe
rança é este último casuísmo, o de anular os votos dos 
dissidentes. Por isto, Tancrtdo Neves fala nas formas 
falsas de representação, na estrutura federal, para forta
J6cer OS Estados e Municípios. 

MO precisarei, Sr. Presidente, ir mais longe, mas achei 
que não devia deixar passar a tarde de hoje sem uina pa:. 
lavra sobre o pronunciamento do futuro Presidente da 
República, não tanto pelo programa político qUe ele visa 
no pronunciamento, mas, sobretudo, pelos compromis
sos que ~!e assume com~ Nação. Em todo o discurso de 
Tancredo Neves, o que se sente é que ele, também, soube 
não só captar, mas incorporar ao seu pensamento políti
co e aos Seus campromissos políticos, a vontade popular 
que vem sendo_ manif~tada, hã quase um ano, pelo povo 
nas ruas e nas praças públicas. 

A minha intenção neste pequeno e desvalioso pronun
ciamento, é sobretud_o ressaltar isto: é a primeira vez, ria 
vidã político-iQdai do País. qUe o povo, nas ruas, con
duz o processo político da sucessão, fazendo reverter to
das as expectativas-construídas com muito trabalho, mas 
também com muita indignação, por parte do povo, pelo 
Governo e pelo Partido da Maioria para com esse Con
junto de casuísmos com os quais queriam contar com a 
vitória eleitoral, nesse corpo restrito de eleitores que é o 
Colégio Eleitoral. 

O Sr. Jorge Kalume - Permite V. Ex' um aparte? 

O SR. JOS!t FRAGELU - Com muito prazer, 
nobre Senador Jorge Kalume. 

O Sr._Jorge Kalume- Só para relembrar V. Ex• que a 
fidelidade do voto não foi idéia ou inspiração do PDS; 
quem primeiro dere-ndeu na República Velha, baseado 
assim nos conceitos do ilustre candidato a Presidente da 
República, Sr. Tancredo Neves, foi o seu competidor 
U!ysses Gpimarães há pouco tempo, quando na eleição 
de Ernesto Gc:isel. Eu trarei o discurso de Ulysses Gui
marães para ler desta tribuna. Foi Ulysses Guimarães, 
Presidente Nacional do PMDB, quem defendeu a fideli
dade do voto. ~ apenas para relembrar V. Ex• 

O SR. JOS:l!: FRAGELLI - V. Ex• está cometendo 
um grave equivoco, pelo menos de perspectiva. O que o 
Sr. U[y_sses Guimarães_ pode ter defendido, naquela 
eleição, naquele Colégio Eleitoral, era a obediência ao 
princípio cjue iria ser aplicado e defendido. Mas, não foi 
ele quem defendeu a inclusão do principio, ou melhor, 
do castigo da fidelidade partidãria na nossa legislação 
constitucional e ordináriã. Não foi ele. O aparte de V. 
Ex~ tem endereço errado, porque não vem destruir nem 
um ponto daqueles que eu estou defendendo. 

O Sr. Fábio Lucena- V. Ex• me permite? (Com as
sentimc,:nto do orador.)- Apenas para definir juridica
mente o erro cometido pelo Se~ador __ JOrge Kalume. 
Trata-se de um aberratio penonae. 

O SR. JOSt FRAGELLI - Exato. ~ isso mesmo: 
aberratlo penonae. 

Então, eu, por exemplo, que durante tempos fui da 
ARENA e durante uns dias fui do PDS, ao qual entrei 
depois da filiação partidária, porque me puseram lã, por 
determinadas razões que eu já expliquei... (risos.) 

O Sr. Jorge Kalume --V. Ex.• honrou o PDS, como 
hoje está honrando o PMD B. 

O SR. JOSt FRAGELLI- Não. O PDS eu não che
guei a honrar, porque, como disse a V. Ex• nunca, ja
mais, participei de nenhuma reunião do PDS, nem no 
meu município. Eu já relatei aqui porque entrei no PDS, 
num dia 10, quando a filiação partidária terminava no 
dia 6 de determinado m&, o qual não me recordo mais, 
devido aos apelos instantes dos meus companheiros, in-
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clusive de Saldanha Derzi, de Marcelo Miranda, etc. 
Mas, eu nà~ queria, de modo nenhum, participar do 
PDS porque '·não concordava com a maneira pela qual 
estava sendo levada a mudança da legislação partidária~ 
inclusive o pluripartidarismo sem esSas garãii.tías que 
mais tarde permitiram os casufsmos. E o PMDB e os 
Partidos de OpoSição ficaram tão entusiãsmadoS corri o 
pluripartidarismo que não tiveram a prudência de esta· 
belecer, desde logo, as regras cc;_rtas, corretas e honestas 
do pluripartidarismo, que deu lugar a todas esses ... 

O SR. PRESIDENTE (Almir Pinto)-. 'Nobre Sena
dor Josê Fragelli, o tempo de V. Ex• jã esta esgotado hã 
mais de to -mínutos. 

O SR. JOSt FRAGELLI- Vou concluir Sr. Presi
dente, A todas essas manifestações e a todas essas violên
cias do Planalto, como o "pacote de novembro" imposto 
ao Poder Legislativo, através da sua Maioria que seÔlpre 
se curvou, servilmente, ao Palácio do Planalto, que ago
ra também não- tem mais poder por ter abusado dele du
rante todo esse tempo. 

Sr. Presidente, quero manifestar aqurminha adesão e 
atê mesmo o meu entusiasmo, pelo pronUnCiamentO de 
Tancredo Neves, numa data tão oportuna, com compro
missos que ele assume perante à Nação, e que nós, seus 
correligioi'JáriõS, não estaremos aqUi, ll.os- iirO-xTriJ.Os àOis 
anos, apenas para aplaudi-lo, mas, também para cobrar 
do futuro Presidente da República o cumprimento desses 
compromissos que ele assume com a Nação e com o 
povo brasileiro. (Muito bem! Palmas.) 

O SR. PRESIDENTE (A1mir Pinto)- Concedo a pa
lavra ao nobre Senador Martins Filho. 

O SR. MARTINS FILHO (PMDB -· RN. Pronuncia 
o seguinte discurso.) --Sr. Pfesídente, Srs. Senadores: 

A partir ~e segunda-feira, dia 19, estarão reunidos no 
Centro de Convenções de Brasília díiigentes das Coope
rativas de Consumo dos Funcioriáríos do Banco do Bra
sil de todo o Pais, no I encontro nacional promivido por 
essa instituição cooperativísta. · 

Dentre os assuntos a serem debatidos está o da consti
tuição de uma Federação de CooperativaS para agrUpá--
Ias, visando o fortalecimento d6 sua atividade. -

O cooperativismo de consumo pode exercer um im
portantissim'o papel em defesa da economia popular, por 
eliminar a imenSa-cadeia de intermediações que normal
mente se estabelece entre as fontes produtoras e o consu
midor final, pressionando os preços para cima. 

Exemplo patente disso é_o que vem acontecendo na re
gião do .A B c. na Grande São Paulõ, ondC a presenÇa de 
cooperativas de consumo fortes, como a dos empregados 
da Rhodia, dos empregados da Mercedes Bens do Brasil, 
dos empregados da Volkswagem do Brasil e outras, exer
cem tal importância no mercado local, a ponto de os su
permecados daquela região praticarem preços siginifica
tivamente inferiores em relação_ aos daS demais reiiões 
daquela metrópole. 

Para que o cooperativism-o- de consumo alcance, po
rém. a realização de suas Potencialidades plenas é neces
sário que se estabeleça uma política de apoio a esse setor. 

Sabe-se que uma das grandes dificuldades, hoje en
frentadas por esse se:gmento cooperativo, é a ausência de 
recursos para compor estoques estratégicos. 

Obrigadas a trabalhar com estoques flutuantes, vêem
se as cooperativas de consumo extremamente prejudica
das pela inflação, pois ê pratiCamente iniPOsSíVel estiib-e~
lecerem uma poHtica de preços que; a-o me·sm.o tempo, se 
adapte às conveniências do associado e permita a reno
vação dos estoques. 

A criação de linhas de crédito às Cooperativas de con
sumo, para a formação de ·estoques, principalmente nas· 
épocas de_ colheita, seria de grande beneficio no combate 
à alta do custo de vida. 
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Ou,tra medida que poderia dar bons resultados, no for
tal~mento d_essas cooperativas, seria a formação de 
centrais de compras, abrangendo todas as cooperativas 
de consumo de uma certa região, de modo a alcançar os 
behefíc_ios da_ economia de escala, como acontece com as 
grandes redes de $Upermecados principalmente de multi
nacionais, que conseguem-impor preços e condições de 
pagamento a seus fornecedores. . 

O maior problema encontrado para a criação dessas 
centrais é a diferença de sftuação fiflanceira enffe as múl
tiplas cooperativas, ensejando temor às mais fortes de 
que as mais fracas, por eventu.al inadimplência, 
transferira-lhes problemas de liquidez. 
~ão ac~~ititmos ser insuperável_ tal dificuldade. 

O Sr. Jorge K~ume- Permite V. Ex' um aparte? 

O SR. MARTINS -FILHO-- Com muito praier, 
nobre Senador Jorge Kalume. 

------- -
O Sr. Jorge Kalume -Também sou entusiasta do 

cooperativismo e é por isso que sempre me alegro quan
do vejo V. Ex', nesta tribuna, defendendo este sistema. 
CrCiõ que=--o cOOpe'rativisniO Seriã Uma das sohiçõCs para 
resolver sérios problemas que existem pelo interior brasi
leiro, porque a cooperativa, quaildo bem dirigida, quan
do bem comandada, sempre traz frutos sazonados para 
seus cooperados; Portanto, nesta oportunidade, mais 
uma vez, quero me congratular com V. Ex' por essa sua 
obstinação, por essa sua pertíi:táci:i em -defesa d_o coope
rativismo. 

O SR. MARTINS FILHO - Nobre Senador Jorge 
Kalume. honra-me muito o aparte de V. Ex', príncíJ)al
mente em se tratando de um homem da sua experiênciã, 
da sua vocação, não só pela política, mas por toda aque
las atividades que visem o bem comum. Agradeço a V. 
Ex.• pelo apa~t~. As centrais de compras poderiam cons
tituir um fundo __ de segurança financeira para enfrentar 
t_al risc_Q. _ 

Poder-se-ia,_ ajnda, criar meca..Qismo_s__de in!egração en
tre coopetativas de consumo e cooperativas de pro
dução, já que exercem_ atiyi~_aqes cOmplementares. 

De. quafciuer forma, acredito, seja interessante o esti
-~ulo à fqrniãç~9 e o_ apoio _ao_ fortalecimentQ _c;l_o coope
rativ~smo c;le consumo, __ como instrumento de co_mbate à_ 
~re;ti~ e de proteção ao consumidor. 

Essa iniciativa das lidçra"iiçaS do_Cõopirativisnio-~de
consu_mq ~o Banco _do BrasiL _ _9_e constituir_ uma_iede
ração com suas cooperativas, Póde representã.r um salto 
de qualidade nessa modalidade cooperativista. 

Apresento meus efusivos cumprimentos aos promoto
res de I ~~contra Nacional das Cooperativas de COnsu
mo doS Funcionários do Banco do Brasil pela realização 
do evento, DeuS permitindo, estaremos lá, na sessão da 
abertura, respondendo ao honroso convite e desejando o 
maiS retumbante e efetivo sucesso. 

Era_ o que-_tin~a a dizer. (Muito_ bem r) 

O SR. PRESIDENTE (Aimir Pinto)- ConCedo a }la
lavra: aó nobre -s_enaâor Jorge Kalume. 

O SR. JORGE KALUME (PDS - AC. Pronuncia o 
seguinte discurso.)_ - Sr. Presidente, Srs. Senadores: -

O CoriE;resso-Naciõnal, numa atitUde qUe caricterizii a 
grandeza do Poder que representa, na sua alta sabedoria, 
considerando matéria de alta relevância, dia 8 deste mês, 
aprovou o Projeto de Lei nl' 16/84-CN, originário da 
Mensagem Presidencial nl' 86/84 e relacionado com o 
EstatutO ·aa--Mkrõenlpiisa. 

A medida governamental sensibilizou grandes seg
mentOs da sociedade, pelo· alcance de seus heneficios, es
pecialmente no campo social. 

O Estatuto isenta o interessado de Imposto de Renda, 
IPI, PIS e FINSdCIAL~A situaçãO atlierior ãO Proje-to
de que falamos era inversa e constituía uma sobrecarga 
para qu·em tinha a seu favor apenas a vontade de traba-
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Jhar para sobreviver, buscando na sua cansativa ativida
de o "pão nosso" de cada dia e de sua família. 

É a Nação que já começa a conscientizar-se contra a 
burocracia. E dentro desse racio-cínio, o COordenador do 
Programa de Desburocratização, Sr. João Geraldo Pi
quet Carnei'ro, estima em quinhentas mil as empresas fa
vorecidas, as quais sairão da clandestinidade. São suas as 
palavras: 

"O potencial social do Estatuto da Microempre
sa é muito grande, pois oferece ao pequeno empre
s"á:i:iO COndições- tra&ã.lftistas legais, acesSos ã. fontes 
de crê dito e geração de mais empregos." 

E pela oportunidade do assunto, digno de todo encó
mio, insiro--notícia do jofnal O Estado de S. Paulo, 
edição de 9 do corrente mês, que dá uma mostra da in
fluêiHiia benfazeja- da lei. Ei-Ia: 

Segundo Piquet Carneiro, existem 1,7 milhão de 
empresas operando no País, das quais 80% dando 
emprego at~ a ~cinco pessoas, respondendo por 40% 
da m~o-d_e-obra brasileira. Acrescentou que o nó
mero Oe aeSempregados e sUbempregados é da or
dem de 20 milhões de pessoas para uma população 
economicamente ativa de 44 milhões. 

Dessa forma, considerou perfeitamente normal a 
criação de um contingente de 500 mil empregos, 
desde que as empresas que estão na clandestinidade 
utilizem as facilidades e incentivos do Estatuto da 
Microempresa que, entre outras coisas, possibilita a 
geração_ mêdia de ~ais salários mínimos por empre
sa, além de mais um emprego, com a redução dos 
custos tributáriOs. 

Piquet Carneiro explicou que microempresa é 
pessoa jurídica ou fuma Úldividucil que tiver receita 
bruta anual igual ou inferior a ér.ez mil Obrigações 
Reajustáveis do Tesouro Nacional, tomando-se 
como referência o valor desses títulos no mês deja
nciro do ano-ba$e. 

Piquet Carneiro informou (iue, no substitutivo 
do estatuto, em apreciação pelo Congresso, foram 
exclUídos dos seus beneficias os profissionaís libe
rais, aS SoCiedades pOr ações, administradoras e cor
retoras de imóveis, empresas de publicidade e pro
paganda (excluídos os veículos de comunicação), 
distribuidor_as de v_alores_, agências de câmbio e se-
g-uradoras. -

E nessa batalha pela desburo-cratização vale_destacar o 
trabalho desenvolvido pelo ex-Ministro Hélio Beltrão 
que, ao tomar conhecimento do triunfo do Projeto, afir
mou: 

•·- t a extensão da abertura democrática ao 
campo ecQnômico porque representa a liberação de 
80% das empresas nacionais, do peso e-da asfixia fis
cal e burocrática, _Representa ainda a preservação 
do sistema de livre empresa, uma vez que elas nas
cem pequenas. Só nascem grandes as estatais e as 
multinacionais!'-

E prosseguiu: 

-·~--As_ pequenas que conseguem s9breviver a 
-eSM ásfi~ia- tendem a tr~nsferiT-se para a clandesti-

nidade, engrossando a economia invisível, que se 
acaba constituindo num instrumento legítimo de de
fesa contra o elevado custo da legalidade, que não 
pode suportar." 

O Projeto teve profunda repercursão, E não poderei 
deixar de nominar- o Deputado Paulo Maluf, que tam
bém viu materializado um pensamento por ele difundi
do. D_is~e Sua E_?C.c~lência: 

"Somos uma Nação de pequenas e médias em
presas;-que perfazem o total de 95% do nosso uni-
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verso empresarial, transcendendo, por isso, o cará
ter simplesmente econõmico de nosso des_~nvolvi- ~ 

menta. São a:s bases_ do nosso sistema pro~utivo, 
além de inegável fator de estabilidade Social-dO_ 
País." 

E prosseguiu: 

"Problemas burocrát_icos e métodos fiscais cOn
cebidos para outros universos de (irmas~ complicam 
desnecessa_rfum_ente a vida do _pegl:Jeno empresário, 
desestimulando_ o desenvolvimento de ,nossos· etn--
preendime_ntos __ Qe men_o_r_ port~. O Certo. é 1Se0tá-lo 
de todos os tributos possíveis, para que se desen.vo-1-
vam por todo o território nacional", 

Ao ensejo, louvo o desempeho do Sr._ Guilherme Afif 
Domingos, Presidente da Associação C.omercial de São 
Paulo, cujo trabalho, em prol da microempresa, reputo 
de real valor. 

Ora, se dci as boas viridas à _mensagem quando d~ sua 
chegada a esta Casa, hoje saúdo efuªivamen~~ a_ Sl!a 
aprovação e me congratulo com O P~eside!lte Figueired.o 
por mais essa mercê pre..:;tada aO Brasil, criando novos 
empregos aos n_ossos patrfcios. 

Podemos dizer que os ventos da prosperidade passa
rão a soprar com mais vigor. 

Sr. Presidente, paralelamente a este assunto, gostaria 
de fazer uma referência a outrO-assunto de igual II_!~g[_li
tude. O Brasil, país continental, se cOnSideradas aS suas 
peculiaridades, deveria ter leis adequadas a cada re&i.ão. 
Nãó se pode aplicar o regime fiscal, por exemplo, do Rio 
Grande do_Sul ou de São Paulo, dos Estados m~is desfm- -
volvidos, no interior da Amazônia, onde incluSh:e-ralta 
caPital. São regiões descapitalizadas, onde faltam os téc
nicos ~ni conta.bilidad~ para atender, ria Sui plenitt.ide, as 
exigências da lei. .. --

~por isso que venho, ao lon2o da minha vida, defen
dendo, mas com arçior cívico, um tratamento dif~renc5a
do_ para a nossa Amazôrlia e, como eu diss~antet1or112en- · 
te, em especial para o seu jnterior. E é dentro desse 
princípio que, há poucos dias,-leVei ao Ministro Erf!_ani 
Gã.lvêas um pleito referente a financiamento, a custeio 
de safra da borracha. 

A carta é vazada _nos. segui_ntc;,s termos: 
ExcelentísSírho Senhor 
Miriistro Erna·ne Galvêas 
Digníssimo Titular do MinistériO da Fazenda 
Brasília~ DF 
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pecíal obséquio_d~ dispensar-lhe o mesmo tratamen-
to. 

Aterlciosamente, 
:_ Set!a.ç!qr Jorge ~alume 

De"ixei-ã ·ao "Secretário Geral, Dr. Mailson Nôbrega, e 
espero--que S. Ex~ leve ao Conselho Monetãrío Nacional 
uma nova fórmula, no sentido de nivelar esse tipo de tri
buto;, ou de taxas, quero dizer, com os financiamentOs 
feitos aos nossos irmãos do Nordeste. Porque, como dis
se, as-dificuldades são iguais; um sofre o estigma da seca, 
o -outro do excesso de ãgua. OraJ a atividade estrativista, 
que bem conheço, não oferece ao seu proprietãrio renda 
que vã contribuir pãra que ele possa amanhã ressarcir o 
seu débito. O _que vai acontecer no fim? São mais inadir:nk 
plênciãs nest_e País, principalmente naquela RegiãO, riliiís 
gn1õ de soc:QrfQ. PoJt@tOt é !J.~t__ura~ q~~ _s_e __ a~u~_t_e_ às pe
culiaridades, às dificuldades da Região, para evitar-se a 
triste realidade de o tomador do dinheiro amanhã não 

- pó-dt!r -corresponder ao seu compromisso. Fica aqui o 
meu _apelo. Mll.ito obrigado ~V. -Ex~ -~Muito ~em!) 

-Q. SR. _PRESIDENTE (Tyl a_~tin-s Filho) - Concedo. a 
p~la.vra- ao -~obre Ser{ador Alffiir PintO~ -

O SR. ALMIR PINTO PRONUNCIA DISCUR
SO QUE, ENTREGUE À REVISÃO DO ORA
DOR. SERÁ PUBLICADO POSTERIORMENTE. 

0-SR. PRESIDENTE (Martins Filho)- ConcedQa 
palavra ao nobre Senador Roberto Saturnino. 

O SR. ROBERTO SATURNINO (PDT-:.._ IÜ. Pro
nuncia o seguinte discurso~ Sem ·revisão do orador.)
Sr. Presidente, Srs. Senadores: 

Recebi, há cerca- de três Semanas e O li com muita 
atenção, em razão ·da seriedade do seu conteúdo, um 
Memorial da Confed~ração Nacional dos Trabalhadores 
em Transportes Marítimos, FlUviais e Aéreos, datado do 
diã 23 de outubro, Dia do Aviador. 

Sr. Presid(mte, frata-se de um memõriiiíie31mente ím
pieSSionantC:, que chega á ser chocãiüe~'eXtenSo e,-p-oi-is
so, nã'o- vOU-lê-lo, demandando excessiva paciência dos 
nobreS colegas, mas peÇo que sej3. inseridO rio meu pro
ilunciaiTiCntO de-hõje, na sua lUtegHdadc; dada a ini:Por
tância do tema tratado-e dada ~-sericxlade com gue sào 
apresentadas algumas denú~ciaS muitó gra~es e -~lg~tP.as 
sUiéitões muito- Opol-uiõãS, a ~meil-iut.Zo; inuítQ_'1nlpor
tante5 -P-ar~ ã_ reorden3:çãO do _setor d~- transportes aéreos 
no Brasil. - - · 

O memorial, como disse, Sr. Presidente, oontém de-: 
Senhor Ministro: núnciaS gr_ayes, dando conta de que as 1\0rmas de se_gu-
Sempre defendemos uma política diferenciada rança de vôo_ no_ Paí::i, nã9 estão ~endo in-te,&r~lrriimte.Se-

para- a Amazônia, considerando tratar-se de uma guid;~.s, 0 que nos deixa extremamente preocupados pela 
ãrea airfda incipiente. - ______ pÕssibilidade de repetição de acidentes graves que vfun 

Dentro desse conceito é que sugiro sejam refor- .oçorrendo com. freqUência no País. Sabendo, inClusive, 
muladas as taxas de juros, etc., que incidem nos fi- também por alusão que faz o memorial, que muitos des-
nanciamentos de custeio da safra de borr_acha, bem ses aciçlentes, que têm ~ido freqUêntes, deyem-se precisa-
como para a sua comercialização. ____ mente_ ao desrespeHQ_da parte das empresas dessas nor-

Essas despesas são da ordem de 3% de jul-os ao mas de segurança, que estão estatufdas no País, causan-
ano, acrescidos de 80% sobre a_s ORTNs, que no fik do .em ~ãó deste fatQ, acidentes graves, como, por 
na\ alcançam mais de 160%,_ rião permitindo qi.ie 0 exemplo, esses últimos que vitimaram tantos jõtnãlistas, 
tomador do fin_anc~amento possa corresponder à de- hoje pranteados por todo o Pafs. 

volução, pois se trata de uma tívidã:de extrativista Anexo ao memorial vem, inclusive, uma proposta de 
plena de dificuldades, mormen_te nessa fase difícil um verdadeiro roteiro pró-segurança de vôo, contendo 
que o Acre atravessa, em conseqüência, tainbém, da 
inflação. med~das le_$islati~as, medidas legais_ e mediqas estrutu~ 

rals; ~edidã.S de maior alcánce e meâ_ida$ d_~_detalhamen-
Não é diferrente a Amazônia do No_rdJ;&te, Qnde -~2 d~t_e __ roJç_i_ro:-- =_o ___ ,-. 

as taxas de jUros são de 3%_ acrescidas de apenas Cit.O:-ror_ exemplo, entr~ -as medidas __ su_ge_i-i_das d~ 
35%_sobre as ORTNs, e os graves prObiC:mas São de maJOr-ai~cé~ na pãrte legislãtiVa, aqUela que os sindi-
igual peso: o nordeste sob o estigma· dà SeCa e, a Calistas e dír.igentes rJa Çonfederação sugerem, a insta-
Amazônia, descapitalizada, sofre pelo excesso de â- la_ção__ de Ünla CRI _s9bre a avíação civil. De fato, não 
gua, mais intensamente na fase das chuvas. creio _que se possa instalar essa CPI aB;ora, ao filial desta 

Ante o ~_xposto, solicito a Vossa Excelência o es- sesião Íe$lslativa, mas po~ tudo que arro~:i o citãdõ me-: 
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marial, a situ.Q.ção é de gravidade e o problema é de serie
dade suficiente para que se constitua urna investigação 
por partedo_P_oder Legislativo sobre o que está ocorren~ 
do n_a aviação çivil bras~leira. Sugerem, ainda, como me
diaillegislativa, a criação de subcomissões de _segurança 
~ vôo, nas Comissões de Transporte da Câmara dos 
Deputados e do Senado Federal. 

-Entre as medidas" legais sugeridas estão íl-lcluídas a 
- - aplicação do Código Penal nos processos sobre acidentes 

aéreos, no que couber. 
Isto, Sr. Pfesidente, segundo o extenso me.moria1 por

que muitos desses acidentes se caracterizam verdadeira
- mente mais como crimes do que propriamente como aci
dentes, jã que ocorreram em decorrência da falta deres
peito às normas de segurança de vôo estabelecidas no 
PafJii. 

Avança também como sugestão a instauração de uma 
ação- popular ·e de ·outras medidas na hipótese de paga
~me!JtO indevido de seguro da aeronave, nos casos em que 
hoUver infritlgência das Normas Técnicas da Regula~ 
mentação do Aeronauta ou do Ae:royiâri9 ou das clãusu
las d.o IRB - Jnstituto de Resseguros do Brasil. 

Sugerem ain~a ação civil em favor dos dependentes ou 
-- par;n-tes daS"'VítiffiaS él.C acideõtes noS mesmos· casos aci

ma. Isto é, naqueles casos onde ho!Jver infríngência das 
normas de segurança, que estão ocorrendo, repito, como 
diz o memorial._ 

Sugerem ainda a participação de representantes dos 
sindicatos de aeronautas e de aeroviários na Comissão 
de Riscos Aeronãuticos do IRB _- Instituto de Ressegu
ros do Brasil. 

Mas o roteiro pró-segurança de vôo avança, também, 
na sugestão de medidas que chama. de estruturais, com
preendendO, alénl da criação do Tribunal A,éreo, que me 
parece oportuno. tendo em vista a existência do Tribunal 
Marítimo e a existência de dernandª-s jllridicl:!-sljâ em 
grande monta, relativas ao transporte aêreo~Ma.s, alêm 
da criação do Tribunal, sugerem tambêm que sejam fei· 
lOs ~studos de viabilidade para vinculação do transporte 
aéreo ao Ministério dos transportes, como transição 
par_ª_?_ criação de um Minist~rio do Transpo~te Aéreo. 

Ora, -Sr. Presidente, parece-me que o Brasil é um 49s 
poucos pafses onde a aviação civil estã subordinada a um 
ministério rili_litar, o da Aeronãutica, quando, por todos 
O!Lm9t_ÍVQ~ por todas as razões, se deveria vincUlar o 
transporte aéreo, civil, ao Ministério dos Transportes 
qrie, afinal de contas, trata da equação e da solução <;los 
problemas dos transportes com _a necessária integra-ção 
entre os diferentes meios, o que não sedá em razão de es
tar o transporte aéreo desvinculado do MinistériQ dos 
Transportes_ e submetido à autoridade militar, quando, 
no caso -da Marinha Mercante, nào se dã isso. A Mari
nha Mercante é subordinada ao Ministério dos Tra-ns
portes, a um ministério- civil e não a um miriistéricnilili· 
tar, o da Mã-rinha. Porque não se dão mesmo em relação 
ao tr~nsporte aéreo? Parece-me que tem todâ. razão os 
aeronautas e os aerovfãrios ao sugerirem, através de um 
memorial de sua confederação, essa medida oportuna. 

E. vai adiante, bem adiante, o roteiro proposto, pfó
segurança de vôo, sugerindo outras medidas de naturc~a; 
estr_utui<it; medidas--técnicas, abrangendo operações e 
manutenção; m_edida_s atinentes à infra-estrutura de pro
teção ao vôo; medidas -felãtivas à legislaÇão- trabalhista e 
regulamentações profisSionais, como, por exemplo, a 
atuatizaçãf? da regulamentação profissiánal dos aero
viãríos- e- -doS aeronautas; medidas técnicas de carãter 
inlOOía-to, no setor de manutenção, extremamente impor
tanteS~-e medídãs técnicas, de carãter imediato, tambêm, 
no. seior (Je- o-pérações. 

Enfim, Sr. Pr.eside9te, pareceu-me, depois desta leitura 
atenta, demorada, que fiz, um estudo muito bem feito, 
muito bein_elaborado, estUdo cOnsciencioso e sério, que 
levanta problemas e levanta denúncias muito Sraves a 
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respeito de ocorrências que estão se verificando, no que 
tange ao tranporte aéreo no Brasil, razão pela qual eu 
achei que devia dar conhecimento à Casa. Ç, embora dis
pensando a leitura integral do texto do memorial e do To

teiro proposto, peco que s~ja na sua inteireza anexado o 
documento ao pronunciamento que faço, para-que os 
Srs. Senadores tomem conhecimento através da leitura 
do nosso Diário. 

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

DOCUMENTO ,CQUE SE REFERE O SR. RO
BERTO SATURN/NO EM SEU DISCURSO: 

Rio de Janeiro, 23 de outubro de 19_84. 

Exm~' Sr. 
Senador Saturn-ino Braga 
DD. Llder do PDT: 

Não é por mera ·casu-alidade que nos dirigini.os boje a 
V. Ex' Ao co.ntrário, n-ós ·a Taz.Crti_õs-jli.starttenle-porq'Ue, 
sendo hoje o ''Dia-do AviadQr", temos uma proposta a 
apresentar: que se comemore dignamente esta data, na 
forma de medidas concretas visando a maior Segurança 
de vôo em nosso PaJs. 

E providências que podem- e devem- partir do Po
der Legislativo. Nós as relacionamos em anexo, e vãO 
desde as de ordem estrutural - como a proposta de 
criação do MinistériO do_ Transporte Aéreo --às medi
das de caráter imediato, perfeitamente exeqUíveis. 

h que os acidentes se sucedem: a 28 de julho em Ma-_ 
caé, com o Bandeirante daTAM, com 18 mortes; agora, 
hã menos de um mês, um outro, Rondônia, fatal para o 
piloto e os sete jornalistas e radialistas - e não se tra~oiJ 
de fato eventual, nem foi obra da fatalidade. Por isto,- vi
mos apresentar uma série de proposições - um "roteirO
pró-segurança de vôo", visando reduzir substancialmen
te o número de acidentes. Aliãs, muitos- e riiilitos deles, 
pelas circunstâncias que os envolveram, estão a ser cata
logados como crimes, enquadrando-se no Código P'enal 
os responsáveis pela sua ocorrência, urna vez que se tem 
confirmado, por parte de proprietários de aeronaves, a · 
prática acintosa de ilegalidades, corriqueiramente des
respeitando _norrnas_técnicas mandatór!_as dos faQrican
tes e a legislação aeroná_qtica, desde instruções do pró
prio DAC até o Código Brasileiro do Ar. Tudo isto e, 
também, como têm demonstrado relatórios da fiscali
zação do Ministério do Trabalho_ em y_ários pontos do 
País, a legislação- geral de proteção e higiene e as regula
mentações específicas. -

A respeito, no dia 30 pp. a imprensa publicou decla
rações_ do Cel. Luís CarlQs SaraiVa~ Chefe do CENIPA 
-Centro de lnvestigaçõJ:.s _e Prev:enção de Acidentes Ae
ronáuticos, de-que "a falta de doutrina de vôo de muitos 
pilotos ainda pode ser considerada um dos_ elementos de~ 
terminantes nos acidentes da aviação nacional". De nos
sa parte, jâ por ocasião do acident~ de 28 de julho passa
do, afirmávamos em nota oücial~ 

-··o acidente de Maca~ não deve ser encarado c;omo 
um fato isolado" e que, "como em todos os acidentes, (e
xistem) duas evidências: de um lado, a. falta de um? Dou
trina de_Segurança de vôo definida; do outro, o fato r hu
mano, presente na sua forma mais _negativa_~ a busca 
do lucro a_qualquer preço- ou_ ao preço da _vida huma-
na." 

E perguntaríamos, então, como chegar a uma Doutri
na, à conScientização plena dos pilotos se não a partir de 
uma boa formação profissional, desde o curso elementar 
de pilotagem até a programação d~__n:çiclagem nas pr6-
prias empresas em que trabalham? Mas desconhecerá Q 

CENEPA que grande parte dos aeroclubes não têm ins
trutores_ próprios ou contam sõmente _ com_ pseudo
instrutores, apenas assim credenciados por terem atingi
do duzentas horas de vó_o, mal!i_ S!=~ llm _ _2_u_rso regular? E 
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que temos reiterado a necessidade de criação da ENAC 
- Escola Nacional de Aviação CiVil, de nível superior, 
fórmaOdO Pilotos e técnicos de Ma.flutenç~o. de Comuni
cações, de Meteorologia, etc., como desdobramento na
tural da Escola de -Aperfeiçoamerito e Prep"aração ·que, 
-ein t9s6;-ideafizada peiõS Sindicatos nossos filiados, 
contou cOm o apoio do então Diretor do DAC, Brigadei
-ro Oarío Azambuja? Estamos reiterando ,agora a pro
posta de que, evitando-se a pulverização de Vei-bas ·e 
usando o Fundo Aeroviárío, sejam-se]eeionados uns dez 
a quinze aeroclubes para proporcionarem cursos regula
res de pilotos cOmerciais, de instrutores de pilotagem e 
de nü::cãnfcôS de- manutenÇão. Mas uns e outros com 
currículos mais abrangentes, e em que conste de modo 
particular a endoutrinação profissional e toda a matéria 
dos estágios do próprio CIPAER, pois é desalentadOr
-saber-se que somente .. 215 técnicos civis de diferentes 
empresas de aviação têm o referido curso". 

Ainda dentro de uma Doutrina de Segurança de Vôo 
cabe exigir dos operadores - de todos sem exceção -
inVestirem no ensino; na- recic1agem periódica do pessoal 
técnico, mantendo departamentos próprios ÕU cõnvênios 
com organizações que o propiciem, ao ·contrário -do que 
atualmente acontece no transporte não -regular e na 
aViação geral, ~m que são raríssimos aqueles que propor
cionam a suas tripulações o treinamento periódico, seja 
piátíCó -ou têorico. 

A nosso ver, não se pode continuar aceitando passiva
mente o índice de l.2 acidentes diários (mais de 300 a 
cada doze meses), média exorbitante por qtiase uma dé-
cada (como se o transporte aéreo fosse: u_rriã -atividad.e 
aVentureira e predatória), inclusive nos últimos anos, 
apesar da redução de horas de vôo, o que nos leva a con
cluir que- a proPorÇão acidentes/horas de vôo? ao invés 
de diminUir, tem. se elevado. Tal constatação nós a _faze
mos justamente preocupados, lamentando que a ocor
rência de acidentes, praticamente sempre pelas mesmas 
razões, sobejamente conhecidas, não cederá, _malgrado 
as .. recomendações" finais dos laudos das comissões de 
investigações, enquanto não houver reação efetiva a esse ) 
estado de coisas. 

Apenas para exemplificar, ar está o desastre de Ari
puanã. no dia ~4 de setembro, f~tal para seus oito _ocu
pantes, o piloto e os sete jornalistas e radialistas, onde 
desde ~ogo-, se constatam duas irregularidades como .. fa
tores negativos _conCorrentes"- ausência do co-piloto e 
o excesso de peso - codições impostas pela empresa a 
seus pilotos, a se somarem à inegável evidência de ser
viços de manuten_çào de baixa qualidade: de fato, no 
período de menos de dois anos, foi esse o 8'i' (oitavo) aci
dente na mesm!l empresa, dos quais nada !llenos de qua
tro fatais, com a nlorte de _todas os ocupantes. E, em sua 
~ª_ioria, foram eles conseqUência de falhas técnicas, de 
falha d~ motor. E tivemos, somente ilos últimos três 
anos, 26 (Virite e seis) outros, com aeronaves registradas 
no_ aeroporto de Cuíabá. Comprova-se, realmente, a 
existênCJa de uma Doutrina de Segurança de Vôo, implf
ci_!a -~í a i_nO~~rvánciadas normas já cit_a_çlaª,_es_cla.r~~
do o Cenipa que .. não tem. autonomia Para fiscaliza;-;_s 
milhares d~ oficiQas d~ ª-Vj!ls.ão autorizadas pelo DAC, 
nçm para atestar a capacidáde dos 20.680 pilotos cadas-

- _ trad!)s. Essa c_9mpe~nci~ ca:be aos Servi_ço~ Region3.is de 
A viação Civil. A fiscalização, contudo: nem sempre obe
dece a padrões regulares, por falta de pessoal". 

Mas tal fiscãlização poderia existir, pois apesar das 
··dimellsões cOntinentais do BraSW\ rioS <ie!oportõs das 
çapitais e das principais cidades do País estão implanta~ 
das as administrações do_ O _A C e do Infraero que, seco~ 
laborarem c_orn o Ministêrio çió Trabalho, poderão 
exercê-Ia, na parte que lhes compete. Em relação à com
posição correta das tripulações, ao exces_so-_-de peso e à 
fiscalização do grau de eficiência das oficinas ali instala
das, as atuais administrações dariam conta de seus deve-
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res não havendo dificuldade_maior para a verificaÇão de 
tais elementos por ocasião dO preenchimento da docu
mentação de vôo~Atra_vés dessas medidas de caráter pre
venti~o. _ oostante _simPles, obter~se~ia signifiCáttva me
thorta n-a seguran~a. Incrível é saber-se que, à vista mes
mo dás admin!Strã.ções aeioportuárias, -os aviões saem de 
seus pátiOs COm excesSO de peso, sem co-piloto (por 
exeffipio, a·Proprielái-ia da aeronave acidentada em Ari
plliulã, apCSãr de Operar por instrumentos, não tem se
quer um co-piloto rio seu quadro de funcionários!; ou 
como no caso das quatro irregularidades anotadas num 
único desastre. 6 do bimotor Aztec PT-IAI na rota Belo 
Horizonte-Vitória: falha do motor, repetindo_ .. panne 
crônica", ausência de co-piloto, vôo noturno em rota de 
aftitude de segurança superior ao teta monomotor da ae
ronaVe- e excesso de peso, IrregUlaridadeS-hOje coinunS, 
mas que, com ds"recursos existentes, podem ser evitadas, 
desde que haja real determinação de quem de direito, in
clusive o entrosamento DAC/Ministério do Trabalho e 
c()~ ~-participação dos aeronautas e dos aeroviârios, 
atravé! de_s_eus Sindicatos. 

AliáS, como no casó do IAI, é cõinu-m proprietàr1oS de 
aeronaves não terem contrato nem ccim mecânicos nem 
com oficinas de manutenção, uma falha a corri~ir, en· 
qUanto oficinas de manutenção há que, apesar de homo
logadas pela autoridade competente, não dispõem de 
equipamentos· e ferramental adequados à execução dos 
serviçOs -a que se propõem, nem pessoal em quantidade e 
atualização desejáveiS~ -

Querem-os acreditar que, como nós, estará tambêm V. 
Exf.- provavelmente só agora a par desses dados- es
tarrecido, pressupondo~se que providências efetivas se
rão tomadas doravante. 

1: que a repetição de tantos acidentes, fatais ou não, de 
maior ou menor reperCussão, como se estivêssemos dian
te do irremediável, vem denegrindo a imagem da 
A viação Civil no seu todo, quando o transporte aéreo 
deveriam merecer o maior respeito, pOis tem tudo para 
ser o mais seguro ~e quantos exiStCm: Coino dissemos Da 
correspondência de 24 de março de 1983, ·~não se trata 
de vã ~firmativa, mas, na verdade af está a tecnologia no 
q~~ tem de ~aiS avançado ...:... e aí estão as Leis, como 
tambêm as normas e o cunhecim~nto dos princípios de 
higiene e segurãnça do trabalho. Basta que vencendo as 
resistências empresariais, sejam -efes aplicados, 
colocando-s_e efetiv&.mente em prática a doutrina dç ••se
iurãriça em primeiro lugar, acima de quaisquer intereS
se", o que os fatos, na forma de acidentes, indicam não 
estar sendo respeitada". 

E tudo aquilo que deveria constituir Uma "doutrina de 
segurança de vôo'' vem sendo ignorado de forma genera
lizada, inclusiVe e até em maior proporção, forçoso é 
dizê-lo, em três ou quatro das empresas que têm na sua 
direção oficiãis--SUPeriores reforinàdOs/ empresas essas 
oi1de ~e pratiCam iri"Cglliaridades de natureza a mais va
riada até a frequêricia maior de acidentes ou, "quase
acidentes", gerando um quadro absolutamente negativo, 
incompatíVel com a atividade aêrea. 

É_inteY:eSSante o.bservãl'-se que, i:i.pós refetir-se à_"falta 
de uma doutrina de vóo" após eximii"~Se da responsabili
dade pela ine-xistência da:-físcaHi:ação das oficinas de Ma
nutenção, após reVelar que dos diplomados nos quinze 

3.nos de cursos de segurança-sOri:iente "2i5- restantes SãO 
civis"._ conclui o Cenipa inexoravelmente, que a. ·~falha 
humana" atinge 80% a 100% nos acidentes! 

É do próprio Cenipa a "trilogia "o homem- o meio
a máquina", onde o homem seria a ••peça mais frágil"; 
no entanto, ao mesmo tempo, deixa entrever que a falta 
de uma política de ensino, inexistência de uma doutrina 
de segurança e a ausêncía de fiscalização são falhas es
truturaiS do Ministé_rio da Aeronáutica. Como explicar
se tal antagonismo, a falta _de coordenação, que as es
tatísticas de acidentes, ano após ano, repetindo os núme-



4294 Sâbado 17 

ros e suas causas, vão revelando, sem provocar reação 
verdadeira? - -- -----

Desse modo, as conclusões do_ Cenipa se entrechocam 
principalmente se atentarmos que nos, países mais adian~ 
tados existem órgãos respeitáveis, dedicados_ especial
mente à Medicina de Aviação- e agui no Brasil temos o 
Cem ai - e_ que, period_icamente, seus Congressos-estu
dam os problemas do vôo, da psicologia do homem; stiãs 
reações critêriQs .de seleçào, treinamento e condiçõeS ad
quadas de trabalho. 

Pode-se esperar, sim, que se tudo isto não servir de 
simples moldura, de mera retórica, o índice de acidente 
será sensivelmente reduzidp. b que, ao contr~rio da inde
finida expressão "falha humana'', deve usar-se, correta~ 
mente, a expressão_ •:ratar -~hutl]aiJ.o'_', compreendendo 
tudo aquilo que envoh:er_ o ser humano no seu CO!!~iano_~ 
nas suas lirnit_ações e particularmente no exercício da ati-. 
vidade profissional, mormente quando se trata do Y~ÔP., 
reconhecidamente1 etp. tod~ _o mundo, das mais comple
xas, exigindo, de fato, ~eja Cer-cada dos cuidado_s de~i.,!;los~ 
dos critérios já conhecidos. Ou_ isto ou acidente, à esco~ 
lha dos empresários. 

Mas' parece que prefe"rerri eles côfrer um risco maior 
pois de outra forma pão estaríamos testemunhando o de
liberado esvaziamento da figura do comandante, tantas 
vezes impedido de usar as prerrogativas as suas funções e 
deve ficar bem claro que se c-onstituem elas màís em de
veres que em direitos; como se observa, também, o des
respeito à autonomia dos técnicos, vendo-se, ao final, os 
Departamentos de Operações e de Manutenção como 
meros caudatários dos setores de tráfego ou de vendas, 
prevalecendo os interesses comerciais sobre os, aspectos 
têcnicos. 

E, ressalvadas alguma's eXceções, temos o_con~rãst:een
tre o elevado número de acidentes com aeronaves de ejn---: 
presas aéreas, principalmente do tran_sporte não regular, 
e o seu red.uzido nümero com aeronaves de órgãos gover
namentais ou para-estatais. Dessa assertiva podemos dar 
como exemplos concretos os serViços de vôo de Cemig, 
dos Governos d~ Sabia e de Minas Gerais, ~o DNER 
(onde s~s ~andeirantes jã voa~am I 6.000 horas sem aci
dente); e na operação de helicópteros (setor crítico na 
aviação civil) ve~;nos ãinda a Cemig, a Chesf, Furnas, a 
Docegeo, dentre outras, dando lições de efiCiência e pro
dutividade, justamente porque lastreados na segurança. 
E a razão desses resultados é muitó simples: a observân
cia dos principias técnicos, o c1irria prop[cio nas relações 
de trabalho, o respeito aos profissionais. 

Apesar de órgão sêrio e cOnCeituado, talvez _desco-
nheça o Cenipa a deterioração nas relações de trabalho 
na maioria das empresas, o seu grau de tensão dos pilo
tos, compeTidos a infrigir parâmetros operacionaiS dos 
próprios manuais do fabricante, ·abrir mãq de_ suas prer
rogativas, desde, até mesmo, o registro de seus empregos 
na Cárteira Profissional, absurdo que as empregadas do
mésticas e os .. boi~s-frias" já estão superando. O Cenipa 
certamente não ignora, no entanto, que o acidenie com o 
helicóptero HJM, em MacaujRN, ocorreu após dias se
guidos de "vibrações" e que o Bandeirante siniStrado em 
Baurú/SP, com 18 mortos, tinh~ ... reportes" acusando 
.. trepidações" nos comandos durante nove meses_conse
cutivos - e, pasmemos, nem Departamento de_ Ope
rações nem o de Manutenção tiveram autQridade para 
retirâ-los de vôo at~ que as ... pannes" fossem sanadas! E, 
provavelmente, também não teve conhecimento o Ceni
pa de que o bimotor Aero-Comander acidentado entre S. 
Paulo e B. Horizonte, quando fazia um vôo de translado, 
à noite (primeira irregularidade), já vinhi apresentando~ 
seguidas pannes de_hétlce; do mesmo modo, como é 
público e notório etri"B. Horizonte, que oLear Jet sinis
trado em Florian6p0tis estavarii com dua!;i, .. pannes" re
petidamente reportadas (a de inoperância do RMI e; a de 
.. travamento" de comandos)- apesar do que continuou 

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção 11) 

sendo es_ça}a.9o para viagens de fretamentos; e mais, que 
Õ Lear iet acidentado-em Ube.raba tín_ha o posto-do co
piloto ocuPado por uma passageiro(!), enquanto a tripu
laçã.o de outro Lear, durante todo um vôo de cerca de 
duas horas e trinta, não recebeu qualquer apoio de seu 
Departa-ment-o de OperaçÕes Sobre as cOndições opera- -
cionais e meteorgJógicas de .Porto Velho/RO e Rio 
-Bfanco/AÇL_onde- veio a -aCiderltar~se, com a morte de 
lodos _os -~eu,( ocupantes. - -

.Cq,mo se vê, todos_ esses fatos, têm, no fundo, um ou 
mais c;omponentes negativos e a sua citação ê: necesSária -
para que sejam tomadas as providências cabíveis. E, no 
geral mais dois exemplos: 

-,.--ª.__empresa que se anuncia como "a-maior empresa 
de táxi-aéreo da América do Sul" (ou "do Mundo") nã_o 
hLmuíto foi autuado pelo Ministério do Trabalho ao 
apurar que Seus pilotos -de helicópteros estavam ultra
passando os limites de vôo mensal. atingindo a marca de 
l 10/120 horas, na região Amazônica. Entretanto, além 
das multas, caberia a aplicação do Código Brasileiro do 
Ar, dos severos dispositivos que cominam sanções rigo
rosaS aos Operadores que praticam fraudes_ estatísticas 
-como foi o caso. Se isto não acontecer, o CQdigo será 
letra morta_e a impunidade dQs faltosos continuará sen
dó. um fatoiil ma1S ria ocorrência do.& aci9,e[!t~s na Ama
zônia, a se somar a tantos outros -«fatores negativos" alí 
assinalados: o ex.cesso de jornadas~ a ultrapassagem dos 
limites mensais de vôo, as longas e conde_náveis perma~ 
nências fora da base domiciliar, etc. 

-quanto à aviação agrícola, já com 29 acidente~ no 
corrente ano, segundo o Cenipa, deve ·ser dito que as ir
regufaridades atingiram níveis quase inacreditáveis: no 
interior d~ Bahi~,_na região de Guanambí, a maioria dos 
p1lotos agrícolas seqUer tem contrato de trabalho; na 
região-centro do Rio Grande do Sul, assinalou-~e, há 
tempos, elevado número de acidentes, grande parte-devi~ 
do a problemas de "Manutenção", sabendo-se tarobÇm 
que não credenciados operavam aviões agrícolas. 

Deve s-er -considerado que tal estado de coisas começa 
na mentalidade mercantilista dos empresários do setor. 
E, se desrespeitam as leis trabalhistas, também não cum
prem as nOrmas técnicas, sendo comum _a pulverização 
ein horários inadequados, inclusive causando problemas 
sérios a lavouras vizinhas das que contrataram os ser~ 
viços, pOluição de rios e lagos. __ 

Tais prâticas irregulares, partindo dos proprietários de 
aeronaves, se-constituem em-péssimos exemplos, e a con
sequênciã filial, na forma de acidentes, n~o po-de sur
preender. 

- E§tes acide"ntii SUgerem algumas--questões: 
- Poder-se-á debitar à .. falha humana" esses aciden-

tes e tantos outros em condições similares? 
-Quantas e quantas vezes, quantas ceritenas Ou mi

lhareS-de vezes não" superam as tripulações _ _tais_ d~;::ficiên
cias; pergt~_ri1:ando-se, então, se é jqsto aéU:sar o- piloto 
quando, nuni.a ou noutra ocasião, não consegue fazê~ lo? 

- São Os diretof-es das erripresas e seUs prepostos- -=
Chefes de Operações, de Ensino, de ManU-teOÇão- con
vOcados a pres"tar 6Sclarecimen"tos às Comissõc;§ de i!lYç_S:-__ 
tigações? Quais as responsabilidades pelas quais respon
-º.em a.~ oficinas de Manutenção _por ocasião_de a_cidentes 
cÔm aeronaves de seus clientes? - -

-Por que razão os trabalhadores em transporte aéreo 
não particiPam das comissões de investigaÇão? 

-Por que; não Jêm sido ªpl~c_adas as sanç_ões p_revi~tas 
- Pelo CódigO- Brasileiro do Ar? - --- - - -

Senhor Parlamentar: 
Os usuâf-ios -do transporte aêreo e o conjurito da Socie

dade desejariam CQnhecer o porquê dos acidentes, apre
ciariam um debate em alto nível. Mas. sobretudo, an
seiam por s-Oluções ConCr~tas e imediataS. E os que vivem 
da A viação CiVil e para ela não podem fugir a essa res-
POnsabilidade. - -
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_Por estas razões, _fieis à sua reconhecida tradição pela 
Segurança de V ôo, os . trabalhadQres- em transporte 
a~reÕ, coritinuam dispostos a participar diretamente na 
solução dçs problemas que o afetam, partilhando na ela
boração de normas e na fisCalização para seu cumpri
mento: Existem dificuldades, bem o sabemos, mas afir
mamos que, com um trabalho conjunto, em que os aero
viários e os aeronautas não sejam discriminados, e ado-

~ tadas suas prOposições_, o atuat índice de acidentes baixa
rã, no prazo de um ano, de pelo menos cinqUenta por 
ceri.to. 

Estas 'proposições eStão reunidas em anexos, a maioria 
agora de forma esquemática, sendo, quase todas, exequí· 
veis a partir desse momento mesmo. 

E: Cofio priffiéirõ-passo efetivo, Propomos que haja a 
integração dOs -:vários segmentos da Aviação Civil, 
somando-se connhecimentos e experiências. Assim, que 
seja constituída a Comissão (ou Conselho) de Estudos 
Técnlc_os_dã:Aviação Civil, ao qual Caberia viaGilizãr aS 
proposições ora apresentadas, bem como examinar a 1;0~ 
luÇão de problemas maiores, através de estudos_a médio 
e longo prazos. 

TemOs a- esclarecer que tal encaminhamento nada tem 
de inovador; ao contrário, ê: prãtica comum da OIT -

-OrganiZação -Intei"nãêional do Trabalho, recomendar a 
fof-mação de comissões tri-Partites - governo, empre
sã_dos e trabalhadores -para solucionar de forma har~ 
mônica aS questões que afetam as Comunidades e o de
senvolvimento das Nações. 

DiaritC do eXposto, esta Confederação e seus filiados, 
particularmente os aeronautas e os aeroviários, estão de 
olhos postos no Poder Legislativo, na expectativa de 
q!J:~~ e_xercendo _suªs_legitimas prerrogativas, contribua 
de forrna c_oncreta ·e em breve tempo para a segurança de
vôq,, fãzeildo com gue·sejam a dotadas, dentre outras, as 
propostas apresentadas nos anexos. 

_ Co_m os protestos de elevada consideração, fir~amo· 
nos, 

Atenciosamente, 

Romulo Augusto Pereira de Souza, Presidente -
Aloyslo ,Rlbelro1 Vice-Presidente para Assuntos de 
Transporte Aéreo. 
Anexos: Roteiros Pr6-S.egurança de Vóo. 

ANEXO l 
ROTEIRO PRÓ-SEGURANÇA DE VOO 

PROPOSIÇOES 

!· -M~idas (.egblatlvas 
-- Ll _:_ lnst:ilaÇão de CPI SObre a Aviação Civil. 
- i.i :.::.:.·Nas Comls~ôCS de Transportes da Câmara.. dos 

Deputa-dos-e--do Senado Federal, criação da Subcomis
sã~ de_-SegUra-nÇa de Vôo. 
2. MedidaS L.!gais - -

2.1 _:-A-plfcação do Códi~o Penal nos processos -sobre 
acidentes aéreos, no que couber. 
- -2.2 -j\çã9 ~opular ~ ~-':1-tras medi~as nahipótes_e_ de 
pagamento indevido de seguro de aeronave, nos caSos 
em ciu~ li."oúver infringêõcia de normas-tÇcnicas; da regu
Ia~entação do aeronauta ou do aeroviârio, Ou das clãu-
!iulas db IRB~- -

23 ~Adio CiVil em favor dos depeOdentes ou Paren
tes das vítimas de acidentes, nos mesmos CR.$_Os acima. 

2~4 -- Participação de representantes dos Sindicatos 
dC -aeronautas e- de aeroviários na Com_issão de Riscos 
AeronáuticoS, do IRB. 
3 .. Medidas-EStrutul-als-
~ 3.1 -~ -Estudos -de viabilidade para Vlriculaçãó do 
tr.ansporte aéreo ao Ministério dos Transportes, como 
ú·anSiÇão --para- crlã"Ção dO Ministério do Transporte 
Aéreo. 

3.2 -=- Crílição do Tribunal Aêreo. 
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ANEXO 2 
ROTEIRO PRÓ-SEGURANÇA DE VÓO 

PROPOSIÇóES 

1. Medida Estrutural 
l.l --Criação do_Departamento Nacional de.Segu

rança de Yôo, nos mçldes de organizações símilares do 
exterior, dirigido por um Conselho Paritãrio _com parti
cipação de representantes do_s Ministérios da Aeronãuti~ 
ca, do Trab_a!hQ _e dos Transportes, das empresas e das 
entidades sindicais. ~ 

2. Medidas Técnicas Abrangendo Operações e Manu
tenção 

2.1 - Conselho Permanente de Estudos récnicos da 
Aviação Civil: sua criação, conforme proposta na Co~ 
missão Interministerial de Rcgulamcntaçªo da Profissão 
do Aeronauta. 

2.2-- ComisSão de láVestigaÇãó de Acidentes: partici-· 
pação dos Sindicafós de Aeronautas e de Ae!oviãrios. 

3. Infra-estrutura de Proteção ao Vôo 

3.1 ~Criação da Comissão Permanente Sindicato/~ 
DEPV (OíreJOria de_EletrôniCa e Proteção ao VôQ) para 
reexame de toda a legislação, normas de tráfego, proce
dimentos, etc. 

3.1.1 - Cindacta; levanlamento de poss1veis deficiên-
cias e sua eliminação. 

3.1.2- Reexame dos critérios para fixação dos_ "_mfní~
mos" de combustível; - critéríos d~ "recleare11se";_ ree
xame dos cri_térios dos ' 4 mínimós" para pouso e decola
gem: alternativas na região amazônica; apoio à operação 
dejato nas rotas de Brasília p/SV, RF, FZ, SL, BE, MN 
e de Cuiabá pjPV e RB. 

3.1.3 - Nos aer_oportos de operação do transporte re
gional, exigência de, pelo menos, instalação de rádio
farol c estação de comunicações operados pelo Minis
tério da Aeronáutica ou TASA, e não pela companhia 
aérea. 

3.1.4- Critérios para o vôo -noturnu-de aeronaves bi
motoras -convencionais. 

3. 1.5- Órgãos deproteção ao vôo: conceito e prãtica 
da prestação de seus serviços; c-ondições de trabalho dos 
controladores de trãfe"go; jOrnadas, c-omposição de_ tur
mas, etc. 

3.\.6 - Estudos para equipamento dos serviços de 
busca-e-salvame~to_ no litoral e_ na Amazônia_ e dos_.Ser
viços contra-incêndio nos principais aeropoitos. 

1.1.7 - Estudos para implantação do sistema de pro
teção ao vôo no Atlântico Sul_simila_r_'a.o _do Atlâ__ntico 
Norte, 

4. Ensino 

4.1 - Que sejam agílizados, c-onforme propusta do 
Sindicato Nacional dos Aeronautas em 1967/68, os estu
dos para criação da ENAC - Esc-ola Nacional c!e 
Aviação Civil, dentro de uma estrutura nacional de ensi
no, com a participação dos Ministérios 4a Aeronál_ltica, 
do Trabalho, da Educação, empresas e SindicatOs. 

4.2- Que, enquanto não for instalada a ENAC, se
jam selecionados cerca de dez a quinze aeroclubes como 
entidades regionais, destinados à formação de Instrut<r 
res de Pilotagem, Pilotos Comerciais e Mecânicos de 
Manutenção, sendo fix.ados novoS crit_~rios de admissão 
e novo curriculum para os referidos cursos. 

4.3- Ensino nas empresas: Cursos de Piloto-lns_trutor 
e de Instrutor de Manutenção e Sua reciclagem anUal na 
fábrica das aeronaves; reexame dos programas de ensino 
e seu cumprimento em períodos e horários racionais; 
curso de formação de comandantes; intercâmbio técnico 
entre os Departamentos de' Operações. de Ensino e de 
Manutenção das várias empresas brã.s11eiraS; idem, idem 
com empresas estrangeiras, incluindo estágios no ex.te
rior. 

4.4- Grupos de Yôo __ e_de_ Manutenção: reuniões pe
riódicas de avaliação do índice de segurança-. 
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5. Leglslaçio Trabalhista e Regulamentações Profissio
nais_ 

5~-1-- Atualização da RegulamentaçãO Profissional 
ctOS AeroVIârios e da Regularrlentação Profission.aJ dos 
Aeronautas. _ 

52=- Qtié os- Seracs ~operem com a fis~iz~Ção do 
Ministério do Trabalho; reativação_do antigo formulário 
2.'2"12, inCluindO-a ficha_de "Dado_s Operãc-lonais"._ 
~5.3_._-_-,_Cjpas e Cipaer: entrosamento, efetivO funcio

namento e cumprimento das suas decisões:. 

6. _ J\.:]edidas Ttknicas de Caráter_lmediato: Sefof de Maw 
nutençio 

6.1 - Que sejam reativadas as "vistorias" semestrais 
das aeronaves.. 

6.2- Revisão da homologação de todas as oficinas d6 
manutenÇão, vertficando-se o número e qualificação dos 
técnicos e mecânicos, bem como os equipamentos de que 
sãO- dotados e os almoxarifados. 

6.3 -__: Reei é! agem dos têcnicos e mecàniCos, in-c-lustve 
nas fábricãs das aeronaves; equipe pefmariente de 1ns
r)eÇãõ às bases de ManutençãO, -critérios de composição 
das suas turmas de serviço, equipamentos necessários e · 
material di-estO-que. · 

6.4 - Manutenção permantente: obrigat-oriedade de 
que todo Opefador de aeronave tenha manutenção pró
pria ou contratada. 

6.5- E'M-BRAER: que mantetihã equipe de inspeção 
p-ermanente nos serviços·de Manutenção das empresas 
que possuiiem aviões de sua fabrícação. 

6.6 - Aeronaves estrangeír?s: Que seus fabricantes 
dêem apoio permanente aos serviços d~_Maoutenção das 
empresas operadoras. 

7. Medidas têcnicas de caráter imediato: setor de ope
rações 

7.1 - Reciclagem quadrimestral dos tripulantes de 
transporteS regular e semestral nos demais setores (link/

-simulador, vôo real e repasse técnico). 
_].2- Exigência de co-piloto nas aeronaves multimo~ 

toras certificadas para vôo ifr e/ou noturno. 
7.3- ProibiÇão de vôo ifr r;jou noturno por âerona

ves monomotoras. 
7,4- Tistes de determinação de teto monomotor e de 

peso total de decolagem das aeronaves bimotoras com 
- um motor "embandeirado". 

- 7.5- Reex.ame de homologação de todas as pistas, in-
cluíndo o teste de "aceleração-parada"; manutenção dos 
campos de pouso de terra do "h_interland" através da 
conjugação de recursos de órgãos governamentais fede
rais, estaduais e municipais, conforme proposta do Sin
dicato dos Aeronautas em I 975. 

7.6 __:_ VÓo-agrfcola: enquadamento no mais alto grau 
de insah:Jbridade; fixação do mãximo de horas de vôo em 
75- mensais e 210 trimestrais, -

7.7 - Estudo c medidas para operação em regiões 
inóspitas; perinanência fora da base domiciliar de, no 
máximo; 17 dii:ts; fixação do máx.imo de horas de vôg. em 
h~licópteros em 75 mensais e 210 trimestrais. 

7.8 ~ Mecãni.cos ... de-vôo: que, quando o fabricante 
ofereCe-r ·opções, sejam adquiridas pelas empresas brasi
lelrãS aS ·a:eroriaVes cuja configuração preveja a·presença 
do mecâ_niCo.:de-vôo. -

7.9 -Que, exceto" para as funções de piloto eco
piloto, seja proibida a acumulação ou alternânc-ia do seu 
exercíCio_ com qualquer outra, devendo no Contrato de 
Trabalho c_onstar, tão-somente, uma função. 

_7.10-:- Que sejam limitada$_ a oito horas a_sjornadas 
de Tripulações Simples que incluam trabalho entre 23.00 
e 07.00 horas. 

7. tI - Seleção, saúde e alimentação: que os exames 
iniciais de seleção física somenfe sejam realizados em or
ganizações_com padrão similar ao do CEMAL-Rio; que 
seja estabelecido programa de saúde, com a participação 
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do CEM A L, Ministério da Saúde, DNSHT, lNAMPS, 
etTJpresas e SindiC;Uos dos Aeronautas~ dos Aeroviârios; 
qUe n-Os Cã~sos de ''trânsito" nos horârios de t 1.30/13.30 
e J8.30T2d.30 horas, ~s tripulações façam refeições em 
terra, não_ sendo co_mputado para a jornada o temp_o de 
30' acrescido ao íeiopo Õorrilal de "trânsito". 

7.12- Aeronaves-certificadas para vôos ifr: obrigato
riedud~ de _Radar, JLS e DME, dando-se prazo de seis 
meses pura sua instalação. 

7.13 ~-Ãeronaves sem rádio: sejam proibidas-Cm ae
roportos onde operam aeronaves de transporte regular. 

7.14- Despacho de aeronaves: atualização e cumpri-
- menta da_ portaria 2.218/DAC, fixação de critérios para 

DOV:S na aviaç_ão regional e no despacho de aeronaves 
conVenclon3is de grande porte: salas de tráfego: exame 
de recursOs materiãis e_ em_ pessoal técnico para ''brie
fing'' com os pilotos; apresentaç_ão para as viagens: míni
mo" de 45' pura Os-vOos domésticos e 60' para os vôos i~
ternacionais,.1 

7.15 - Sejam íilstituídos o livro de bordo padrão (da
dos estatísticos: nome dos tripulantes, escalas, horários, 
reportes) e o relatório de viagem (observações sobre a in
fraestrutura em geral: condições-de aeroportos, apoio em 
rota, corrfunicações, etC.). 

7.16 ..:.. ~SObievivênc-ia, primeiros soCorros, procedi
mentos de emergência a bordo (assistênCia: -médica aos 
p_assageiros, fogo, despressurização), pousas forçados 
em terra oll_ n_o_mar: reciclagem dos tripulante.<; a cada 
seis meses; que -seja obrigatório o colete salva-vidas ou 
almofada salva-vidas em todas as aeronaves. 
Ofído n'> 162/84. 

COMPARECEM MAIS OS SRS. SENADORES: 

Altevir Leal ~Claudionor Roriz- João Castelo
Cid Sampaio - Guilherme Palmeira - José Ignácio 
Ferreira - Nelson Carneiro - _Morvan Acayaba. 

O SR. PRESIDENTE (Martins Filho)- Está finda a 
Hora do Expediente. -

Passa-se à 

ORDEM DO DIA 

Não l1á quorum para deliberação. 
Em c-onseqüência, todas as matérias da pauta, consti

tuída d-os Projetas de Lei do Senado n'> 139/84, Projetas 
de Lei da Câmara n•s 10/81,44/81,53/77.65/79, 14/84, 
211/83, 79/79; e Projetas d~ Lei do Senado_n\ts l3/8Q e 
41/82, em fase de votação, deixam de ser submetidos a 
votos-, ficando sua ã:preciação adiada para a sessão se
guinte. 

0 SQ. PRESIDENTE (Martins Filho) - Esgotada .a 
matéria cons~ante j:ia Ordem_do Dia. 

Concedo_ a_ palavra ao nobre Senador Fábio Lucena. 

O SR. FÁBIO LUCENA (PMDB- AM. Pronuncia 
-o seguinte d.isc'ú-rsd. 5ein ·reviSão do orado-r.)- Sr. Presí--
dente, Srs. :Senadores: · 

A Giii:eta-Meratntií,- em suã edição de f7 deste mês:
publica a ~eguinte matéria: 

Gaietã Mercantil - Quarta-feira, 7 de novembro de 
!984 

CAF1: 
BOZZO DO BRASIL ~ 

Pl()!'El~A NA \fENDA A GRANEL PARA OS EUA 

por Gleise de Castro, de Sio Paulo 
A Bozzo do Brasil vai embarcar, em caráter expe

riment~l, no próximo dia 8, mil sac-as de café verde a 
granel para os Estados Unidos. O processo é pionei
ro qo mundo e foi idealizado pela importadora Ge-
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neral Focids, maior compradorã mUndial de café, 
com o objetivo de reduzir os cUstos operacionais de 
importação pela elimiilação da mão-de-obra tanto 
no embarque e desembarque quanto no acondició
namento do produto em saça_rias. 

O café será transpOrtado eril quatro container~.
com diferentes tipos de revestimentos- com plásti
co e papel "kraft", só com papel e sem forração-, 
para testar a conservação do produto. O InstitutO __ _ 
Brasileiro do Café (IBC) conced_eu autorização es
peçja\, apenas a título experimental, para a Bozzo 
do Brasil, quarta maior expOrtadora de café do País, 
e está acompanhado e fiscalizando todo o processo, 
para posterior adaptação operacional, caso o teste 
seja bem-sucedido. 

Para João Antônio Freire; gerente de vendas da 
Bozzo, o embarque a granel é uma evolução normal 
do processo de transporte de café, que _comeÇC)J.l 
com sacarias soltas no porão do navio e atualmente 
é feíto com ás sacas $lo produto acondicionad?S e,m 
containeres. 

Se o processo se provar viável, o primeiro a ser 
beneficiado com a economia de custos será o impor
tador, explica Jaime Baraçal Filho, geren\eadminis
trativo da ffiial de Santos da Bozzo do Brasil. A ex
portação a granel eliminará inclusive gastos-com ar~ 
mazenagens e permitirá a agilização do processo de 
industrialização do produto. Para o _Brasil, que pre-
cisará montar aind!Luma estrutura especial, a vanta
gem será um provável aumento de_ pedidos a curto 
prazo, em função mais da redução de custos no de
sembarque_, 

Enquanto não for possível mudar toda a infra
estrutura de exportação de café do País, Jaime Ba
raçal salienta que é preciso encOntrar métodos pró
prios para diminuir QS custoS de exportação do grão 
por containeres. Uma alternativa seria_a utilização 
de sacarias usadas, e não novas, como é_exigido pelo 
IBC. Usando sac_os usados- o que é feito _naco~ 
merciaHzação interna -, a economia, segundo ele, 
seria de Cri 500 a Crs- 600 por saca de café. 

Sr. Presidente, trago esta publicação ao conhecimento 
do Senado, porque ela contém [ntimas e graves- relações 
com a economia da região -Ama:zônica e. em particular, 
com a econoniia do Estado do Amazonas. 

Vale recordar que foi pela Amazônia que o café e oca
cau entraram para a economia brasileira. 

Qual a relação entre a exportação do café e a econo
mia do meu Estado? A resposta é muito simples: a eXpor
tação de _café ~m sv_a grande quantidade, é feita com sa
carias resultante dajndústria de fiação e tecel~gem de_ju-
ta, da região Amazôni"ca. _ 

No meu Estado, a _ú_nica_cultura-ãgrriOta-já- definitiva
mente ímpfantada, sedimentada de modo irreversível é, 
sem dúvida, a jutici.lltura, o plantio e a colheita dajuta, 
em safras que, atualmente, atingem o volume de 5Qa 60 
mil toneladas por ano, como acabei de dizer. 

Logo, Sr. Presidente, a supressão do ens.acam~ntg do 
café reflete-se negativamente sobre a econotl}Í!l_d_<?,meu 
Estado, que tem na indústria d.ajuta a sua atividade rurí
cola mais importante, como acabei de salientar. 

Em face disto, Sr. Presidente, tomei a___iniciativa de ex
pedir, hoje, ao_Sr. MinistrQ daJnd_ústria e Comércio..._ Sr. 
Murilo Badaró, o telex do teor seguinte: 

Ministro MurHo Badaró 
Ministério da lndústría e Comércio 
Brasília- DF. 
Solicito de V. Ex• gentileza d_e rever e mandar .re

vogar autorização concedída pelo Instituto Brasilei
ro do Café à multinacional Bozzo para exportar ex
perítnéntalmente café verde em grão não ensacado, 
apenas colocado em containers. Essa autorização 

representa desastrosa ameaça para a indústria de sa~ 
caria de juta que tem celeiro na região amazónica e, 
esp-eciallniilte, no Estado do Amazonas. Ademais, o 
grande beneficiário da elimin8.ção da sacaria -Será a 

_ impo(~adgra General Foods, consum_idor.!!Strangei
ro, o que prejudica a economiã nacíonaCCuliuride 

---]ii ta se consfitui única atiyidade agrícola estruturada 
no ~stado do Amazonas, porquanto jã definida e 
_definitiva. Amazonas produz anualmente 50/60 mil 
to_f!~Ja5fas de fibra, __ das quais 20/85 -~TI são indu·s
triaHzãdas no própriO Estado. Produção airíco1a no 
interior amazonense assegura sobrevivência cerca 
de 20.000 famOias e a indústria de transformação, 
altamente modernizada, emprega 4.000 pessoas em 
~anaus. P~~!'!lito ainda registrar que um (l) saco de 
café bebida Santos é hoje -eX:Portaao ªo redor de 

~cento e ~eteota e_cinc·o dólares americanos, portanto 
quatrocentos e sessenta míl cru_zeiros, ~nquanto Um 
saCo vaziO -novo de jota tem preço redor _doís -mil e 
seiscentgs cruzeiros, cerca· de um dôlar e equiv_alente 
aPenas 0,57 por cenfo, poUco mais de meíO por Cen-
to. · · -

Na certeza de que o espírito público_:_de_Y. Ex:• 
não permitir~ que se concretize essa ameaça ao Es~_ 
tado do Amazonas, tenho a honra de transmitir-lhe 
respeitosas saudações. -· , 

_Era _o que tinha a dizer, Sr. Presidente. (Multo bem!) 

O SR. PRESIDENTE (Martins Filho)- Concedo a 
palavra ao nobre Senador Gastà_o Müller. 

O SR. GASTÃO MÜLLER (PMDB- MT. Pronun
cia o seguinte discurso.) - Sr, Presidente, Srs. Senado
res: 

A imprerisa ainda é um grande e notável meio de __ co
municação. Ela, não há dúvida, orienta a opiniã9 públi
ca, incomoda com as suas críticas_ e enal_tece quando 
aplaude e, mais que isso, faz a História de uma Pátria. 

Dentro desse raciocínio, díz.se, tambêm, que no jorna. 
lismo figuras se destacam pelo estilo com que se manifes
tam, pelos conceitos emitidos, pelo raciocínio com que 
analisam os fatos, no caso em pauta, os acontecimentos 
políticos. 

Por exemplo, Sr. Presidente, Srs. Senadores, o Sr. Car· 
los Castello Branco não é somente um dos mais brilhan
tes jornalistas da ãrea política, mas, acho eu~ um histo
riador~--os seus artigos espelham õS fatos de uma época, 
registram coisaS importánteS que~se- Vivé nb moinetlto, 
enl'im, é iintes e àcima· de tudo um historiador. 

-b -Seu" artigo do dia 24-10-84, Coluna do Castello, inti- · 
tu lado "Sistema assume Maluf e o impõe" é magistral. 
Merece esse _doc;u_mento ser transcrito no_s Ana_is d~sta . 
Casa. 

Leio-o, Sr. Presidente, Srs. Senadores. 

Coluna do Castello 

SlSTEMA ASSUME 
-MALUF E O IMPOE 

-A chamada Revolução de 1964, em matéria de 
política, não inovou, embora seu propósito fosSe_re
nÇJvar. Não inovou na medida em que manteve e 
c_ons~Hdou as técnicaS de conquista e_ preservação 
do poder. Mais do que isso: deu a essas técnica_s o 
oonceiJQ fllosófico _que, embora antigo, não era cor
rente no País, o de que a política é ess~ucialmente 

. aêtica. O-que itnpoita é preservar o Poder, não 
_ :._.___ _ perifê-fo; os métodoS -~!ião" oS corolários. Pode-se atê 

mesmo dizer que algumas práticas conSagraaas nos 
últim9S_ Vint~ ~no_s restauraram CO_!lCeito~ i prOCes
SOS anterioreS à Revolução liberal de 1930. 

Com -a amostragem de 1965, que tornou evidente 
que a oposição elegeria o futuro Presidente da Re.
púb!ica, o Presiden~e Castello Bran~o __ revogou seu 
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dogma de que não haveria Ato n9 2 pois não havia 
Ato n" 1 mas Ato Único revolucionário, e cancelou 
a sucessão por eleição direta, :suprimiu os partidos 
políticos e reiniciou Õs expurgas em escala tão drás
tica que cassou deputados no Rio Grande do Sul a,té 
qUe :SeU~candidato a governãdor alcançasse o núme~ 

- ro óe adesões que lhe assegurasse a vitória. 
Seu sucessor Costa e Silva, a quem entregou uma 

ConstituiçãO que deveria poupá-lo da tentação de 
investidas revolucionárias, foi compelido a assinar 
outro ato, que pôs em recesso o Congresso. reco
meçou a dança das cassru;ões. eliminou para o resto 
do período militar a el~ição díreta e, enfermo, foi 
afastado do p~der, deposto_Jeu Vice-Presidente, e 
escolhido um sucessor por cooptação do Alto Co
mando, forma ainda inédita de decisão política, em
bora o escolhido tivesse o escrúpulo de pedir a rea
bertura do Congresso para dar ao tn~ndo a impres
são de legitimidade do seu mandato. 

O Presidente Médici não baixou atas a não ser 
para tornar indiretas novamente as eleições de go
yeril.ado_r~ que a Emenda n9 1 concordara em que 

-- - -JOSsem diretas, -mas escolheu seu sucessor de mailei~
ra ainda rriais sigilosa e maiS'íO.iima, -numa reuil.iãó 
das nove com os ministros da Casa no Palácio do 
Planal1:0. Há a suspeita de que uma conspiração pa
ralela tramava a escolha_do General Ernesto Geisel, 
mas essa versão é repelida pelos que testemunharam 
a decisão. 

O Presidente Geisel veio com um projeto de dis
tensão, prometendo encerrar lenta egr<~dualmente o 
regime tUtelar implantado pelas Forças Armadas. 
Ele realizou uma primeira eleição Ii vre, em 1974, 
mas, tendo perdido, diligenciou para que o fato não 
se repetisse nas eleições municipais;-eiimfriOu-pór 
-novo Ato -Institucional em caráter definitivo a 
eleição direta de governador, asses;urou-se a maio
ria no Senado pela instituição do senador biônico, 
reduziu o quórum para emenda constitucional a fim 
de utilizar o resíduo de maíoria absoluta que lhe res
tava e assim impedir a "ditadura das minorias" e 
adotou _a coincidência de mandatos para amarrar 
num só pacote os diversos pacotes eleitorais e criou 
a fi<klidade partidãria. 

Tendo_ escolhido para seu sucessor, por decisão 
soberana, o General João Fígueiredo, eliminou _as 
dificuldades, inícialmente de ordem militar, depois 
de ordem política e de ordem legal. Como havia ris-
co" de que, realizando-se inicialmente as convenções 
estaduais para escolha dos candiUiltos a governa
dor, se c_riassem rçsíduos que somassem ao descon
tentamento que a[imentava a audaciosa candidatura 
do ex-Governador Magalhães Pinto, alterou a or
dem das coisas e fez coi:n que se realizasse em prf
meiro_ lugar a convenção_ nacional. Ninguém dirá 
qué õGeneral não cuidou. 

0-_Presidente Figue'lredo vinha, contudo, conl 
bon_s prop9sitos, o de transformar em abertura a 
distensão, tendo para isso lhe facilitado o caminho 
seu antecessor, a quem cabe a honra de ter revogado 
o.s. alos-insutucion-ais, aind3: que gerando salvaguar
das como o estado de emergência e· as medidas de 
erç._ergência, cuja eficãcia; seria J?osteriorniente de
monstrada. O PresideÜte_ conced~u a anistia _e a 
eleição direta de governador, mas, embora parti~ 

-dãrio da eleição direta, submeteu-se ao Projeto mili
tar que exigia mais um Presidente escolhido pelo 
y_oto se~etivo sob t~tela militar. O princípio da indi
reta foi mantido, mas as liberalidades do regime
pr~piciarag1 uma perda de controle qUe permitiu 
formar-se uma maioria parlamentar e de governa
Qores, hostil ao candidato que o Presidente não sou

-De evitar na- cOnveilção nias a que se submeteu em 
seguida. 

O Deputado Paulo M;:tluf é hoje o candidato do 
Presidente e tambêm da Revolução. Definida a 
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opção, o processo passa a operar com a mesma -e 
costumeira objetiVidade. Fala~se em .lealdade, mas 
pergunta-se: lealdade a quê? Ao País? Ao regime de
mocrático a que todos se vincularam por compro
misso? Claro que a lealdade êao amigo e ao sistema. 
O sistema exige a preServã.çãó do poder encarnado 
na opção do amigO,- ainda que a contragosto toma
da. -

O Golpe da Mesa do Senado, impondo à mar
gem da lei ou por cima dela a escolha secreta dos de
legados estaduais ao Colêgio Eleitoral, é um golpe 
efiCaz. Não se trata de defender princfpios, pois a 
eleição tem sido direta ou_indireta, conforme ~onv_e
nha ao regime. Quando se duvidava da fidelidade 
do Congresso ditou-se a eleição a voto a descoberto 
do Presidente da Repúblia. Agora a tendência ê o 
voto secreto, não por seu caráter democrático; mas 
por propiciar a e"fíCâêfa dOS ãCOrdós sigilosos e dos 
pactos que não podem vir a público. No sistema re
volucionário os-poderes agem Complementarmente 
e solidariamente com o poder maior, que é o GoVer
no. Não há dúvida de que o golpe aplicado pelo ino
cente e inesperado Senador Dalta vai prevalecer. 

O Deputado Paulo Malufnão ê o candidato po
pular, não é o candidato da maioria da represen
tação política. Mas é o candidato do re_gime. E o re-
gime sabe impor suas decis.ões, preservando-se o uso 
do poder. 

Carlos Castello Branco 

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

O SR. PRESIDENTE (Martins Filho);_ Não hâ_mais 
oradores inscritos. 

Nada mais havendo a tratar, vou encerrar a presente 
sessão, deSignando para a sessão de segunda-feira a se
guinte 

ORDEM DO DIA 

1 
PROJETO DE LEI DO SENADO No 139, DE 1984_ 

(Em regime de urg_ência -art. 371, c, do Regimento in
terno) 

Votação, em primeiro turno; do Projeto de Lei do Se- _ 
nado n' 139, de 1984, de autoria do Senador Nelson Car
neiro, que rev_oga o Decreto-lei n' 1.541, de 14 de abril de 
1977 (Lei das Sublegendas) tendo, 

PARECER ORAL, favorável, proferido em Plenário, 
da Comissão 

- de Coilstiuição e Justiça. 

2 

Votação, em turno único, do Projeto d~ Lei da Câm~~ 
ra n9 10, de 1981 (n' 1.529/79, na Casa de origem), qUe 
dispõe sobre a aposentadoria, com proventoslntegrais, 
dos- ex-combatentes segurados _da Previdência_ Social, 
tendo 

PARECERES FAVORÁVEIS, sob n's 354 e 355, de 
198 I, das Comissões: 

-de Legislação Social; e 
- d~ Finanças. 

3 

Votação, em turno único,=---do Pro}eto de Lei da Câma
ra nY 44, de 1981 (n9 587/79, na Casã de origem), que 
veda aos veículos de comunicação d_e massa (rádio, tele
visão, cinema, jornais; reViS:taS~ cartazes, anuários ou 
qualquer outro tipo de publicação) aceitar a autorização 
ou a veiculação_de anúncios e de.comerciais que não se
jam negociados, produzidos, criad_os, filmados, grava
dos, copiados ~ imagem e som - por profissionais e 
empresas brasileiras, tendo 

_PARECERES, sob n's 186 e 187, de 1983, das CQITiis-

-de Economia, favorãve1, com voto vencido dos Se
nadoreS Bernardino Viana, José Lins e Lenoir Vargas; e 

_:_de Finanças, favorável. 

4 

VOtáÇãO,-__ effitUiilo únicO, do Projeto de Lei da Câma
ra nO? 53, de 1977 (n~> 227 f75, na Casa de origem), que dis
põe sobre- condições a Obs-erVar na renovaç_ã_o _de contra
tos de atletas profissionais~ e dá outras providências, ten-
do --

PARECERES FAVORÁVEIS, sob n's 1.360 e 1.361, 
de 1981, das Comissões: 

- de Legislação Social; e 
.....:.... de Educação e Cultura. 

Votação, em turno único, do Projeto de Lei da Câma
ra n9 65, de 1979 (nO? 4.2$:7 f77, na Casa de origem)-, que 
autoriza a alienação de imóveis reSidenciais da RedeFer-_ 
roviária Federal a seus ocupantes, tendo 

PARECERES, sob n•s 335 e 336, de 19ff0 e635 a 637, 
de 1981, das Comissões: 

-de Transportes, Comunicação e obras PúblicaS, -i, -
pronun~iamento: contrár!o_; 29 pronunciamento: favorável 
ao Projeto e .à Emenda de Plenário; 

- d~ Finanças, 1\. pronuÕciamento; favorável; 2' pro
nunci_~en~o:_fayorál._'el à emen~a de Plenário; e _ 

-de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e 
juridicidade do projeto e da Emenda de Plenário. 

·6 

Votação, em turno únicO, do Projeto de Lei da Câma
ra n' 14, de 1984 (n' 2.867/76, na Casa de origem), que 
introduz modificações na Consolidação das Leis do Tra
balho, aprovada pelo Decreto-lei n~" 5.452, de 111 de maio 
de 1943, para o fim de assegurar estabilidade provisória 
à mulher trabalhadora que contrair núpcias, tendo 

PARECERES, sob n's 299 e 300, de 1984, das Comi•-' 
sões: 

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

----de Legislação SoCial, contrário. 
- - - ~ 

V-otação, em turno único, do Prójeto de Lei da Câma
ra nO? 211, de 1983 (n' 4. ri2f80, na Casa de origem), que 
acrescenta parâgrafo únicO ã.ó art. 3' da Lei D' 1.060, de 
5 de fevereiro de 1950, que trata da assistênciaju_diciáfíà 
aos necessitados, tendo 

PARECER FAVORÁVEL, .sob n• 465, de 1984, da 
ComissãO 

- Cõnstituiçio e Justiça, 

:Votação, em turno único (apr~Ciação pretfminar daJu
ridicidade, nos termos do a"rt. 296 do Regimento Iriter
no), do Proje(Q___de_ Lei _da Câmara nO? 79, de 1979 (n' 
1.511/75, na Casa de_origem), que acresce_nta parágrafo 
ao art. 5' da Lei n' 3:807, de 26 de agosto de 1960, que 
dispõe Sobfe a Lei Orgâilica da Previdência Social, alte-
rada pela Lei n'? 5.890, de 8 de junho de 1973, tendo 

PARECERES, soó il's -692 e 693, de 1982, das Comis-
sões: --" _ _ __ _ 

-:-:-_de -Legislação So-ei~, favorávt?l,_ no_s tefitiõs de 
Su_bstitutívO que apresenta; e - --

-de Constituição e Justiça, pela injuridicidade do 
Projeto e do SubstitUtivo da Comissão de Legislação So
cial~ com voto vencido, em separado, do Senador Franco 
Montara. 
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-votação, em segUndo turno, do Projeto de Lci do Se-
nado fl9 13, de 1980, de autoria do Senador Itamar Fran· 
co, que -"estabelece abatimento nos preços de derivados 
do peir61eo e do álcool, quando destinados ao consumo 
próprio de motoristas profissionais autónomos, tendo 

PARECER, sob n' 533, de 1984, da Comissão 
-de Redação, oferecendo a redação do vencido. 
-{Dependendo da votação do Requerimento n' 240/84, 

do Senador Virgílio Távora, solicitando seja o projeto 
submetido a votoS, nos fermOsdo art. 315 do Regimento 
Interno.) 

10 

Votação, em prinleko turno, do Projeto de Lt:;i do Se-
nado n' 41, de 1982, de autoria da Senadora Laélia de 
Alcântara,_ que acrescenta artigo ao Decreto-lei n' 594, 
de 27 de maio de 1969, que institui a Loteria Esportiva 
Federal, e dá oulrns providências, tendo 

PARECERES, sob n~"s 23 a 25, de 1984, das Comis· 
sões: 
--de Constituição e Justiça- 19 pronunciamento: con

trário; 29pronuriciamento: pela constitucionalidade ejuri
dicidade do Substitutivo da Cp_mjssão_ de_finaoças; e 

-de Finanças, favorável, nos termos de substitutivo . 
que oferece~ 

O SR. PRESIDENTE (Martins Filho)- Está encer-
rada a sessão. 

( Levaizta-se ti_ sesSãO- ài 16 hOras e 5 minulf~s.) 

_ DISCURSO PRONUNCIADO PELO SR. 
- VIRG[LIO TÁVORA NA SESSÃO DE 14-[/-84 E 

QUE, ENTREGUE À REVISÃO DO ORADOR, 
SERIA PUBLICADO POSTERIORMENTE. - . 

O SR. VIRGIL!OTÁVORA (PDS -CE. Para emitir 
parecer.) ...., _Sr _Presidente,_ Srs.. Senadores: 

Com parecer favorâyel da Comissão de Constituição e 
Justiça, o presente projeto de resolução, de autoria da 
comissão Difetorâ dO senado, pi-Opõe a· alteração dos 
arts. 512, 5l3 e514 do Regulamento Administrativo do 

- Se~ado, aprovadO pela Resolução n~> 58, de 1972, a fim 
de, como declarado na. respectiva justificação, propiciar 
a agHização do- processo de estabelecimento do regime 
jurídico. dos c?rgãos supervisionados da Casa,_ quando 
CeSSa _medida se tornar oportuna e conveniente aos_ inte-
r!!sses da __ Admínis_tração. -

Verifica-se, Pois, que a medida inserta no -projelo ê 
apenas-de caráter cautelar, subordinada sua execução à 
conveniência da Comissão Diretora da Casa. Não seco-. 
gita, portanto, de despesa imediata, nem de que se venha 
a oonfirmar ônus para o erário, mas, tã-somente, de ou
torga de [ac_uldade, certamente alicerçada na confiança 
de __ que a Comissão Diretora do Senado adote sempre as 
soluções mais ide_ntificadas c_om os legítimos reclamos do 
bem~comum. 

t um-a outorga de confiança que fazemos, Srs~ Sena
dores, à Coiriissão Diretora desta Casa. 

Do ponto de vista da Comissão de Finanças, somos 
pela aprovação do projeto em exame. 

O 5r. Roberto SatUrnlno- Permite V. Ex• um -aparte'? 

O. SR. VIRGIL!O TÁVORA- Com prazer. 

O Sr. Rotierto Satumlno- Ápenas uma observação:_ 
qUe acho de nosso_deyer tambêm consignar, em apoio ao 

-- Parecer de V. Ex', sem opormos tienhuma restrição aos 
objetivos_do projeto à. questão da agilização da adminis
tração_ d~ Casa. Entretanto, secundando as palavras de 
V, Ex• no sentido_ de que esse nosso voto é um voto de 
c-onfiança mesmo. 
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O SR. VIRGILIO TÁVORA - Não temos a menor 
dúvida. Pelo que estamos vendo aqui, é um voto de abso
luta confiança. 

O Sr. Roberto Saturnino- ~um voto de confiança, 
porque trata-se de um delegação bastante ampla que o 
Plenãrio do Senado_dâ, por confiar nos critérios judicio
sos da Mesa que dirige a Casa. A~ho que as observações 
de V. Ex.• são procedentes e eu gostaria de, nesta oportu~ 
nidade, também deixar aqui registrado meu ponto de vis
ta de que se trata de uma manifestação de confiança, 
porque a delegação, efetivamente, é bastante ampla. 

O SR. VIRGILIO TÁVORA- Inserido1 __ em nosso 
parecer, as declarações do eminente Líder do PDT, era o 
que tínhamos a diZer. 

ATO DO PRESIDENTE 
N• 77, DE 1984 

O Presidente do Senado- Federal, no uso das atri
buições que lhe conferem os artigos 52, item 38, e 97; in
ciso IV, do Regimento Interno e de acordo com a de~e
gação de competência que lhe foi outorgada pelo Ato da 
Comissã.o Diretora n'~' 2, de 1973, e nos termos -dos arti
gos 353 e 354 do Re&!llamento Administrativo, resolve 
designar Fernando Giuberti Nogueira, Técnico Legisla
tivo, Classe Especial, Referência NS.!...25, do Quadro 
Permanente, para exercer, em substituição, o cargó, em 
comissã.o, de Diretor da Subsecretaria de Patrimônio, 
código Sf-DAS-10_1.4, do Quadr_o Permanente, a partir 
de 8 de novembro de 1984, durante o impedimento do ti
tular. 

Senado Federal, I4 de novembro de.1984.- M<mcyr 
Dalla, - Presidente do Senado Federal. 

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção II) 

Nada mais havendo a tratar, encerra-se a reunião e 
para constar, eu, Sergio da Fonseca Braga, Assistente da 
Comissão,-lã.Vtei a presente Ata, que, lida e aprovada se
rá asSinãda pelo Senhor Presidente. 

ANEXO À ATA DA 2• REUNIÃO, EXTRAOR
DINÁRIA. DA COMISSÃO DE AGRICULTU!I.A. 
REAUZÜJA EM /4-8-84. REFERENTE À PA
LES1"RA_[)O MINISTRO DA INDrJSTRIA E oO 
COMERCIO. DOUTOR CAMILO PENNA. 
PRESIDENTE: SENADOR ÁLVARO DIAS. 
VICE-PRESIDENTE: SENADOR JOÃO CAS-

TELO 

O SR. PRESIDENTE (Álvaro Dias) - Srs. Senado
res, Srs. Deputados, Srs. representantes do Conselho 
Nacional do Café aqui presentes, a Comissão d_e_Agricul
tura tem a satisfação de receber a visita do Ministro da 
Indústria e dó ComérciO, Dr. Caini1o Penna, do Presi
dente do IBC, Dr. Octãvio-Rainho e do Diretor de_Pro
dução do IBC, Dr. Paula Motta. 

Esta reuníâO deveria ter sido realizada hâ algum tem
po, por solicitação, inclusive, ·de representantes da cafei
cultura brasileira que desejam ofereçer $tigestões ao Go
verno na ehiboração de:_uma polítiCa do café. Por motivo 
outros não foi possível a realização desta reunião, jã no 
ano pã.ssado. Neste ãno, por-dUas Vezes, inclusive põr so
licitaÇão nossa, foi adiada, mas hoje aqui estâ o Ministro 

- da Tndústríã-e do Coffiércio, para converSãr com parla
mentareS e co-m representantes- da cafeicultura a respeito 
da problemática do café. 

Sabemos que o café é da maior importância para a 
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- -economia do Fafs, foi sem dúvida alguma a mOta propul
Sora do desenvolvimento em alguns Estados e responsá
vel pela sustentação económica_ do País, Djscutir o café é 
discutir o futuro de milhares de trab_alhadores. Sabemos 
ser da maior importância a manutenção do atual parque 
cafeeiro, para reduzir o fndice de desetnprego. Em alguns 
Estados, a causa mãior do desemprego é o êx.odo rural, o 
meu Estado, o Paranâ1 é o exemplo e _a ca_usa maior do ê
xodo rural1 foi e é a erradicação do café. Apenas em 1982 
cerca de 132 milhões de cafeeiros foram erradicados no 
Paraná, expulsando do nosso Estado mais de dois mi~ 
lhões de paranaenses que foram par&. outros Estados da 
Federação, sem considerarmos, ainda, aqueles que se 
acumularam nas periferias das grandes cidades, especial~ 
mente Curitiba, que teve nas últimas dêcadas o maior 
índice de c:rescimento populacional do País~·superando 
São Paulo. Curitiba, na última década cresceu 5,5% en~ 

COMISSÃO DE AGRICULTURA 
2• Reunlio Extraordinária, 

Realizada em 1 .. de agosto de 1984 

Ãs dez horas e quatorze minutos do dia quatorze de 
agosto de mil novecentos e oitenta e quatro, presentes os 
Senhores _Senadores Álvaro Dias-:- Presidente, Mauro 
Borges, Almir Pinto, Carlos Lyra, Roberto Campos, Be
nedito Fetreira, Galvilo Modesto, Josê Lins, Moacir 
Dalla, Saldanha Derzi, Aderbal Jurema, Gastão MUller, 
os Senhores Deputados Santinho Furtado, Elqui.sson 
Soares, Assis Canuto, Raul Ferraz, Oswaldo Trevisan, 
Leônidas Rachid, Epitâcio Bittencourt e os Senhores _Ça
milo Penna e Octávio Rainha, Ministro da Indústria e 
do Comércio e P_residente do IBC, respectiVamente,
reúne-se a CófflissãQ. -de Agricultura. 

Iniciando os trabalhos, -o Senhor Presidente propõe 
seja dispensada a leítura da Ata da Reunião anterior, 
~ue é dada como aprovada, e, em seguida convid-a o 
Doutor Camilo Penna e o Doutor Octãvio Rainha, para 
ocupar de honra à Mesa. 

Prosseguindo, o Senhor Presidente concede a palavra 
ao Doutor Camilo Penna, que presta seu depoimento 
sobre a política do café. 

Após a exposição do Ministro, usam_ da palavra, os 
Senhores Senadores Mauro Borg~. Carlos Lyra, Almir 
Pinto, Gastão Miiller, os Senhores Deputados Santinho 
Furtado, Elquisson Soares, Assis Canuto e Oswaldo Tre
visan e os Senhores Representantes da Cafeicultura Na
cional. 

Finalizando, o Senhor Presidente agradece o depoi
mento do ilustre convidado, assim como a presença do 
Senhores Senadores, Senhores Deputados e demais pre
sentes e de_termiu.a_, em seguida, que as notas taquigráfi~ 
cas, tão logo traduzidas, sejam pub1icadas em anexo à 
presente Ata. 

·-quanto São Paulo cresceu ~.5%, provocando _com _isso, 
terríl{_eis problemas sociais, desemprego, que é o grande -
drama da família brasileira. 

No Paraná, as estatísticas mostram que temos mais de 
400 mil bóias-frias, resultado também do êxodo rural 
provocado, sobretudo, pela erradicação do café. Portan
to, discutir o café não ê apenas se preocupar com o cres

-cimento económico do País, mas ê, sobretudo, se preocu
par com o social. Essa discussão tem um conteúdo_ social 
e por essa razão todos nós estamos preocupados e gos
tariamos, inicialmente, que o Ministro usa!!se dª palavra 
para que depois os parlamentares pudessem formular in
dagações, também os representantes das lideranças da 
cafeicultura, que aqui vieram, para que coloquem suas 
apreensões a respeito desse problema. 

Com a patavfii, o Ministro Camilo Penn~:. 

O SR. CAMILO PENNA -Ilustre Senador Álvaro 
Dias, meus Srs, meus Companheiros do IBC_. 

Ouvi, coin muita atenção,-aSpalavras iniciais-do-nosso 
ilustre Serl.tfdor e estou muito grato por -haver tido a 
oportu.iiidade, finalmente, após alguns adiamentos, de 
estar hoje aqui, nesta Comissão, presidida fão bein pelo 
nobre Senador·. 
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Faça~me acompanhar do Presidente do IBC, Embai
xador Octávio Rainha e do Dr. Paulo Motta, Diretor de 
Produção, e farei uma exposição curta para dar mais 
tempo aos debates. 

Algum_a~ c9isaS-que falarei jâ são amplamente coilhe
_çidas, mas estou UsandÕ a oportunidade, Senador, para 
fazer uma espêcie de consolidação do que foi e do que é a 
política do café no Governo do Presidente Figueiredo. 

A diretriZ bâsica da pOlítica -de produção cafeeira ado
tada no Brasjl,_ no Governo Figueiredo, tem sido a de es
truturar o nosso parque para uma produção na ordem de 
28- a 30 mithõis de sacas/ano. É um nllmero chave eni 
torno do qual deveremos Cs.tar girando, buscando flu
tuações para mais ou para menos. Estima~se que essa ca
pacidade propiciarâ o adequado abastecimento do mer
cado inter.no e o a_tendimento do mercado externo do ca
fê brasileiro, cumprindo as diretrizes básicas de comer
cialização que são, evidentemente, a busca de mãxima 
receita do __ comércio externo e_a ampliação do consumo 
conjugada com a retirada de subsfdios do mercado inter
no, ou seja, estamos buscando maximizar a geração de 
divisas e continuar uma polnita de adequado abasteci
mento do mercado interno crescente com a retirada dos 
subsídios, o que pode parecer- contradi!ório, mas que ê 
possível e desejâvel. 

Atê o al):o_agrrcola. 78/79, antes do governo Figueire
do, cuidava-se principalmente de recuperar-se o poten
cial produtivo atacado pela pesada geada de julho de 75 ~ 
que, de maneira 'íi1tensa e éxtensa, como muitos dos S_e~ 
nhores se lembram, afetou duramente a cafeicultura na
cional. Articulou-se, então, uma sêrie de programas de 
(Qmento, em .função dos quais, em 1979, logrou~se al
êançãr ··uma população superior aos 3 bilhões de cafeei
ros, consistente com as metas de produção almejadas. 

Entã.o, 1979 foi tambêm um ponto de transição impor
tante porque, após os efeitos da geada de 75, em 79 
voltava-se a uma oferta de café, digamos normal, cres
cente. 

A partir de 1979, a ênfase da política cafeeira voltou~se 
para a recuperação da participação brasileira nos princi
pa_is merc!ldos CC?nsumidores de cafê no exterior, 
procurando-se assegurar adeqUada renda interna ao se-
tor _cafeicultor, ou _seja, a partir de 2979, Unhamos uma 
missão extremamente dilicil que era, num mercado mun
dial relativamente estagnado, voltar a aumentar a pre· 
sença brasileira. Era uma guerra difícil porque iríamos 
ter de tomar mercados_de pafses mais pobres do que o 

- Brasil, e países onde o cale tinha maior presença em suas 
vidas nacionais. Era, pois, uma ação diplomática difícil, 
mas qu_e pudemos conduzir e conduzimos, inclusive com 
certa tranqUilidade- de consciência, porque não era uma 
guerra de conquista, era, o Sr. Senador sabe bem, uma 
guerra de reconquista de mercados perdidos. canse.: 
qüentemente pOdíamos fazê-la com a consciência tran
qUila, apesar de estarmos lutando com países mais 
pobres do que nós e onde o café tinha, em muitos casos, 
presença nacional maior do que no Brasil. Era uma guer
ra de reconquista. 

Os resultados obtidos foram compatíveís_com os dese
jados e necessârios crescendo as quantidades exportadas 
de l2 milhões, em 1979, para cerca de _18 milhões, em 
1983. Se se tem em conta o t11timo ano~safra, ou seja o 
período de julho/83 a junho/84, as vendas no mercado 
externo alcançaram 18,8 milhões de sacas, partindo de 
um piso de 12 milhões de sacas, em 1979, gerando receita 
cambial de USS 2,650 milhões -cifras raras vezes atin
gidas na hist6iia do c;afé no País. No período __ de 12 me
ses, que téi-min-OU erri 31 de julhq/84, a exportação atin
giu a 19,318 milhões de sacas, com a receita deUS$ 2, 731 
milhões de dólares, recorde na vida nacional. Importa 
assinã.lar além do número, no presente ano, a receita to': 
tal auferidi encontra-se com uma antecipaçãO de 2 me-
ses, em relação ao_ mesmo período do ano anterior. Além 
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do grande número, .ele estã antecipado e tem um valor 
enorme de juro-s ~a balança cambial brasileir3.. 

Do outro lado, no mercado interno, normalmente 
atingido, conseguiu-se uma antiga meta que é o fim -do 
subsídio e a liberaçãO de preço ao consumidor, 
observando-se, finalmente, que o preço ao consumidor 
no mercado interno brasileiro é riiuito ·menor, ce"fca-oe 
três a quatro vezes menor, do que o preço do consumi
dor externo, nos países desenvolvidos do mundo _que 
compram nosso café, uma vez que os dois preços São iso
lados pela chamada cota de contribuição. Teffios um 
preço no mercado interno_ainda que tido como alto, por
que acabaram os s_ubsídLo.s, três a quatro vezes menor do 
que o preço ao consumidor no· mercado externo generi
camente: falando. 

Visto este rãpido resumo, que considero resumo de 
uma história de sucesso, porque ê uma das áreas que 
dentro da crise teve sucess..o, sucessO este cflle o -Governo
Figueiredo compartilha, evidentemente, estou em con
dições de sugerir uma compartilha desse sucesso com a 
Diretoria e funcionários do me e compartilha com o se
tor produtor e exportador e o setor torrefador que, real
mente, nesse período trabalharam muito e tiveram suces
so. 

O Mercado Cafeeiro 

A escassez de grã_os exportáveis, no pedodo 75(79, e 
que foi mUitO aguda em 1977, ocasionou duas _ordens de 
conseqüências para o Brasil, no mercado internacional 
cafeeiro. Em primeiro lugar, a incapacidade de atendi
mento de parte da demanda, o que acarretou a perda de 
mercados tradicionalmente supridos pela exportação 
brasileira ou seja, por não podermos exportar, em conse
qüência da geada, perdemos merCados tradicionais, e ti
vemos, depois, que recuperá-los. 

Em segundo lugar, houve, na ocasião, a possibilidade 
e a conveniência de adotarem-se práticas de valorização 
de preços por subofertas. 

Apesar da queda nas quantidades exportadoras, o 
Brasil registrou então rec.e.ilãS-Cilrilbiais cafeeiras signifi
cativas, decorrência dos preços mantidos em patamares 
elevados, o que era possível visto a escassez da oferta. 

A partir de 1979, recom)'fosto o_ parque cafeeiro, o Go
verno do Presidente João Figuei_redo, dava início, por
que era necessário, à execução de uma nova política ca~ 
feeira conseqüente, iiísistó, à recomposição --dó parque 
cafeeiro brasileiro e iã.Inbém a outras ofertas suigidas nO 
mundo, o governo Figt:J.eiredo dava iníc:iO à nov~ poHiica 
visando a um duplo objetívo ::.:..._-progressiva C:tevação do 
volume de_ vendas do café brasileiro, o que'iniplica-are=
tomada de mercados perdidos em função dos problemas 
experimentãdos com a geada e sustentação e busca de 
elevação das cotações internacionais reais do produto. E, 
finalmente, adequado atendimento ao mercado interno, 
buscando a retirada de subsídios e liberações de preço ao 
consumidor. 

Para viabilizar o objetivd-de ampliação do volume das 
exportações e reconquista de mercados, criou-se um sis~ 
tema de contratos-padrão de suprimento, estabelecidos 
diretamente com os torrefadores estrangeirõs,-e fOi tal
vez a mais duradoura e eficaz das técnicas de comerciali
zação até então aplicadas às exportações de café. 

Envolvendo cerca d~ 90% das ~xportações brasileiras, 
os contratos-padrão somaram-se_ às __ demais medida$ 
adotadas, para possibilitarem o incremento das_.qufinti-_ 
dades exportadas, de 12 milhões de sacas, para os 19 mi
lhões de agora, um aument,o de cerca de mais de 50% em 
apenas 5 anos, num mercado extremamente competitivo. 

Os .contratos-padrão consistem em instrumentos ce
lebrados entre o IBC e o comprador estrangeiro, com a 
particularidade de que a sua execução é livremente reali
zada pelo torrefador, junto aos exportadores brasileiros. 
Com validade de um ano-calendário, oS co"ritratos-
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padrão estabele_c_em principalmente condições referentes 
- à diStiibuiÇão trimestral dQS embarques, aos ajustes e às 

garantias de- preÇo, conferindo ao café brasileiro plena 
competitividade com os cafés_ dos demais produtores. 

A característica bãsicà" dos contratos-padrão é que em 
um mesmo mercado suas cláUsulas não diferem, 
fazendo-os, assim assemelhar-se aos chamados "c_ontra
tos de adesão". Existem diferenças, em pequenoS deta
lhes, apenas em função da nCcCessidade de adaptar os 
gra"ndes conjuntos de contratos às características da de
manda dos principais consumidores, entendidos como 
tais, os Estados Unidos, a Comunidade Econômica Eu
ropéia e o Japão. 

Lembro que, realmente, buscamos reforçar e ampliar 
nossas vendas nos grandes e ricos mercados, em vez de 
nos diluirmos em esforços a pequenos mercados exóticos 
do mundo. 

Qutra finalidade dos contratÇlS, ~ não menos impor
tantes, é a de instituir ajustes de preços que asseguram a 
competitiVida-de- do café- brasileir_o_em relação_ aos de
mãis, os "robustos" e os "centrais". Complementa a efi
câc"íã desse instrumento de comércio, a garai"itia contra a 
queda exagerada de preços, atenuando os efeitos de pul~ 
sações no mercado e atenuando os terríveis efeitos que 
surgirãm depois de variação de juros e de instabilidade 
de cotações das diVersas moedas no mercado internacio-
nal. _ _ _ _ 

Esses contrat~s tiveram sucessQ e permitiram os resul
tadosjá conhecidos. Insisto que, além do total ae vendas 
Qbttdo, aumen_tam_os muito a participação ·nos grandes e 
ricos mercados do mundo, com·tabelas que estão à dis
posição dos Senhores, em cópias distribuídas. 

Sem dúvida, o sistema de contratos atuou de formare
levante no sentido de propiciar que as exportações de ca
fé brasileiro contribuíssem para a balança comercial do 
País, com receitas-cambiais totalizarido cerca de USS 14 
bilhõ_es de dólares nos 6 anos do Governo Figueiredo. 

No que se refere à sustentação das cotações interila
cionafs, que foi _o_ segundo objetivo, além da obtenção 
da~ divisas, o Brasil deu início efetivo a práticas de sus
tentação de preços, superada a fase de s_ustentação por 
esforço unilateral, por um grupo de países produtores, o 
~forço e;'(emplificado no acordO PAN-CAFÉ de que os 
Srs. bem se lembram dele. 

Nã.quela ocasião reabriram-se as discussões em torno 
da renOvaÇãO-do AcOrdo InternaCion"ãl do_ Café, desatí
vado desde 1972. Após intensas negociações, a Organi
zação Internacional do Café aprovou um coniunto ~e 
medidas disciplinadoras do mercado, dentre elas 
destacando-se_ a instituição do regime de contíngenciã
mento da ofe_rta, ãtravês do es1abelecimento de quotas 
de_e:Xportação por país-produtOr. 

-0 permanente e firme apoio do Governo brasileiro à
execução do Acordo Internacional do Café, moStra:.se 
ainda- ràais releVante frente às profundas crfses depressi
vas, registradas no período, nos mercados mundiais das 
principais commodities. 

Trabalhando com açúcar, acompanhando o problema 
do _cacau e as demais commodities, eu, como _Ministro da 
lndústii~ e dç_ Comércio posso afirnlar que o café foi, 
nesse período, a única commodltie que manteve_ uma per
formance, digamos ade_quada às necessidades do setor e 
teve êxito, e posso registrar esse êxito, a grande vitória 

, dip!omátíca do Brasil, reabilit<i.ndo_ e reinstalando o 
AcordO Internacional do Café. -

Os preÇos que tiveram vigência no período posterior à 
grande gea~a de 1975, notadamente em 197~ foram con
seqüência -de escassez de ofeft~ -~ que levou à expansão
da cultura em outros países produtores. Â recuperação 
da cafeicultura brasileira1 em Vfrtude dos prOgramas 
adotadas pelo governo brasileiro, veio sorriãr-se-Cresci
mento da oferta originad_?_ ness~_ novo_s plantios _em o_u
tras economias, redundando em tensões baixistas nas co.:
tações. (Quadro III),_ 

Caso não stfdispusesse de um mecanismo regulador da 
oferta, como o é a OIC, o mercado cafeeiro teria sido 
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p-alco de adn:.adíssima Qisputa por compradores, com 
sérios reflexos nas receitas de divisas. 

Estaríamos hoje em situação terrível. As exportações 
brasileiras foram, pois, vitoriosas na geração de divisas e 
na sustentação de preços, insisto, devido à reabilitação 
do Acordo InterOacional e o IBC vem seguindo rigorosa
mente esse Acordo. 

Tal .tipO de atuação, contudo, não deve ser interpreta~ 
do como descabido intervencionismo estatal, mas uma 
opoituna defesa da economía- dO café, SemPre sujeita a 
imprevisíveis e -inco-ntroláveis desequilíbríos, tailto no 
campo da produção, quanto, e principalmente, no da co
mercialização. 

Já falamos nos contratos-padrão, já falamos na OIC. 
Partido desse enfoque, instituiu-se o regime de quotas in
dividuais de exportação, atribuídas às empresas exporta
doras e agora mais às cooperativas de cafeicultores. ~ 
conveniente registrar que estas últimas vêm obtendo per
romances satisfatória no- mercado externo, onde, até há 
pouco, praticamente, não se faziaril presentes. 

O sistema de controle das exportações tem propiciado 
resultados positivOs, o que co-riduz a que, no momento, 
não se cogite de alterar as dispoSições que regulamentam 

- o registro de novas firmas exportadoras. 
O Governo, por outra parte, continua convicto de que 

as exportações- de café devem continuar cOmo campo de 
açào da iniCíãT!va--pr-iVã.da, so_b supervisão governamen
tal, o que tem demonstrado ser o meio mais efiCíenfe de 
sustentação- da dinâmica do comércio internaciorial do 
café. 

Para o futuro imediato, a posição do Governo brasi
leiro, no referente ao_ mercado internacional do café, é a 
de persistii na busca de seu ordenamento e -conseqUente 
estabilidade. Com esseobjetivo continuaremos apoiando 
a ação da OIC e partimos agorã para Londres, em se
tembro próximo, para a noVa etapa do aCÓrdo, em nosso 
trabalho de_disciplinamento do mercado e de incremento 
na cooperaÇão entre países consumidores e produtores. 

E, evideilteniente, dentro da busca desse ordenamen
to, procurar ainda melho~ar a posição brasileira. 

O Mercado Interno 

_Q mercado nacional, o segundo maior ~nsu~idor 
niundial de café, é o objetQ __ de ~onstante acompanha
mento oficial, tanto no que diz r(:speito aos preços, corno 
no que se refere às normas de comercialização, qualidade 
e acondicionamento do produto. 

NO mercado interno prevalece, desde a retirada do 
subsídio ao consumo, em 1980, a prática de preços livres 
por parte das indústrias de torrefação e moagem. Essa li
b_erd~de consuziu_ a q1,1e os preços reflitam a real disponi
bilidade de matêria-prima. 

Apesar do incremento _de preços; o consumo interno 
variOu apenas levemente, situando-se na ordem de 7 mi
lhões de sacas anuais, sem incluir o café utílizado rias 
próprias fazendas produtoras e o que é transacionado 
ein merc<idOs Ínfonil"ais~ _o consum_o percapta sem estas 
outras Considerações, tem oscilado ligeiramente em tor
nq dos 3,5 Kgjano. (Quadro V)_ 

O parque industrial brasileiro de torrefação e/ou moa
gem, ao t~rmino do exercício de 1978, compunha-se de 
l.250 empresas, instalads por todo o território nacional, 
a maioria funcionando com elevada ociosidade. Desde 
então, e por necessidade de racionalizar e adequar a ofer
ta, desestimulou-se a implantação de novos empreendi
mentos e irl:cent_ivou_-se a realização de fusões e incorpo~ 
rações entre os existentes, tudo redundando em redução 
de seu número, em níveis superiores a 6% do inicial. Em 
maio do correrile ano; operavam I .172 firmas, contra 
1.250 empresas, ao início do período. 

Em apoiO a elas e ao consumo interno, o Governo deu 
contlnuisJ-ad_e aos Financiamentos Especiais Para Abas
t~imentodeCafé ã.o Mercado (n_terno :--- FESCAF,_que 
per-initem às indústriaS de to-rrefaçào e ffioilgem adqUiri
rem matéria-pri!tla com crêdito, a juros de 5 a 7% a_o mês 
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reduzindo, em conseqUência, seus custos de produção. O 
montante desses financíamentos especiais, em 1983, 
como média mensal, totalizou Cr$ 6,5 bilhões, benefi.:
ciando um total de 751 empresas. 

No momento, há -revisão geral dos programas de fi~ 
nanciamentos, Cbmo o Srs. sabeJ;U. As atuais restriÇõeS 
gerais de crédito impõem, entretanto, a necessidade de 
rever o mecanismo do FESCAF. 

Café Solúvel e Descafeinado 

A indústria de café_ solúvel, implantada no Br_asil a 
partir de 1953, conta hoje Com 1 I fábricas, com capaci
dade industrial de 3,7 milhões de sacasj;mo, utiliZaf!do
se dos processos Spray, Freeze, Spray Freeze. Dessas 
empresas, uma dedica-se a produção de café descafeina
do, integralmente destinado à exportação. 

No ano passado foram processadas 2,3 milhões de sa~ 
cas de café cru, produzindo~se 135 miJ tor;telac!as Ld~ café 
solúvel, com y.ma taxa mê:dia de extração próxima dos 
40%. 

Deste resultado, 1,8 mHhão dC: sacas de caie soiiivel fo~ 
ram destinadas à exportação e447 mil sacas ao consumo 
interno. __ _ _ 

Embora a produção do solúvel esteja voltada qU_as~ 
que exclusivamente __ ao __ merca_dQ exterior, sua partici
pação no consumo interno vem crescendo, inclusive por 
razões de preço, já aproximando-se das 500 mil sacas 
anuais, com tendência de continuar crescendo. 

Produção 

Para propiciar o atendimento dos mercados de café e 
com vistas a assegurar a adequada remuneração dos fa
tores envolvidos na economia cafeeira, bi.J.scou~se· a ra
cionalização da produção, através de 3 linhas básicas de 
atuação: a pesquisa, a assistência técnica e o apoio fir;tan
ceiro. Nesse campo de ação tem-se revestido da maiS alta 
relevância a atuação odo IBC-G ERC;\, na Inedida âoS 
seus parcos recursos orçamentários. 

A pesquisa tratou de desenvolver melhores sistemas de 
cultivo, a serem levados aos cafeicultores por intermédio 
da rede de assistência técnica do IBC, com apoio no crê-
dito agrícola. 

Em um mercado tão competitivo Como o é o merc~do 
cafeeirO, o"Iilcrementó da renda real dos produtores deve 
provir, essencialmente, de ganhos em produtividade e da 
elevação dos níveis Qe qualidade. Essa a racioriã1idade 
que tem presidido a or_iJ:ntação do fBC, em sua atuação 
no apoio ao setrir. 

Atuou·se, em consonância, na elevação dos níveis da
produtividade, na localização de lavouras, em áreas eco
logicamente aptas e na obtenção de cafés de boa qualida
de. Procu.rou~se, também, a recuperação das lav.ouras 
atingidas por fenôrilenos meteOrológiCos adversos, gea
das ou secas, o apoio ao cooperativíSmo na cafeicultura e 
o-reforço da inTra~estrufUra das regiõeS cafeeii"as. 

- A elevação dos níveis de produtividade -
A assiStêllciãtéCOica-prõporCió"nada pelo IBC operou 

no sentido de difiiiidir a i!doção de prâticas cafeêíras qUe 
contribuissem para a melhoria das taxas de produtivida
de, desde a fase propriamente ag·ronõinica e de prepa
ração do protudo até a etapa de foniento ao cooperati
vismo e à orgánização dos produtores. 

A média anual de ªtendimento SJ.!._perou os 170.000 
produtores. 

Vale ressaltar que a assistência prestada diretamente 
aos cafeiCultores sofreu redução a partir do ano agrícola 
82/83, face à dispensa, pela Circular BACEN n9 706/S'I, 
de o cafeicultor formalizar proposta de financiamento 
por meio de projeto elaborado por técnicos do IBC. Os 
srs. Sabem que isso hoje não é mais pedido pelo Banco 
Cential. Tal fato condiciOnou -à reorientãÇão das ativida~ 
des, ampliando-se as programações de .assistência grupal 
e as campanhas de divulgação. E o plano de safra 84/85 
introdu'!, inclusive, novas verbas voltadas a esses temas, 
agora também com a:- atuação na área social, buscando 
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reduzir o problema dos bóias-frias e buscando ter mais 
programas de treinamento de mào-de-_obra. 

Inscrevem-se, também no catnpo das ações voltada_s 
para o incremento da pr-odoutividade aquelas referentes 
ao incentiVo às práticas de correção e adubação do solo, 
à defesa co9tra pragas e doença_s e contra as plantas in
vasoras d~s -caf~zais, através d"a aplicação de Cr$ 250 bi
lhões em majs de 80.000 projetes. 

--Difusão- espaCial da cafeicultura 
Apesar do virtual atingimento de uma adequada capa

cidade produtiva por volta de 1979, promoveram-se pro
gramas suplementares de plantio em regiões nas quais, 
anteriormente, fora pequeno o interesse na formaçãO de 
novas lavouras. visando substituir previsões de erradi~ 
cações de cafezais em regiões tradicionais. 

:_No PartícUlar, teve~se como metas principais a in
dução do desenvolvimento e o suprimento das demandas 
lOcais a ii:tenores custoS de transporte, regionalizando-se 
unl :Põü.Co iiüiíÇa proôuçãó ·nacional de café. Fomentou
se, através de estímulos creditfcios e de asSistência téCrii
ca adequada, o plantio de cafezais em regiões atê entãb 
pouco exploradas, como é o caso dos .. cerrados" do vale 
do Jequitinhonha, em Minas; do- Mato Grosso e· de 
Goifui, e -=-dos ffiicroc!lmas serranos da Bahia, Pernambu
co~ Cêatá, Rio Grande do Norte e Alagoas, visando em
si a redução nacional do frete, uma vez que o frete agora 
usa petróleo de 30 _dólarJ:S, não ma~s petróleo de 3 dóla
res o barril. 

O incentivo à expansão da caFeicultura, como elemen
to propulsor de des_envolvimento, também foi utilizado 
em outros programas regionais, especialmente em áreas 
de colonização_ recente como o Acre, o norte mato
grossense e Rondônia. Outras áreas beneficiadas foram a 
região litorânea do Paraná e de Santa Catarina, o norte · 
F1uminense, o Espírito Santo e o Alto Paranafba, em 
Minas .. 

Entretanto, insisto qu_e. esses-Programas de desconcen
tração espaCial foram pro&ramas visando-á redução g-e
ral de fretes no PaíS, com petróleo cfe-.30 dólares, e têm 
pequemi -expressão peréenttiãJ itã. prodUção nacional de 
café, que ContinUa serido produzido no Paranã, São Pau
lo, Minas Gerais -e Rio de Janeiro. De 1978 a 1981, em 
24.300 projetes, plantaram-se cCrca -de 2SO riiilhões de 
cafeeiros~ CollipiOi'netendo recursos da ordem dos Cr$ 
76,5 bilhões. (Quadro VI.) 

- Melh.çria da qual~dade dà produto 
Com o objetíVO de assegurai a nieihoriB. dos êã:Ies_p.ro

duzidos, além dos cuidados atribuídos à fa.se di- pro
dução; deU-se- Contiõ.u1dãde ao prOgrama de aperfeiçoa
mento de preparação dos grãos, por meio da ampliação 
da disponibilidade de instalações e equipamentos a riível 
de propriedade. 

Por via do crédito especificamente orfentado, 
aplicaram-se recursos da ordem dos Cr$ JO bilhões a_ 
preços·atuais. 

- Recuperação de cafezais geadOS 
Os Srs._sabem que, além da geada de 1975, entre 1978 

a-1983, ocorreram geadas fortes, no anos 1978,79 e 81, 
que atingiram, respectivamente, 30, 34 e 57% do parque 
cafeeiro. (Quadro VIL) De acordo com a natureza dos 
prejuízos e o tipo das lavouras afetadas adotaram-se pro
cedimentos técnicos e creditícios destinados à sua recu
peraçã-o, inclusive a prorrogação de prazo de fiml:ncia
mentC!~ anterfon;:s, o ajuste-Co_mposlt6rio e a}!ssUnçãó dé' 
dívidas, além_ do incentivo à introdução da Prática de 
culturas in~ercalares; __ 71.300 _projetas de':Jl~ncfaram_ a 
apliCação de Crt 2 bilhões. E, conseqüentemente; 
recuperou-se õs cafés geados, em teimas geriéricos. 

-_ AP:oio ao cootieTativismo 
Tratou-se ainda, de fortalecer as CooperãüVas de Ca· 

íeicllftures •. afravés da- Concessão --de créditos para im
plantação de instalações- e eQuipamentos, e para eleVação 
do capital social e formação de capital de giro, com o ob
jet~vO Qe permitir atendimento mais eficãZ aos cafeiculto
res cooperados. 

Novembro de 1984 

Foram aprovados 73_ projetes, com aplicação de CrS 
9,1 bilhões, atendidOs com repasses do BACEN e recur
sos orçaq~entários próprios do fBC. (Quadro VIII.)_ 

Não menos significativa foi a decisão de atribuir cotas 
de exp~rtação às CoOperativas de Cafeicultores, com o 
objetivo de ampliar os benefícios ao produtor e reforçar 
as suas organizaç_ões e não nos arrependermos dessa de~ 
cisão. 

- Reforço da infra-~strutura ,das regiões cafeeiras 
Também com o propósito de beneficiar as regiões pro~ 

dutoras de café carentes de infra-estrutura, foram deferi~ 
dos créditos aos Estados da Bahial Espírito Santo, Mi~ 
nãs Gerais, Rio de Janeiro, Paraná e Rondónia para 
abertura ou melhoria de estradas vicinais, eletrificação 
rural e diversificação agrícola, sendo que, em 20 proje- -
tos, aplicaram-se CrS 2,38 bilhões. (Quadro lX.) 

Remuneração ao produtor 

Além dos mecaniSmos de apoio à produção, por todas 
as formas, desde a pesquisa até à dotação de ínfra
estrutura às_ r~iões cafeeiras, o governo administra dois 
instrumentos es.set}.çiais: um, a quota dç cont_ribujção; 
outro, os preços de garantia do café. Nem sempre sua 
adminístração tem sido bem compreendida em seus obje~ 
tivos e alcances. Por isso quis dar-lhes, aqui, tratamento 
especial. 

A quota de_cpntribuição a nossa ver, constitui um dos 
mecanismos mais eficazes de regulação do mercado ca
feeiro, com o qual o País assegura a sustentação dos 
preços no ·exterior. Sua flutuação atua como elem~nto 
a_m_ortecedor das os-cilações cíclicas dos preços interna
cionais, compensando internamente a amplitude dessas 
variações. fsoia o mercado interno do externo, compensa 
variaçãO e ê um imPosto, pode-se ã.ssim dizer, ao consu
midOr externo. 

As presentes negociãções internacionais, empreendi
das pefO-BraSif, coiicluíram, recentemente por indicar a 
conveniência de substituir a quota de contribuição por 
um jmposto de exportação gerido pelo IBC, em projeto 
de lei que será enviado brevemente pelo Presidente Fi
gueiredo ao Congresso Nacional. Para assegurar a flex.i
bilidade desse tributo, conferindo-lhe eficácia como irls
trumento da política cafeeira, suas alfquotas serão variá~ 
veis, o mesmo devendo acontecer com relaçã_o ao possí
vel estabelecimento da pauta de valores mínimos para 
apuração da base de seu cálculo. O anteprojeto de lei que 
.o. proporá prevê, ainda, que poderá ser autorizada a 
compensação -do valor_ dos diversos incentivos à expor
taÇão com o valor do imposto devido. Sua instituição, de 

_ toda. maneir.a. se: prÇ)cessará resguardando a agilidade e a 
flexibilidade requeridas pela administração eficaz -da 
política cafeeira. 

Jã o preço de garantia do café é aquele pelo qual o go
verno se compromete a comprar o produto, na eventuali
dade de ausência de compra pelo mercado natural. 

Cõn-stitui, pois, ·a piso .tninimo dos preços que serão 
efetivamente praticados no mercado, não importa que 
variações ocorram com a demanda. 

Nos últimos I O anos a ev_olução dos preços de garantia 
processou-~ como estâ refletido no Quadr9 ~- , 

Aí se constata que o preço de garantia tem-se situado 
em -i1fvei:! aproximadamente iguais aos que se verifica
ram em 1975, quando_expressados em Q.ólares, ou, mes
mo, são bens superiores, quando traduzidos em cruzei
ros deflaciona~os-pelo valor das ORTN's. 

É oportuno -insistir em que -não se- deve comparar os 
pl'eços mais-recentes com aqueles verificados ern período 
de escassez, provocada, justamente,_ pela queda da oferta 
brasileira. A alta. Õferta mundial agora evídentemente 
riíuda- a compa-ração de preços. 

Assim os preços atuais encontram-se próximo dos 
níveis dO equilíbrio ideal que, a nosso ver, maximizã. a 
renda global da economia cafeeira. 

Os preços de garantia que têm sido adotados guardam 
estreita çoerência com as cotações internacionais e as va
riações registradas sempre se verifiCaram em beneficio ao 



Novembro de 1984 

produtor, atenuando, a seu nível, as quedas nos preços 
do mercado mundial. 

Para a safra cafeeira 1984/85, aprovou-se a revisão 
dos preços de garantia, levando-os a valores que assegu
ram uma remuneração e uma rentabilidade satisfatórias 
à cefeicultura. O incremento de cercil de 287% em seus 
valores, com relação a-os vigentes na saffa anterior, con
siderou os custos da produção e notadamente, as despe
sas rmanceiras, gran-aemente acrescidas nos últimos me:. 
ses. 

Dado que as condições concretas da economia brasi
leira não permitiram a- ãmp!iação dos financiamentos da 
comercialização, de forma a mantê-los nos mesmos 
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níveis do ano passado, de qualquer maneira, adotou-se 
valores de adiantamento superiores em 225% aos do ano 
anterior. 

O plano de safra em v-igência prevê, ainda, duas orM 
dens_de atuação da maior relevância. Por um lado, medi
dª$ capazes de orientar e viabilizar os programas voltaM 

_dos pata o incremento do consumo nacional e qlJ!ndial 
do café. E pOr oUtro a organização- e o tielnamento da 
mão de obra, visando prepará Mia_ p_ara melhor deseiw_olM 
vimento de sua-tarefa e conferirMlhe mais amplas facilidaM 

-desde progresso e bemMestar. f: preciso, realmente, pen
sar mais no bem-estar do bóia-fria do café brasileiro. E

--nós esperamos que o nosso esforço, a ele se conjQgue o 
esforço do empresãrio produtor de café. 

QUADRO II": 
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_o Governo do Presidente João Figueiredo tem tratado 
_de buscar e incentivar. o permanente diãgolo cum o setor 
cafeeiro, em todos os'seus segmentos, o da produção, o 
do comércio internO, o da exportação, procurando ba
lancear os interesses das partes envolvidas em prol dobe
nefício geral. 

AçreditQ que, _consideradas as dificuldades gerais irii
postas pela crise intei'nacioilal, a economia cafeeíra, no 
Brasil, pode ser considerada, repito, como uma das que 
maiores progressos registrou no passado recente,logranM 
do inclusive atingir patamares mais elevados de renda e, 
portanto, c_omo uma das que venceram a crise. 

P.AR'l'IC:p?AÇt""..O PERCENTUAL t::0S ~ BPJ\SILEID:lS El-1 HElO\OOS ESCOLlliOOS - 1979 e 1983 

MERCJ\00 1979. "1·983 

EUA 9,7 20,7 (3) 

R.F,A. 5,9 .14,9 (2) 

Franç--· 12,'4 19,6 (2) 

Japiio 18,8 30,5 (2) 

Suécia 39,8 52,5 (1) 

Itália 27,4· ~7,0 (1) 

Finlândia 16,8 25,1 

su!ça. 14-,2 24,2 (3) 

No:ruega 51,7 "63,6 (2) 

Reino Unido 9,3 14,2· (2) 

li.ustria 15,5 45,4 (2) 

(1) Jan/Set - (2) Jan/OUt- (3) Jan;Nov 

'Fonte: Coorgc Cor<bn P<1ton 

QUADRO H! 

PMÇOS EXTE~';OS DO CAFl">. 

u.s. cents/p_ound 

Tipo Tipo 
l\nos Arábica 

:rnd. Robusta Ind. 

1975 79,39 100,0 61,05 100,0 

1976 150,33 189,3 127,62 209,0 

1977 308,10 388,1 223,73· 366,5 

1978 165,29 208,2 147,48 241,6 

1979 178,47 224,8 165,47 271,0 

1980 208,79 263,0 ~47,15 241;0 

1981 170,55 214,8 102,87 l68,5 

1982 143,68 181,0 111,05 182,6 

1983 171,60 216,1 158,40 259,4 

1984(1\go) 175,56 221,1 167,64 274,6 

FONTE: IDC 
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QUAilROI''I!V 

EXPORTAçJ(O BRASI",EIRA 'DE CAFJ;: 

Total verde Solúvel 
AnO Quantidade Valor Quantidade Valor Quantidade 

1000 ses 60kg US$ 1000 FOB 1000 ses 60kg US$ 1000~ FOB '1000 'scs"'60 kg 

1975 14.603 9J4.i46 ~ 13.035~ 854.514 1.568 

1976 15.603 2.398.046 13.424 2.172.688 ·2.179 

1977 10.083 2.613.342 à.496 2.287.552 1.587 

1978 12.551 2. 294.492 10.355 1.946.508 2..196 

1979 12.010 2.325. 704 9. 370 l.-91.7 o 619 2.640 

1980 15.209 2. 771.205 13.197 2.486.045 2.012 

1981 15.912 1.754~258 13.7Q5 1;516.646 2.207 

1982 17.063 - ~ 2.108. 947 14.828 1.858.49!Í 2. 235 ~ 

1983 17.818 2.285.432 15.69.8 2.04:;. 7% 2.120 

1984 (*) 9.485 1.410.821 8;496 1.285·.669 989 

Fonte: IBC 

(*I : Até ·Junho 

Anos 

l.975 

1976 

1977 

1978 

1979 

1980 

1981 

1982 

1983 

QUADRO V. 

CONSUMO ~ARE~TE DE CAFJ;: NO BRASIL 

(TORRADO/MOIUO ~~ SOL0VEL) 

Anos de 1975 a 1983 

Consumo 
aparente 

Consumo 
aparente 

(sacas de 60kg) per capi.ta 
k hab' 

7.114.636 4,0 

6,6u.s:u 3,6 

7.276.714· 3,9 

6.988.803 3,6 

6. 8.71; 224 3,5 

7.566.270 3,7 

7.803.042 3,7 

7.558.000 ~ 3,5 

7.433.866 3,3 

Novembro de 1984 

Valor 
US$ 1000 FOB 

79.632 

225.358 

325.790 
347.984 

408.085 
285.160 

237.612 
250.443 

243.635 

125.152 
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.QUADRO VI 

BRASIL 

RESULTADOS DO PROGa.~m DE PLANTIO 

1978/79 A 1980/81 

ESTADOS N9 DE PROJETOS CAFEEIROS 

Crn~ll 

Acre 283 ]..602 

Bahia 3.208 68.151 

CE;! ará 416 2.140 
Espírito Santo 6;788 47.915 
Goiás 424 6.909 
Mato Grosso 611 4.486 
1-Jato Grosso do Sul. 72 724 

Minas Gerais 7.606 73.287 

Paraná 37 525 
Parnttmbuco 502 4.659 
Rio de Janeiro 572 5.924 

Rio Gr~ndc do Norte 3 '12 

Ron,donia 3. 639 29.112 

Sant~ Catarin~ 186 661 

TOTAL 24.347 246.107 

.FON'l'E: 11\C 

(l.) Cr$ da jul/84 (IGP-Dil 

QUADRO VII 

BRASIL 

POPULAÇÃO CAFEETRA ATINGIDA PELAS 

GEADAS DE 1975 A 1981 

VALOR (l. 

(Cr$ milhÕes) 

673,9 

18.969,3 

761,7 
17.011,5 
2.240,6 

]..225,0 

.245,5 
244464,0 

134,8 
L265,9 

]..791,7 
2,4 

7.5Hl,O 
121,5 

76.488,8 

(Em milhões 'de cafeeiros) 

ESTADOS· 
1981. 

.PARANX 915,0 693 252 ~ 127 

~ÃO PAULO 528,0 248 410 855 

MINAS GERAIS 29,2 50 502 385 

MATO G!lOSSO ro SUL 43 ,,8 L> 3Jo 

TlJTAL 1.516 ,o l. 006 1.164 2.005 

.\ sobre a população 

total do _Brasil 73 30 34 ~57 

FONTE: IBC 

Sábado 17 4303 
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QUADRO VIII 

BRASIL 

QUADRO. IX 

BRASIL 

APLICAÇOES EFETUADAS NO PROGH!I~!A Il.E INCENTIVO 

ÃS'SOCIEDADES DE CAFEICULTORES 

PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA 

DAS REGIOES CAFEEIRAS 

1979 A 1983 1979 A 1983 

ANO N~ DE PROJETO$* CrS milhões· (1) ANO N• DE PROJETOS (Cr$ milhões) 

1979 1.925,8 

1980 13 2.113,7 
1979 3 9.875,8 

19-81 18 2.083,0 
1980 6 11.743,1 

1982 23 2,054,5 
1'981 6 8.182,6 

19.83 15 945,4 
1982 4 3.012,4 

T O.T A L 73 9.122,4' 
1983 968,6 

TOTAL 20 33.782,5 

FONTE: !BC 

(*): Coopcrotivns de Cafeicultores BenefiCiadas FONTE: IBG 

(1) CrS de jufho/84 (!GP-DI) (l) Cr$ de ju1ho/IÍ4 '(IGPCDI) 

QUADRO X. 

EVOLU~O DO PREÇO DE GARANTIA DO CAFS 

BRASIL 1975/84 

-Prefigd1g ~g~ã~ga·o~H t ,Equiv;~.lênc"ia US$ -· _J::quiva.lenc~ac;~rn !rJ~~~~ Reais Cot;:=.çao ilo 
DATA DSlo:tr(l) rondcrado ORTN 

rn.uro I G!\tl!'O II GRIJPO III • (Preço de Compra) 

1975 533,17 454,33 - 8,080 

1976 812, so 795,00 . 10,613 

1977. 1.450;00 1.450,00 . 14,065 

1978 2.375,00 2.375,00 - 17,978 

1979' 'Z.B83,33 z.no,oo . 2.613,33 26,675 

1980 5.056,67 4.560,00 4.053,00 52,605 

H81 ·8.575,00 7.665,83 6.836,67 92,886 

1982 p.SS6,67 15.833,33 14.072,50 179,468 

1.983 35.233,50 31.705,67 25.385,83 577,359 

1984 89.196,43 80.210,71 73.075,0"0 1.380,350 

FOt-iF.~ Mrr.·N, · IBC. FGV, IBGE 

(1) rr.êdia pondcrndo de preços e·n9 de dias 
(2) lnflotor Utlllzodo O:mi • j\ll.flo/84 

GruJl'O l GRUi'O II 

130,93 65,99 56,23 

179,63 76,56 74,91 

233,74 103,09 103,09 

318,44 132.11 132,11 

4ú5;71 108,09 101,97 

706,70 96,32 86,68 

1 • .392,09 92,32 82,53 

2.733,27 98,05 88;22 

7,012,99 61,03 54,92 

'.3 •. 254,67 64,62 58,11 

cnuro I-... tipo 6 

GRuro II " tipo 7 
GRt1!'0 1ll -. co:úllon 

GRUPO III 

. 

. 

. 
-

97,91 

77,05 

73,60 

78,41 

43,97 

52,94 

GRUPO. I GRU?à I( CRU?O III 

53.975,30 45.993,-96 . 
59.936,58 \ 58.645,64 -
82.224,86 sz.zz.t.e6 -
98.856,29 98.856,Z9 -
81.537,69 76.91B,S3 73.90%,:3:S 

SJs.ozs;s.t 8S.S25,S9 76.016,85. 

82.2:56,80. 73.517,61 65.565,71 

85.331,53 76.780,56 6S.ZU,77 

66.S.S4,S4 59.928,78 .(7.931,76 

89.196,43' 60.210,71 73.07S,OD 

(1) 
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Tenho, realmente, a grande_satisfação de, nos mes~ 
recentes, haver tido uma série de manifestaçõ~es d,a área 
cafeeira de produção, de exportação, de torrefadores, 
confirman._do_ que esse período foi um período de mais 
amplo diálogo e de mais amplo entendimento entre o 
Governo e os 'empresários~- Ainda, há poucos dias, no 
Rio de Janeiro, o Dr. Abreu Sodré, Presidente do_ CNC, 
registrava, em reunião p11bHca, que nunca receberam 
tanto, apesar de S. Ex• achar que, ainda assim, fõi pOu-
co. De qualquer maneira; se nuhca: receberam tanto, eu 
credito isso realmente e quero compartilhar esse sucesso, 
de um modo muito espedãl, à Diretor1a do IBC, repito; e-
aos empresários do setor. 

Em particular, já a-o final do Governo, eu posso reve
lar o que os Srs. já sabem, que, realmente, eu convidei -
para a Presidência do IBC um homem que vinha da área 
de diplomacia- brasileira, porque eu considerava que o 
principal problema brasileiro, nesse perfõdo, seria a ex
portação. Quero registrar a minha grande satisfação de 
haver tido esta percepção porque, realmente, o Embaixa
dor Otávio Rainha teve um notável êxito na exportação, 
o que não deslustra os nossos êxitos, pcir nós julgados e 
confirmados pelos inúmeros diâlogos que eu tenho com 
o setor de produção, de exportação e torrefação, êxitos 
confirmados pelo setor. 

De modo, meu caro Senador, segundo _o Dr. Abreu 
Sodré~_nunca o setor rec.ebeu tanto, mas ainda foi POuco. 
Por isso meSmO é que eStou aqui para ouvir e aprender 
com os Senhores o que ainda falta fazermos. Eu acho 
que não haveria melhor fórum de debates do que aquele 
presidido pelos Senhores aqui, com a presença de ilustres 
membros do Congresso Nacional e com a presença de 
membros da área de c;afé, e eu quero exatamente hoje 
aqui ouvir críticas no sentido de .saber porque, tanto que 
foi -dado, ainda foi pouco. Eu reconheço, se a crise brasi
leira tivesse sido menor, mais teria Sido dado. Se nã_o foi 
passivei dar tudo que era merecido, foi porque- haviã 
uma grande crise nacional. 

Eu quero- passar, pois, se os Srs. Senadores permitem, 
ao diálogo, porque eu acho muito m;;~;is proveitoso o 
diálogo do que o mo_nólogo. 

Muito o_brigado aos_ Senhores. (Palmas.) 

O SR. PRESIDENTE (Álvaro Dias) - Muito obriga
do. 

Antes de passarmos a palavra aos oradores inscritos, 
eu tomo a liberdade de formular uma pergunta ao Sr. 
Ministro, encaminhada por telefone, neste instante, pelo 
Sr. Joa_quim Álvaro Pereira Leite, da Sociedade Rural 
Brasileira de São Paulo, que solicita se fornlule esta inda
gação; justificando a sua ausência, impossibilitado que 
está de aqui estar presente. O Sr. Joaquim Álvaro Pereira 
Leite, da Sociedade Brasil.eira Rural de São Paulo, per
gunta: Qual a planilha oficial do custo de produção de 
cafe que norteou os preços e garantias de 145 mil cruzei
ros, a partir de julho de 1984? 

O SR. CAMILO PENNA- Muito obrigado, Sr. Se
nador, por falar em nome do Sr. Joaquim, e entendo a 
ausência -de S. S• hoje aqui. 

A planilha oficial que levou ao preço de garantia de 
145 mil cruzeiros é um amplo estudo de custo de pro
dução, feito pela Diretoria do JBC, aprovado pela Presi
dênCia, aprovado pelo Ministro e levado ao Conselho 
Monetãrio Nacional, e é pública, não hâ nenhuma res
trição a que o nosso Presidente conheça, também, os 
seus detalhes, estâ as suas ordens, a qualquer momento. 
Ela levou em conta todas ªs análises de custo a que pro
cedeu o IBC, incorporando os novos preços dos insu
mos, as novas despesas finanCeiras, os novos nfveis de 
produtividade e a produção global, como é clássico no 
IBC. Este ano, entretanto, a planilha foi mais aProfun
dada no seu exame exatamente porque, devido ao pro~ 
cesso- inflacionário, havia mais dificuldades no seu estu
do, e ela resultou num aumento de 287% sobre o preço 
do ano anterior, bem acima da inflação brasileira. 

____ Q_SR. PRESIDENTE (Álvaro Dias)_-Copcedo apa
lavra a_o n9bre Senador MaU(O Borges. 

O SR. MAURO BORGES- (Inaudível) respondem 
já por umi percentagem elevada da nossa produção di: 
Ca·fê-, se não me engano, mais de i/4 da prOdução e" geral
mente es~e cafê _é um café_ mole, café bom-~ arábico, e é 
exigido pelo IBC a altitudes'Inais elevadaS; eiatanie-nte 
para ter um clima mais temperado. Agora, entretanto, a 
quantidade enorme de cerradões, cerrados, de mais- bill
xa alÜtude, c1ima mais quente, mais úniido, fdri ineSmo 
as regiões amazónicas que têm também muito cerrado. 
Por falar em Amazonas, todo mundo peilsa em mato, 
mas a Amazônia- tem grandes cerradões, também. E:: sa
bido que o café robusta é Um bom produto, se presta 
muito à fabricação do solúvel. Eu pergunto, para o pre
sente e para o futuro do Brasil: Não ê interessante am
j)Iiiir a -iahríCação de robusta, neSSe cerrado mais baixo e 
mesmo na Região Amozônica; com vistas à exportação 
-de solúvel? t=; a pergunta que eu queria fazer a V. Ext-

0 SR. CAMILO PENNA- Senador Mauro Borges, 
estou satisfeito em rever V. Ex• Já algum tempo não está-
vamos juntos. _ 

-l> prO-hrema está-figã-dá a -uma safra global, como eu 
disse na exposição, da ordem de 30 milhões de sacas ano 
que é o que nós acre_ditamos dever ser, até onde se enxer
ga, a prõdução brasileira, do ponto de vista de uma certa 
estagnação, no mercado internacional, e do ponto de vis
ta dos demais países prodütóres, presentes também no 
mercado. 

Então, novas áreas, novos auri1eritos de produção se
rão ligãdos, essencialmente, primeiro, a essa visão de 
u.ma safra global e, segundo, ao que acontecer em ma
téria de e_vent_uais erradicações de café, em zonas de ter
ra.- digamos~_muito mais caras Que, eventualmente, quei-

--ialn -trocá-lo-por outros prO-dutos "agrícálas, mi. busca de 
terrá -mais bafata ou de mão-de-obra mais barata; isso é 
b.a$Ícament~ o_ problema como se coloca. 

Há, também, um ponto importante que o Sr. coloca 
que é também a transposição de café verde ou café solú

_:__vel. Também o mercado nacional irá condicionar uma 
presença maior brasileira ou menor erri café solúvel e, 
tambêm, evidentemente, uma mudança no mercado in
terno conseqíJente a preços de café solúvel, digamos; em 
relação a _o~tro típo ~~cate. Isso é um problema que ape
nas o tempo mostrará como devemos evoluir na- di$1:ri
bui~ão espacial de uma safra prevista em limite de 30 mi
ihOes dC sacas. 
_ As regiões tradicionais -continuam presenteS no-·pro
cesso e, evidentemente, essas regiões tradicionai!f já dis
põ_em ~e infra_-estruturae cara,_seja infra-estrutúi'a geral, 
seja -infra-éStrutura específica. Então, a abertura de no
vas regiões também estará ligada ao que o Governo viCr 
a fazei' na infra-estrutura_ger'ªl que suporte novas expan
sões de cafê nessas regiões. Mas a sua cOlocaÇão é corre
ta, já é estudo do IBC Coefente Com a sUa propoSição e o 
mercado _e a evolução geral do processo é que levarão à 
adoção da sua proposição_, 

O SR. MAURO BORGES ~Muito Obrigado, S!. 
Minis"tro.-

O SR. PRESIDENTE (Álvaro Dias)- Coneedo a pa
lavfa ao nobii Deputado Santinho Furtado. 

O SR. SANTINHO FURTADO....;.. Exm' Sr_. Minis
tro João Camilo Penna, da Indústria e do Comércio, 
Exm\> Sr. Octávio Raip.ho da Silva, Presidente do Institu
to Brasileiro do Café, Dr. Paula Mota, dignfssimo Dire
tor de ~redução, Sr. Presidente da Comissão de Agricul
tur!J. do Senado, Sena~or Álvaro DlitS, nobres Senadores 
e Srs. Deputados: 

Temos o prazer de -saudar os -ilustres visitanteS "que 
aqui comparecem sob o peso da alta responsabilidade 
dos cargos que ocupam na gestão de importantes setores 
da economia nacional, hoje tão duramente castigada por 
uma crise sem precedentes na História deste País. E o _fa~ 
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zemos com a nossa credencial de membro da Comis_:;;ão 
de -Ãgricultur~ da Câmara dos Deputados, me~bro do 
Bloco Parlamentar -que defende, com obstinado patrio

-tismo, a cafeicultura brasileira e ainda como represen
tant_e da Região Cafeeira Paranaense que nos honrou 
com o mandato q_~,~_e aqui exercemos. 

Queremos aproveitar a oportunidade desse encontro 
entre homens com-representação eletiva, com as autori
dades máximas da importante área que tão larga contri
b_u_ição jâ prestou no passado, e ainda presta, ao desen
volvimento do Brasil, que ê a cafeicultura, para manifes
tar.a nõssa mais integral solidariedade à campanha lide
rada pelo jornal Folha de Londrina, pelo Governador do 

-Paraná e pelo IBC, para que não se erradiquem mais as 
plantações de café, Pelo contrãrio, precisamos estimular 
ainda mais o plantio dessa nobre planta pelos largos be
nefícios que presta ao País, hã tantos séculos, ao ponto 
de ha_ver _iQ_entificado sua_ história com a própria História 
de nossa terra. 

O norte dO Paraná é o exemplo vivo dessa fusão entre 
9 homem, a terra e a cultura, desse fabuloso grão-que er
gueu cidades, povoadoS, alimentando com a sua ati vida
de milhões de bocas, dando escolas, oferecendo agasalho 
às legiões- ímensaS que se espalham pelas -plantações de 
café. 

Mas, infelizmente, os tempos mudaram. Em nossos 
dias, uma nova filosofia se implantou em que se procura 
estabelecer o divórcio do homem com a economia, como 
se esta pudesse existir iso-ladamente sem o convívio com 
as pessoas e o paradoxo ínexplicável de uma politica eco
nômica sem um vínculo com o homem, como se este ti
vesse deixado de existir. 

Assim sendo, ficamos estarrecidos quando os cafezais 
continuam sendo destruídos, tirando o trabalho de mi4 

lhões de seres, para dar lugar a outras formas de aprovei
tamentõ do sõfo que visa, unicamente, a maior lucrativi
dade possível, a reduzir os grupos que exploram sem o 
menor sentim-ento de solidariedade social. 

A maior imPortância do café, e isso precisa ser repeti
do sempre, não ê o que ele unicamente, Sr. Ministro, 
produz e~ divisas ao nossO País, mas a sua extra_ordj
nária funçãq -soCial, importância que deve ser ainda mais 
assinalada nestes tempos de recessão e de desemprego. 

Meus Srs., não é de hoje que técnicos, políticos e auto
ridades discutem os problemas que afligem esse segmen
to vital da nossa agricultura, na busca de solução e de in
centivoS, -mas-é PreciSo, também, repetir outra insofismá
vel Verdade, o maior incentiVO para o café é a garantia de 
prCço juStó: Depois é preciso que sejam reduzidas as ta
xas de confisco ou que o confisco seja defi_nitiv1;1mente; re
tirado, desde que foram cortados os subsídios que antes 
eram concedidos ao cafeicultor. E a pergunta que todos 
fizem é esfã.: se O subsídio aOs juros foram retirados, por 
que a manutenção do confisco? A cafeicultura não pode
rã resistir a essa dupla e perversa carga. Se o ~:;onfisco do 
café fosSe utilizãdo para subsidiar o preço do produto ao 
consumidor, certamente os_cafeicultores aceitariam o 
jlreço desse exagerado tributo que é feito sem que nin
guêm saiba para onde os fabulosos recursos arrecadados 
são destinados. 

Esperamos que essa reunião, aguardada com tanta ex
pectativa, ofereça-algum resultado positivo, que sujam 
novas perspectivas para o café e para as pobres popu
lações que necessitam intenSamente do trabalho nos ca
fez~is, para que _não engrossem ã.s legiões marginalizadas 
nos grandes centros urbanos no País. 

Precisamos oferecer soluções definitivas. 0- Brasil já 
cansou de retóiica e de promessas. t=: chegada a hora da 
verdade. E é por isso, Sr. Ministro e Sr. Presidente do 
me, que formamos um bloco ruralista, com parlamen
tares de todos os partidos políticos que estâ aqui presen
te não para fazer pressão, mas para prestar a sua colabo
ração através do Congresso, num clima de entendimen
to, para que os problemas que afligem, não só a cafeicul
tura, mas toda a agricultura nacional, sejam soluciona-
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dos de maneira que não prejudiquem nenhuma das clas
ses, as produtoras e as consumidor:as. 

Esperamos que, da:qui, hoje, no mfnimo, tenharriOs do 
Sr. Ministro e do Sr. Presidente do !~C melhor preço de 
garantia ao café, maior quota de exportação às coopera
tivas e uma melhor aplicação __ do lionfisco cambial doca
fé. 

Quero dizer ao Sr._ Mlnk;~ro que está Cer_t<f a· ex
Governador Abreu Sodrê quando disse que já recebe_~ 
muito, maiS ainda nãõ-éo suficieritC. A verdade, Sr. Mi
nistro, é que centenaS -de proprietários, de cafeicultores 
deste PaJs estão erradicando os seus cafezais, e tió-s Sabe
mos como é triste, como é diffcil ver famílias, com as ma
las às costas, esvaziando casas, enquanto o BNH está fa
zendo casas para trabalhador na cidade, transformando 
o produtor de alimento num consumidor de alimentos; 
casas estão sendo fçehaçia,s de cafeicultores que não 
agüentam mais. A realidade ê outra. Nesse preço, nesse 
levãntamento, naturalmente não, se sabe que um lavra· 
dor não ganha o salário mínimo para colher uma saca de 
cale, mas ganha 10% do valor da saca de café, às vezes 
até mais, porque o salário não Ç o suficien_te par<~: a ali
mentação da sua famOia. 

De modo que nós fazemos um apelo, Sr. Ministro, Sr. 
Presidente do lBC, para que dê um valor maior ao ca_fé, 
para que esse confisco cambial diminuJ:t ~ que se auxilie 
de fato o produtor, porque n6s precisamos não artãncar 
o café, mas plantar o café. o-

Era o que eu tinha a dizer, Sr. Ministro, e quero regis
trar aqui, Sr. Presidente, da Comissão de Agricultura do 
Senado, que agricultores da região geoeconômica de 
Brasília, reprCsentántes de Formosa, CiíStalina, Paraca
tu, Unaí, representantes de todos os agricultores e pro
dutores, principalmente de soja, arroz, feUão e milho, 
querem, no fin'al, depois de ouvirmos as palavras de Se
nadores e Deputados e de membros representantes da 
cafeiCultura, tambêm usar da palavra para fazer apelo ao 
Sr. Ministro. 
. -Ó SR. CAMILO PEN_NA_~ Agradeço ao ilustre De
putado Santinho Furtado as colocações que fez. S. Ex• 
abordou tema de ordem macroeconômica da economia 
brasileira, de um modo geral. São temas muito amplo~ e 
não caberia discutir aqui. Mas, especificarriente, o ilUstre 
Deputado fala sobre erradici_tçãQ ct~- cafezais, pi'eços de 
garantias e qUota_ ae expOttação para as cooperativas; 
são os três temas bãsic.oS qüe S. Ex• comenta. 

A popu!ação cafeeira do :Brasil cresceu de 1976/1977, 
quando passou para um ponto baiXo, 2 milhões e 565 mil 
peças, para 3 milhões e 304 mil peças, hoje. Então, o salw 
do líquido foi um aumento de 2.500 para 3.300, conse
qüentemente um aumento de _800 riiilhões de peças, 
deixando-se, po"is, com saldo liquido de haver erradi
cação em favor de plantio. Houve erradicações em al
guns locais e plantio em outros locais, com um saldo 
líquido, rep"ito, Passando a. população cafeefrã de 2 mi
lhões e meio de pés para 3 milhões e 300. Isto ac.QnJ:eceu, 
primeiro, sCja Por decisões da livre iniciaÚva-que-acrediw 
tou ter, quando erradicava o cafezal, melhores usos de 
sua terra, ou a livre in"iciativi, bUscando regiões de terras 
mais baratas ou mãowde-obra mais barata para ser mais 
competitiva. Então, o importante é que, com o saldo 
líquido, a população cafeeira cresceu de 2 milhões e meio 
a 3 milhões e 300. Isso é um dado bastante importante, e, 

, como resultado global, evidentemente, cresceu a mão
dewob_ra empregada, etc. 

0- Paraná, o seu EStado, realmente teve diminuiçãO de 
população cafeeira::::_o_p_ara._n_â, seja pói- receios de geadaS, 
por parte de alguns empresários, seja pela entrada de ou
tras culturas agrícolas, por decisão empresilrial, foi o Es
tado que perdeu população cafeeira. O Paraná caiu real
mente de 916 milhões para 500 milhõ~ de pés, enquanto 
crescia em Minas Gerais, Espírito Santo e em outras re
giões do País, como eu comentei durante-o "texto, mas o 
que importa é que em termos n-aciollais realmente cres
ceu bastante a população cafeeira e, conseqUentemCfite-;
cresceu o emprego. 
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O Sr. Deputado, em seguida, fala sobre um melhor 
preço de garantia e em seguida sobre um menor. O qUe o 
Sr. chama de confisco, nós cham;lmos de. quota de conw 
tribuição. As suas posições coincidem com os nossos traw 
balhos e, no últimQ ~0º_._9 preço de garantia, como eu di
zia aqui, cresceu 287%, contra uma inflação média de 
220%. Então, houve um aumento real do preço de garan
tia de grande importância, 287% de aumento _degaraitti~. 
contra cerca de 220% da inflação. 

A quota de contribuição, cuja firialidade eu expliquei 
na palestra, também vem diminuindo e é importaQte no
tar que grande parte da aparente quota de contribuição é 
devolvida com as garantias de contrato e, finalment(!, re
sulta uma quota de cqntribuição líqUida, sensivelmente 
menor do que aquela aparente. Como o Sr. Deputado 
sabe, essa quota de contribuição, a nosso ver, por todos 
os -estudos que temos, não só no País, como nos demais _ 
países produtores, não retira a renda do produtor,_ ela 
cria um imposto sobre o país consumidor. 1:: um modo 
de criar divisas para o Brasil, carreando recursos de: fora 
para a vida brasileira, sem retirar isto do pl'odutor, utna 
vez que o que interessa ao produtor é a _sua remuneração 
adequada e a possibilidade de colocar o seu produto. Nós 
temos a conviCção absoluta, por toda a nossa queda de 
mercado internacional, que quedas maiores de quota de 
contribuição, além da que jâ fizemos, sititplesmente de
penderiam dos preços externos, os preços externos cai
riam-, simultaneamente. ~ a nossa corivieção bastante 
aprofundada e temos tabelas, estudos, estamos à dispo
sição do Senado, da Câmara e do Sr. para det:ithar o te
ma, se necessário. 

V. Ex• se refere ainda a prestigiar as cooperativas de 
produtores e aume;ntar as suas quotas de exportação. 
Também coincide com a nossa política, nós assim o fi:Ze- ~ 
mos, nós introduzimos as cooperativas como exportadow 
res, ·as cooperativas hoje têm uma participação impor
tãnte e &_Um Jema- _dian_âm.ico, P_rov;tvelmente, possivel
mente, futuro, as cooperativas, mantendo o êXito, certa
mente terão aumentado a sua participação. Mas, Í_!lsiSto, 
é Um problema de competição e de mercado. As coopew 
ratívas para virem a aumentar as suas quotas atuais de 
exportação deverão continuar na ·sua agresSividade e no 
s_e~ aumento de competência exportadora e é o" qUe está 
acOntecendo. A continuar ass!_in, eu acr~ito que o pró
ximo governo, provavelmente, já estará- em condições 
eventualmente de rever as atuais quotas para aumentar 
as das cooperativas. Mas insisto, isso depende muito da 
competição entre as cQoperativas e as exportadoras tra
dicionais-. 

Foram os temas, Sr. Deputado, que V. Ex• abordou 
basicamente. 

O SR. PRESIDENTE (Álv~ro Dias)- Concedo a pa
lavra ao nobre Senhor C<u:lojj_ Lyr{l_ .. 

-C:fSR.-~RLOS LYRA- Sr. MinistrO, a !lliriha perw 
gunta é a seguinte: em 1979, nós exportamos 12 milhões 
de hectares; em 1983, nós exportamos 18 milhões de hecw 
tares_, a minha pergunta é: o consumo mundial, em 1979, 
qual foi? E qual foi o consumo _m_pndial_~m 19&_3? Para 
ver se houve ganhos absolutos ou relativos na nossa ex
portação. 

O -SR; CAMILO PENNA _- O ço"ns_!lmo mundial 
- cresceu fuuito pÕuCO, b Embaixador Raiillio terá os nú· 

meros exatos. Ele oscila entre 56- e 60 milhões de sacas, 
ele_cres<:eu muito pouco, uma percentagem muito pe-que-
na. A nossa exportação cresceu 50%, mas'~O Embaixador 

-Rainho terá o dado exato. E.u tenho aqui o boletim da 
OrganizaçãQ Internacional do Café de" LõndrCs, com o 
número exato. 

O SR.. OCTÁVIO RAINHO_:--: Para o- Sr. ter uma 
idêia indireta, digamos, tomamos como base os anos ca
feeiros da Organização Internacional do Café, que -vão 
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de li' de outubro a. 30 de setembro e começando pelos 
anos de 78 e 79, quer dizer, de (9 de outubro de 1978 a-30 
óe 5etetnbro de 1979,- e- aí eu meço o consumo por im
portações totais, porque as estatísticas de consumo mun
dial são muito imprecisas- as importações totais, mun-
9iais, pa-ra-todos ·os destinos, foram de 63 milhões de sa
cas, das quais o Brasil, em 78 e 79, exportou 13 milhões e 
217. 

O SR. CAMILO -PENNA- Um pouquinho mais que 
o mediano, porque aí eu estou começando com o ano ca· 
lendá.rio. 

Q SR~_QCTÁVIO RAINHO- Há 3 meses aqui do 
ano de 1978. 

No ano subseqüente, 79/80, passou de 13.217 para 
14.192, sobre uma importação mundial de 60 milhões de 
sacas, isto é, 3 milhões menos do que no ano anterior. 

Em 1980/81, s9bre uma importação mundial de 59.21 

o Brasil exportou 15.85!. Em 1981/82, sobre uma impor
tação mundial de 63 milhões, o Brasil exportou 16.8 ~ 1 
milhão a mais do que no ano anterior; em 1982[83, sobre 

-a importação mundial de 65.4, o Brasil exportou 17 e 
meio milhões de sacas. A diferença que V. Ex• vai obser
var ai, dqs 17.5 que o Sr. Ministro disse, ê porque o·ano 
.cafeeiro da Organização Internacional do Café vai de 1' 
de outubro de um _ano a 30 de setembro do seguinte. 

O SR. CAMI~O PENNA- Ainda sobre o problema, 
dentro dessas preocupações, o voto do plano safra ca
feeira, que foi aprovado peta Conselho Monetério Na
cional, na sua última reunião, C$tabelece, no seu item 
2. I J, programa de custeio especial para a recupei-ação 
de cafezais. atingidos por estiagens sucessivas e para 
aplicações em áreas cafeeiras específicas, em desenvolvi
,mento recente, que ê o caso, ainda carentes de adequadas 
infra~eSti't.itúra, sujeitas a custos mais eleVados, mediante 
estudos de ~aso-~ caso, incl~indo, particularmente a re
giãO da c-hã"pada Díãrrlantina-da·aahia~ e o vale.dOiequi
tiilhonha, em Minas Gerais, e ã Estado de Pernambuco, 
com concessão de custeio especial, com até três ailos de 
prazo e com assistência técnica permanente, para ele
v~ção dos níveis_ de produtividade das lavouras. 

Nos financíamentos serão utilizados recursos aplicaw 
dos nas operações normais de custeio agrícola e as des-pew 
sas de execução a fundo perdido, montarão 900 milhões 
de cruzeiros. Isso, então, foi aprovado recentemente, e o 
IBC, por intermédio do Departamento de Produção es
tará agindo destro dente te;xto aqui aprovado na última 
reunião do Conselho Monetário Nacional. Agora, a 
prorrogação de financiamentos anteriores, também, evi
dentemente serão temas de caso a caso, na área do Banco 
do Brasil, mas levarei estas ponderações ao Ministro da 
Fazenda. 

O SR. ELQUISSON SOARES - Perfeito. I;u a_cres_
centaria à infOrmação de V. Ex• o seguinte: o ilustre Di
reter do IBC, Dr. José de Paula Mota, de que nos honra
mos de privar de sua convivência, da sua amizade, é um 
velho amigo da região que represento. Mas noto pela in
formação que V. Ex~ presta que houve um lapso, porque 
a cafeicultura da Bahia, por exemplo, tem uma densidã
çle muito maiof-no Sudoeste do Estado. V. Ex• fal.iit que 
as pro_vidências foram adotadas para a Chapada Diaw 
mantina, para a Região do Jequitinhonha e de_ Pernam
buco. Resta saber, então, se a região do Sudoeste da 
Bahia, onde está a maior densidade de cafeeiros, não vai 
ser Contemplada porque parece qu-e não consta do plano 
a_ que V. Ex• se referiu. 

O SR. CÁMILO PENNA- Este tratamento especial, 
aproVado pelo Conselho Monetário Internacional, foi 
m~itõ-específíco parã as regiõ_es desenvolvidas recente
_mente, ainda. carente de adequada infra-eStrutura. Sew
gundo o H3C infÓrma, esta é a razão pela qual, na Bahia, 
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a Chapada Diamãntiiia fof separada, foi destacada. É a 
região de uma infra-estrutura merios adequada. 

O SR_ELQUJSSQN SOA_RES ,- E_u diria a V. Ex•. 
que acompanho isso desdç_ o início. Tenho sido, na_ ver
dade, muito freqUente, em todos os debates, acerca da 
cafeicultura dessa Região Nordestina. Posso dizer que 
não há, na verdade, nenhuma difei"ença de data na im
plantação da cafeicultura, da Chapada de Pernambuco, 
do Jequitinhonha ou do Sudo~ste da Bahia. Todos plan
taram cafê na mesma épõCa. Portanto, é UJnã. cafeicultu-
ra recente. A do Sudoeste, repito, é a maior. Re'sta saber 
~e nós estamos acudindo apenas as menores. Se foi ~s~ 
conclusão do TJ3.Ç, eu até_aceito. o_relat§rip comQ Ju,St(), 
embora eu vá briga{ porque Vit9ria-dã Con,quj~ta seja 
incluído, porque, afinãl de contas, ê ondçse encoptra_--ª_ _ 
maior população cafeeira da BahJa. 

O SR. CAMILO e_ENNA --Se y. Ex• Sr. Pt:esidery_te __ _ 
permite, eu pediria ao Dr. PaJ.lla Motta que esclarecesse. 

O SR. PAULA MOTTA_~ Realmente, não é muitci
fáciljust_ificar. Mas, na real_idade, isso aqui foi discutido __ 
muito com o Ministro ·Penna, e junto ao Banco Central, 
junto às autoridades monetárias. O qUe a~onte_ce ê_ o se
guinte: as dificuldades que o País estâ atf_avessando ~ o 
recursos destinados à c~feiculÍura não peimitiram que se 
fizesse em todas as regiões. Na realidade, foi feito um sis
tema de exclusão. Apresentamos um estudo ao Sr. Mi
nistro das regiões- não de cafeic;uJtores- que apresen~_
tam maiores problemas. Então foi determinado. nesSe 
estudo, que é uma realidade, uma questão de prioridade. 
As regiões que apresentam maiores problemas no Brasil, 
hoje, de cafeiCUltura, são a região do Paraná, com o pe
queno produtor; a região da Alta Paulista, de São Paulo, 
também com o pequeno produtor que nunca pôde reno
var a sua lavoura; as regiões do Jequitinhonha que têm 
produção, para se ter uma idéia, de 100 mil sacas de café 
a 200, com uma população de 40 milhões de pés de café; 
a região da Chapada Dianiãrltiifa que, cOm uma popu
lação _de quase 50 milhões de pés de café, vai ter-. este_ 

. ano, 100 mil sacas de café. A região de Vitória da Con
quista, ·que, realmente, é uma região que tem problema, 
como região é a mais sg__dimentada, porquejã estã prOdu
zindo 500 mil sacas de caf'e, mais ou-menos, em inédia. 
Então, o que açonteceu foi o ·segUinte:-nestã]uStifiC-ã.tiV-a; 
essas regiões, se não s~correirnos ã.s _que estão reafmente 
com uma carência muito gr~nde, vamos perder um tra
balho de 8 anos em cafeicultura. O -qUe não qtier dizer 
que essas outras regiões, tanto a_ de Vitória da Coliquís
ta, como a região_do Paraná, e a"utraS, em Minas Gerais, 
também deveriam merecer um tratamento especial. 
Acontece que a programação tinha uma certa limitaç_ão 
por recurso total. Foram determinadas que essas regiões 
eram realmente as regiões-problema. V. Ex• tem conhe
cimento bastante do seguinte: a Chapada Diamantina, 
na Bahia, ou o GoVerno, mesmo _sem _te_r xecursos para 
socorrer, ou ele faz um socorro na_Chapada Diamantina 
ou nós vamos perder toda a região· da Chupada. A região 
de Vitória da Conquista·, Como Tegião, como um todo, 
ela não é problema, existem produtores que têm proble
mas comuns. 

Então, a verdade é esta, foí-Uni. estudo _de exclusão de 
regiões em face das que apreseOtassem maiores proble
mas. o·que não quer dizer, porque não existe um progra
ma bom que não seja assentado sobre um bom orçamen
to. Essas regiões já estão dilatadas para _tOdas até 198_9. 
Para a região de Vitória da Conquista e para a região da 
Chapada - o que nós propusemos, e- o Ministro achou 
que era viável, era fazermos um custeio especial para es
sas regiões, na realidade, para não perdermos as regiõeS 
como um todo. Pode ser que isso não justifique, e não es
tou tentando justificai', apenas estamos contando a si$te-

. máticã-qw:-Toi_usada e o porquê do atendimento a essas 

. ~ -<> -

regiões que real!l:_lente!_ se compararmos, como, por 
exem_plo, na Bahia_, a região da Chapada é mais carente 
-do que Vitória- da Conquista , o que não quer dizer que 
Vitória da Conquista não merecesse um tratamento es~ 
pecial. 

O SR. CA.MtLÕ PENNA --:- Eu gostaria apenas -de 
acreScentar um- porlto da maior importância: Como--o "Sr:
Deputado já sabe, o crédito rural anual brasileiro cobre, 
dígariios, generlcafuente, frustrâÇões de safras. Então, a 
ocorrência de frustrações de safras nas regiões que me 
preocl!_pãffi já- SãO- atin-gfdas· generiCamente ·petas ·regras 
de" c-r~dito ru_[a_l. Entã_o, constatada uma frustração espe
d~r d.esãrra,J~ há re.gras de trato es~e~ial genei-ícãS pa~~ 
o tema. 

~O SR. !;;LQ_U!$SON SOARE~ -·sr. Ministro, ê sem
pre desagradável termos que co~tCsta_! pessoas_ que nOS 
são -caras. Tenho uma amii:ade-muito grande pelo Dr. 
Paula Motta Filho, _ _r;nas p_os~o !nformar a V. E?t~ ,que a 
qiiestão da Óuipada DiaffiantinB. em relação à minha re
i"iãõ é uilfâ-C:fuestí(J"de injunção política. Esse Paí~ preci~ 
sa, na reafidade, brigar para produzir e certos setores da 
economia Precisam deíxar de ser_pat~rnalistas, sobretu
dOPrecisam deixar de atend,er à:; reivindicações de natu
reza político-éleitoral. As regiões mais sacrificadas da 
Chapada Diamantina foram aqUelaS exatamente que fo
ram incluídas, na verdade, sem ateridà às condições téc
nicils; digamos asSim, esPecíficas. 

Sei que houve injunção política na época ~a implan
_(ãção cta cafeicultura. No noJ;sO caso,_ QÓS respondemos, 
de maneira concreta, na economia regional de meu Esta
do. Se esta região estâ, agora, sofrendo conseqüências 
das estiagens, ·compete ao Governo, na verdade, que 
também lucra com a atividade, dar assistência, A exc}u: 
são de VitÓria da Conquista é, nà verdade, Uin ato ·que 
não se pode admitü:.._Eu diria a V. Ex•, e até solicitaria a 
V. Ex•, que enviasse_ uma_ Comissã_o àquela região para 
verificar quo; a frustração de safra, este ano, na região, 
fcii totaL 

Ninguém e31era rn:ai~ c~to rurai que, aliâs, neste 
Pais, não vai haver. NQs nãçYtemos iiusão.quiínto a isso. 
Agora, a -ProrrogaçãO desses débitos, pelo menos~ é de 
fundamental importância papá que produtores possam, 
na verdade, recuperar as suas lavouras, e atender_ao pa
gamento desses. débitos em futuro próximo. A deixar 
como está a situação, eles não pagarão e nós mesmos va
moS orientar no sentido de que não paguem, porque não 
éjüst9. _ -· _ _ __ 

Portanto, eu faria um apelo a V. Ex• e ao Presidente 
do- IBC, no sent_ido de. enviat: uma .Comissãó à· região. 
Não é possível tratar uma região cpmo aquela apenas 
por iilforrTiaçãõ. O íBC tem escrf~ór-io na inin!lª cidade. 
E eu duvido que o IBC tenha dado essa iDfQrmação ao 
Ministério da Indústria e do Comércio de que a região 
não ê Problema êste ano. Posso dizer a V. Ex• que não é 
na verdade; Um--cã.So de um.Ou.oy(ro p-rodUtor, a cafei
cultura da região, na SUa totalidade; estâ sacríficada, nin
guêm ColheU café na região. E eu diria mais a V. Ex•, dos 
20% que está sendo colhjdo_ é café d~ má qualidade, não 
pode ser exportado, não pode ser vendido nos mercados 
consumidores. Logo, essa assistência _é _fundam.@_t_a,L 
Digo a V. Ex•, com absoluta tranqUilidade, o IBC P!eci
sa ir à região ãg;ora pafa constatar isso in loco, sob pena 
de pecar por decidir sem conhecimento de causa. 

o-sR. CAMILO PENNA- Muito obrigado, Sr: De
putado. Naturalmente, nós viemos aqui, inclusive, à bus
ca de mais informações e melhores informações. Então, 
as suas colocãçÕes estão .anotadas~ eu lembro qu-e o cré:
dito rural, na sua formulação genérica, jâ_ prevê atendi-
mento a frustrações de safra. -

Entãu, dentro das suas colocações, vou _conversar com 
o IBC e com -ª.S. iutoridades financeiras do_ País, no s.e_nti: 
do de e;.;:aminar o caso· específico, como V. Ex•- proJ5õe. 

Lembro,. entretanto, ·que V. Ex• cOffienti_ que a~s de_ci
sões de inlplaiiTação de café na Chapada Diamailfiná te-
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riam tido motivações políticas. Isto- seria de tempos ante
riores a nossa administração, eu não sei comentar, não 
posso colnenfar; e o Embaixador Rainho também não 
saberia comentar porque não estávamos presentes nessa 
ocasião. Não sei as razões que levaram, exatamente, à se
leção de área da_ Bahia e não poderia, pois, julgar sua in
formaçãO. Mas --qUanto a- sui ffii.Siração específica, eril 
Vitória da ConqUistá; hôs vamOs esrudar o assunto e ve
rificar se nas regras de crêdito rural, o caso se encaixa ou 
se·seríam- riecesSáilàs novas regras~ Levarei o assunto, de 
qualquer maneira, ao Ministério da Fazenda. 

O SR. ELQUISSON SOA~ES_--:- Co_mo última inter
venção, Sr. Min!strõ~- o relatório ê do IBC, V. Ex• já re
meteu a responsabilidade ao Di_rc!for, Dr. José de: Paula 
Motta Filho. Evid_entemente, que nós não podemos cul:-

- _ par o Conselho Monetário, porque as decisões do Con
selho, às vezes, são tomadas por telefone, todos nós sa
bemos_ disso, de modo que fica,- portanto, patente que a 
responsabilidade é do IBC, e eu dirjjo o apelo principal
mente ao Sr. Diretor de ProdUÇão, e ao Sr. Presidente, 
no sentido de que agjlizem essa providência, sob pena do 
IBC entrar em choque com uma pequena cafeicultura, 
porêm uma cafeicultura que tem procurado correspon
der e que se tem empenhado no sentido de produzir. Se 
não se produziu este ano, é por conseqüência da estia
gem e os cafeicultores não têm como Contornar esta si
tuação porque é um problema da natureza. 

Volto a cobrar essas providências de V. Ex• 

O "SR. CAMILO PENNA- Muito obrigado, Sr. De
putado, -está ailotado. 

O. SR, PRESIDENTE(Ãivaro Dias)- Concod_o a pa
lavra ao nobre Senador Almir_ Pinto. 

O SR. ALMIR PINTO- Sr. Mínistfo, fiz aq"ui algu· 
mas considerações em relação à brilhante conferência de 
V. Ex.' e atentei para três fatos importantes para mim. V. 
Ex• abordou a questão da produção nacional do cate. 
Depois de uma queqa de exportação de 1974 a 1979, con~ 
seqüentemente dentro de um qüinqüênio, houve um au
mento que já _está previsto para este ano numa base de 28 
a 30 milhões ·de sacãs de café-ano. Notei, justamente fsto, 
que nós temos conversado até aqui sobre o que produz, 
sobre o que vende e o que exporta. Mas acho que nóS de
veriarllos olhar um p-ouquinho agora para a questão do 
comprador, a compra· de um café no mercado interno. 
Eu -conversava aqui Coln o nõbre Deputado pelo Acre 
sobre o que hoje o café solúvel que nós estamos c·om
prando estâ numa, digamos assim, tabela que quase que 
concorre _com o_ dólar. Quando se vai comprar café, pira 
o nosso. -consumo domêstico, é preciso saber primeiro dO 
preço; porque hoje é um, amanhã já é outro. Tem à flu
tuação do dólat, praticamente~ 

-Di1.-nte "ài!sü.i-eij)OrtaÇão qúe ilós estãmos vendo aqui, 
depoiS do contrato-padrão, e que o Brasil procurou, jus
tamente, reconquistar os mercados de café, talvez tenha 
sido a causa daquela queda em 1974 a 1979, o mesmo 
que aconteceu_ com o açúcar, não sei se V. Ex• está 
lembra-do, houve boicote dos Estados Unidos em relação 
àO noSSo aÇúCar de-vez em quando eu ni.e refiro a esse as~ 
sunto no plenârio do Senado; foi precis_o o Ministro das 
Relações ExterioJ'C'<S, Barboza Lima Sobrinho,. pratica-

- ffiente assumir, não sei se existia o Ministério da Indús
tria e do Comércio, colocar-se à frente das exportações 

~nOsso açúca~ e jr à América_Ceiltral e, pniticanlente, 
colo-cou na ÁfriCa e na América Central o açúcar a bom 
pre_ço, Se o café· est_á da_ndo um bom preço, jâ estamos 
aqui com a visão de 2 bilhões e quase 700 milhões de 
dólares,_es~a v!?nda a_o exterior não poderia minimizar o 
preço, mesmo com a retirada de subsídio_ o preço no con
sumo interno? Porque hoje o café solúvel estâ custando 5 

- mil e 45Ü-cruzeiros_,_ mais ou menos nesta faixa. Então, eu 
quero perguntar, não poderia uma coisa minimizar a ou
tra, já que o País está exportando tão bem o seu p-roduto 
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café?~ Não poderia minimizar; if:tesmo com ã tetlrada de 
subsídio, o preço do consumo interno do produto? Esta 
a pergunta que faço a V. Ex• porque nós temos falado no 
produtor, no vendedor, no exportador, mas não olha~ 
mos um problema sério, o que o pobre come. Eu vi lá na 
minha Fortaleza aqueles catraeiros, aqueles homens que 
tiram a carga dos caminhões, ao meio dia, eles compra~ 
vam, e ainda compram, quando podem, meio copo de 
café com uina _bisnaga de --pão. Era este o seu almoço. 
Hoje, o pão em face da retirada do subs_ídio do trigo su~ 
biu e ninguém sabe a quanto eStá, ele está como o dólar, 
sobe tanto a bisnaga de IOOgrs de 200grs o café, eu vejo 
lã -em casa, estou pagando 5 mil e 400 cruzeiros, sobe 
quase como que com a flutuação do -dólar. É uma si
tuação interna difícil. AchQ até interessante, já ·que ii6S 
poderíari16s ser contra a qUestão do subsídio que dizem 
gera a inflação,· não sou iCéon_õmista, il.em discuto o as
sunto, mas esses dois prodUtos, que sabemos que é o que 
o pobre come, é o pão e o cale, o café com pão, quando 
nada disso ~tâ-se tOrnando praticamente intolerávet 
Essa gente não vai poder comprar o pão e muito pouco ó 
café. E se comprar, vai se:f umã qUOta iriU.itci ihsfgl'fifican
te para resistir ao trabalho que eles exercem, que é o que 
eles podem fazer para:- gãraifffra- ·sü!CSübsi&.tência. Eu 
perguntaria a V. Ex' só issO~ ·se -não-poderia haver uma 
maneira de minimíZaf es·s-a flutuação do produto, olhan
do para a exportação qu.ejâ dá uma bo·a renda, um boJn 
número de vida para a Nação. 

O SR. _CAMILO PE~NA --Muito obrigado, Sena
dor Almir Pinto. As suas colocações, sob certo aspecto, 
estão acima da política cafeeira propriamente dita. Elas 
envolvem a macroeconomia brasileira e o Governo Bra
sileiro, por considerações macroeconômicas, esfâ- real: 
mente, buscando uma economia sem subsídios, de modo 
geral, ao consumidor, no sentido de ajustar-se a realida
des _de mercado. Esta é uma regra _b_astante geral. 

Do outro 1ado, o café não tem mais uma conta própria -
orçamentária, chamada a conta café, em qUe ele possa 
transferir, internamente, dentro da conta, valores entre 
produtor, torrefador e consumidor. Esta é a conta global 
da Nação brasileira que não é gerida exatamente pelo ca
fé, ou pelo IBC. ou pelo MIC, uma conta global da eco
nomia brasileira que busca a retirada geral de subsídios. 

Do outro lado, resta saber se o subsidiar, se o Gover
no brasileiro deveria subsidiar café, arroz ou feijão, com 
exportações, para poder pagar, a dívida externa. E: uma 
política macro muito compleXa, extremamente difícil, 
nessas análises todas, e dentro das dificuldades, a regra 
geral do Governo Brasileiro é acabar com subsidias ao 
consumidor, para voltar à realidade de produção. 

- -No-Cãso muito específico do café, a retirada de iubst: 
dias resultou de um pleito muito nítido dos produtores e 
dos torrefadores brasileiros que, na ocasião, achavam 
que o subsidio estava levando a grande distorções nas 
prática.s de comércio, e levando mesmo a suspeições nas 
prâtica.s de comércio. Hoje, o preço do café ao consumi
dor, no mercado inte_tnó brasileiro é 3,4, S vçzes menor 
do que o preço do café ao consumidor nos mercados ex
ternos. É um café, em termos nacionaiS, relativamente 
barato ao consumidor. De õutro lado, V. Ex• _observa 
corretamente, que o café vem acompanhando mais ou 
menos a cotação do dólar..._E um problema de inflação 
porque o dólar, por sua vez, acompanha a inflação brasi
leira. Como V. Ex' sãbe, o dólar hoje estâ ind_eJ~,ado, 
amarrado rigidamente à ORTN e às correções internas. 
Então, o proCessO iilDa.cionário atinge o café, do mesmo 
modo que atinge toda a vida brasileira. Então, o probl_e
ma, con-quanto eu também gostaria muito, como V. EX• 
disse, de o café e de o pão terem preços menores ao con
sumidor brasileiro, infelizmente, a realidade da vida bra
sileira não estã permitindo isso pCla política geral, ma
croeconômica, fora do nosso controle. 

O SR.. ALMIR. PINTO - t; pena. 

O SR.. CAMILO PENNA -f; pena. 

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (S,.;ão II) 

O SR. PRESIDENTE (Álvaro Dias) ---:COncedo a pa: 
lavra ao nobre Deputado Assis Canuto. -

O SR·. ASSis ·cANutó ---_Sr. Ministro, conc_ordan-_ 
do c_om o eminente Deputado Santinho Furtado, na rea
lidade, de alguns anos para cá, a cultura do café fo"i des
concentrada .no País. Antigamente, ela tinha uma con
centração nos Estados do Paraná, São Paulo, Espírito 
Santo, e S_ul deMinas.-Hoje, ela já está em mais de lO Es
t~dos do Brasil, incluindo o Estado que representamos 
-mi Câffiara Federal, Rondônia. Das famílias que emigra
ram do Paraná, ou da área rural do Par_anà, umas foram 
pa~~ a_periferi~ ~as grandes-cidades_do mesmo Estado 
âo -Paraná.--Londrina, Curitiba, e outras, e um boa 
parte demã.i-ldou para Mato Grosso, Rondônia e Acre. 
As que foram para Rondônia, prõcurarám-- dedicar-se 
também, !á em Rondônia, à cultura do café, ao cultivo 
do c<:Ú'é. E ComO a área 'é noVa", desprovida ·naturàlmente 
de ínfrá~estTUttira 'bãsica, fundamental para esse cultivo, 
o contingente de a8:r{culi0reS hoje envolvido-s e cOmPro
metidos, ~cima de tudo, com a lavoura do café no Esta
do- deROnddi1ia, em termos dãquele EStado, é b.i.Siante 
representativo. Essas famílias, esses cafeiCultOreS tradi
cionais, do Paraná e do EsPírito Santo que foram para 
lã, não vêffi. recebendo, por parte-do Govenl.o, á mínima· 
assistência téCD.icà -necesSária. EStão f<lzendci umã lavou~ 
ra com úS- Conhecimentos que levaram, enfrentandO as 
dii'i:Cuidádes-proprías dc:turritúegião nOVa, dC-Wna região 
em desbravamento._ 
_ Nós já tivemos oportunidade de estar com V. Ex• por 
mais de uma vez e com o eminente Presidente do Institu
to Brasileiro do Café, tratando do assuntO.-da cafeicultu
ra de Rondônia. Embora algumas pequenas medidas, os 
PorltOS-- furid<imentais não foram atendidos e nós gos
taríamos de, em colaborando com V. Ex' e tendo como 
testemunha o Plenãrio desta Comissão de Agricultura, 
milis Uffia veZ-VOltar-a mB.nifesta:r a ·nossa pfeoctqJação 
cOm os-agriCUiiitOreS -qüe eStão lir3Iícando a lavoura do 
café em Rondônia. D_ois aspectos principais para os 
quais eu chamo a, atenção, apesar da complexidade do _ 
problema de um realmente, que é fundamental, a falta de 
assistência técnica, e ó~õútro é -o problema de crédito. 
Naturalmente, resolvido problema da assistência técnica 
e do crédito, nós teríamOs-O -p"rOblemã decorrente daí, se
na- o Problema ·aa· Comeiciauzação~ isto, boje, ê um 
problema muito a"ngustiante para aquelas famfliaS quejâ 
conseguiram tornar as _suas lavouras produtivas. Então, 
estas três medidas, naturalmente, devem merecer do IBC 
e do MiriistéríO de V. Ex•, no nosso entendimento, ape
sar da peq_!.l:ena relatividade da produçã? de Rondônia, 
em relaçãÕ ao unive"rso p-roduzido no .arasil, mas qUe 
para 3.quela ·região tem uma ilnportância muiio giande, 
porque nós temos ali maiS de 40 mi_! famiiías enVolvidas 
neste mister, ê que nós queremos maiS uniã Vezsõlicitar 
de V~ &i; e junto ao Pfesidente do IBC, aq~elas medidas 
que já tivemOs opórtunidade de encaminhar, inclusive, 
por-eScrito, a esse 1\1inistêrio _e a? IBC 

óSR. ·cAM.ILô PENNÃ-~Mülto~ obri&a:do, Depu
tado Canuto. V. Ex' está cóberto de razão quando apre
senta estes pontos, e tem sido preocupação do IBC e do 
MIC atender aos pleitos quejâ foiam formulados e V. 
Ex• repete agora. 

Recentemente, nós estUdamos a montagem, a abêrtura 
de uma agência do IBC em Rondônia, estudos já apre
sentados pelo IBC ao meu Ministério, e posso informar-a 
V. Ex•, em primeira mão, que já os encaminhei à SE
PLAN, para as aprovações finais. Não sei, realmente, se 
a SEPLA~_ aprovará ou não, apesar do nosso pedido, da 
nossa insístência, por razões de dificuldades orçamen
tárias. Entrentanto, do ponto de vista técnico, do ponto 
de vista econômico, o IBC concluiu, em seu estudo, que, 
realmente, deveríamos aumentar a nossa presença em 
Rondônía. _ _O Ministério cOncrii'dou com esta proposição 
_do IBC, e espero agora que o Ministro Delfim Netto, 
dentro das suas dificuldades orçamentârias, possa a pro* 
var exatamente as medidas que V. Ex' propõe e que.jâ 
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propusemos, em iristância final, à SEPLAN para apro
vação. 

Enquanto aguardamos essa aprovação, pela qual esta
mos lutando, apesar de receiar dificuldades, uma vez que 
estâ h a vendo grandes cortes orçamentârios para o 
equilíbrio orçanientário da vida brasileira. Como V. Ex•, 
neste meio tempo, nós temos dado pequena assistência à 
Rondônia, temos inclusive, se não me engano, agora, 
uma pessoa especificamente Rondônia, em escritório 
que se liga ao Governo do. Estado, buscandojâ __ conciliar 
alguns problemas, e já estamos atentos a eles. O proble
ma _agora é_ apenas conseguirmos as aprovações finais da 
SEPLAN nas medídas propostas. 

-O SR. ASSIS çANi.JTO - Só à guisa de colaboração, 
Sr. -Ministro, õ.ós voltamos a insistir na viabilidade da 
mudança da agência do lBC de Manaus para Porto Ve
lho, paia Ro_ndônia, -porque, na realidade, os argumen

- tos que nós j_â tivemos condições de expor ... 

O SR. CAMILO PENNA- t:: uma colocação interes
sante e estâ sendo examinada, exatamente, com transpo~ 
sição de despesas de Manaus para Rondônia. V. Ex• 
compreenderá que estarrios tendo uma grande oposição 
por parte do Governado~: do Amazonas, nesse sentido, 
mas estamos- trabalhando no assunto. 

O SR. ASSIS CANUTO - Muito obrigado a V. Ex• 

O SR.. PRESIDENTE (Àlvaro Dias)- Concedo a pa· 
lavra ao nobre Deputado Raul Ferraz. 

O SR.. RAUL FERRAZ- O assunto que vou abor
dar aqui é, na prática o mesmo que o Deputado Elqui.s
son Soares abordou. Somos da mesma cidade, somos da 
mesma região, e temos assim como que a mesma briga. 
Essa briga vem de muito tempo, e quando as injunções 
políticas a que S. Ex' se referíu realmente interferiram na 
implantação da cafeicultura, em Vitória da Conquista. e 
verdade que o IBC foi uma espécie de protet_or para Vi
tória da ConqUista, uma cidade sabidamente de Opo
siçãa. No enfrentamento com os governos estaduais que 
nós tivemos aí, tivemos sérias dificuldades, não só politi
cas mas também de natureza de política económica. O 
IBC nos: protegeu, porque se é verdade que o IBC deve 
ter cedido as injunções políticas; a pressões para implan
tação em determinadas áreas da Chapada Diamantina, 
em Vitória da Conquista, ele resistiu. Nós entendemos e 
consideramos o IBC um-órgão amigo, lá em Vitória da 
Conquista, até por essas razões. Não houve disputa entre 
Vit6ii:i da Conquista e a Chapada, mas houve um privi
légio dado pelo Governo Estadual à Chapada, em detri
mento de Vitória da Collquista, que o IBC não permitiu 
que fosse niilito -longe. Como disse o Deputado Elquis· 
son Soares, a írriplant.ação da cafeicultura na Bahia é da 
mesma época, em Vitória da Conquista e na Chapada 
Diarii.ã-ntina. Então, questão de vantagem, em tennos de 
tempo, ilão eXiste. ~ a _mesma situação. O problema de 
Vitória -da Conquista, hoje, é basicamente o mesmo da 
Chapada. Nós tive:nios uma frustração de safra, este ano, 
como nunca tiv:~mos anteriorment~; mesmo na época da 
prorrogação, nós estávamos em dificuldade, mas ela foi 
justa; este anO; entretanto, a frustração foi a maior que 
nós tivemos atê agora. Era mais coerente para o IBC, 
para o Ministério, para o Conselho Monetário Nacional 
se pudesse prorrogar de novo. Suponhamos que isto seja 
inviável, devido às dificuldades econômicas-do presente, 
mas não justifica, em hipótese alguma, que sendo caso a 
caso o problema do novo custeio e da cafeicultura que 
sentiu dificuldade, cafeicultura nascente, sendo um pla
no caso a caso para esse custeio, não hã porque não se 
verificar também na Vitória da Conquista, caSo a caso, 
também nós queremos laudo técnico do IBC para, caso a 
caso, proniover-a recuperação dessas lavouras. Acho que 
acrescenta muito pouco, em se tratando de Nordeste, afi
na;} de contas. não sei se o Nordeste chega a ter 200 mi
lhões de Covas de café; num parque cafeeiro de 3 bilhões 
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e SOO mil covas de café, não sei se o Nordeste não chega a 
_ ter 200 milhões. Então, acho que acrescentaria mtiito 
·~·pouco isto para o Nordeste e deixaria de estar excluindo 

uma região carente, como é o Nordeste e todo mundo sa
be, todo mundo já_ discutiu suficientemente aqUi as ne
cessidades do Nordeste. Acho- qUe seria- um incentivo 
muito -grande se a região de Vitória da COnquistá -fosse 
incluída, inclusive porque tiraria do cafeiCultor daquela 
regiãõ .a.-s-eilsação de que ela é sempre perseguida. Mas, 
não queremos privilégio para nós, não. bjusta a dispo
siçãO a·respéfto da Chapada Diamantiria, e mais àirida, 
as regiões de Santa InêS~. de Jequié,-que São meriores do 
que essas outras duas, devem se_r contempladas também. 
Afinal de contas parece que são 4t os municfpios·que-õ 
IBC listou com-â carentes._ e apena:s 2~-~u 23Tõfa-m. con; 
tem piados num dos anexos desse plano. Seriam inais 20 
muniCípios-o-a serem.lnéluidos. Peço, então, ao Sr. Minis
tro que leve em consideração isto. AchO que será uma es
pécie de um delta x em relação ao Nordeste. Não vai 
onerar tanto assim o plano de cafeicultura naciOnal n"em __ 

, na economia brasileira. 

Mas, há um outro aspecto para o qual eu quero cha
mar a atenção aqui. ~ o fato deste plano contemplar re
g~ões do Espírito Santo e de Mina& Gerais, com dois bi-
lhões de cruz~ros para estradas vicinais, para infra
estrutura, e não contemplar as outras regiões com coisa 
alguma. Também aí fica uma observação para ver, por
que afinal de contas, lá no Nordeste, a infra~estrutUra 
não está melhor do que nas outras regiões. Então alguma 
coisa também devia ter sido contemplada na região. _São 
as minhas colocações, Sr. Ministro. 

O SR. CAMILO P.ENNA -Muito obrigado, Depu
tado Raul Ferraz, seus pontos são_in_teressantes, estão 
anotados. Como eu já_ disse; também, com a_ intervenção 
do Deputado_ Elquisson Soares, voU, j_untameote com Q 

IBC-e com o Ministério dª Fa~n_d_a, novamente exami
nar o problema e consta_t_a._da_s_difi_culdades_ especiais farei 
grande empenho no Ministério da Fazenda para que as 
regras gerais do crédito rural sejam aplicadas especifica~ 
mente às frustrações de safras_jnformadas. 

V. Ex~ se refere, também, a decisões de ordem política 
e, repito, também, que são anteriores ao noss_o perfodo, 
não as conheço para poder discuti-las. Lembro, entre
tanto, que, recentemente, nós construímos, o IBC cons
truiu um grande armazém em Jequié, e esses pontos são 
todos importantes. Infelizmente, entretanto, eles têm que 
ser vistos dCntro de uma ~Cªssez rtaciomd ge_ri!J, como 
V. Ext sabe, de combate à inflação, e, nas contas nacioM 
nais, as prioridades que surgem nem sempre permitem 
atender a todos os casos .do País. Mas vou reexaminar o 
assunto junto com o Ministéfio da FazeiJ.d~a... . .. 

Quanto a estradas em Minas-GeraiS e no Espírito San
to, dois milhões, numâ. Verba global, também resuitou de 
uma visãõ pturianual. Esse- ãtendimeilto de inTra~ 

estrutura resulta de estudos muito amplos do l_BC, com 
visãó-plurianual. Outras regiõeS foram atendidas em ou
tras épocas, e, realmente, MimiS Gerais e Espírito Santó 
são grandes produtores de café, como V. Ext sabe, são 
hoje os que mais cresceram, na sua produção relativa nos 
últimos anOs, e eni ·fégiões totalmente desprovidas de 
inTra--estrutura. -Por isso é que o IBC recomendou essa 
alocação especial em dois Estados que tiveram enorme 
crescimento de produção em regiões sem infra-estrutura. 
Essa foi a razão, dentro, também, como bem lembrava o 
Sr. Paulo Motta, de uma seleção-de prioridades_L-~ claro 
que gostarfalnos-de ter estendido_ ess.a infra.;-estrurura 
também aos outros E_Stados, mas essa ãlocação especial 
resultou do grande crescimento de produção nos dois Es
tados. Mas suas observações, como eu disse, estão ano
tadas e vão ser trabalhadas. MuitO obrigado. 

O SR. RAUL FERRAZ- Inclusive V.Ext ainda vai 
ser muito solicitado, lá pela região. Seria interessante
evitar que O aborreçam com tantos telegramas, com tan
tas visitas ao seu ministério. 

0 SR. CAMILO PENNA- Nunca me abor:reço. São 
:sempre id'IonbãÇões valiOsas. MUito -obrigado. -

O SR. PRESIDENTE (Áivoro Dias) - Concedo a 
palavra a_o nobre Deputado Oswaldo Trevisan. 

O SR."OSWALÓ<ftREV!SÍ\.N -,-- (Jn•u<lível) {sem 
micrOfoiii!J - , _ 

;,~deveriam estar p.fesenies aqui, mas não- puderam 
comparecer por motivo de força maior, me transmitiram
al_guqt_as indagações que gostariam de fazer, nesta opor
tl..midade, ao Sr. Ministro. E, na verdade, -Sr. MinistrO, 
para que nós possainOs Cumprir -fadas essas metas, inclu
s~~e de_ com~rcialização do café, é necessário que nós 
pos~amos dar à classe produtora de_ café o amParo que 
efes -esperam. 
-V. -Éx• nluiio benl r·essâftoU <Íf~ ·qúe os-OoVos_-prêço"S 

mínimos _de iiarantia, em comparação com· os do- ano 
passadÕ, --experimentaram um aumento da ordem de 
28"1%. Mas afnda assim, Sr. Min"iStro, o preço de i4S mil 
cfU~eirõS'; a~àrtii' d~ julho de-19_84, poiS ~~ui estâ ca~ivo 
impostO e uma porção àe coiaas, representa um- preÇêl 
mínim_o líquido de -apenas I 15 Qljl cruzeiros. Embora a 
percentagem de reajuste tenha sido assim considerável, 
há que levar em conta que os. preços anteriores de garan
tia eram muito baixos. Então; há uma preocupaÇão da 
classe produtora, notadamente do Paraná, que eu co
nheço, porque esses preços ainda continuam baixo_s, E 
reclamam também os produtores da insuficiência dos fi. 
nanciamentos. Os financiamentos têm sidgs insuficien
tes, em volume e em quantidade, para atender às necessi
dades do produtor de café do Paraná._ 

CoiriO vê V. Ex•, são poucas as reivindicações das clas
ses produtoras. Se nós consegUirmos atendê-las, nós po
demos esperar da classe produtora de café do Paraná 
uma resposta rápida, porque o Paraná, em termos de 
produção de Produtividade, sempre fiderou a cafeicültu
ra, neste País. 

Mas, desta reunião, Sr. Ministro, nós levamos algu
mas considerações muito boas, algumas posições bastan
te oportunas já fafou há pouco o- m~ colega do Paraná, 
Deputado Santinho Furtado, e embora não tendo ames
ma posição de S. Ex•, em termos de confisco cambial, me 
chamou a atenção um fato que S. Ex• colocou. Enquanto 
o BNH estâ construindo casas nas cidades, e em muitos 
lugares para pessoas que vêm- da lavoura, desemprega_. 
das,_ nas fazendas de Café nós estamos desiriãnchando ca
sas, nõs estamos expulsando famílias, e o que isso signifi
ca? Nós estamos fazendo um grande inveStimento no 
BNH, estamos gastando grandes somas em construção 
de casa, quando essas _casas já exiStein nas fazendas. En
tão, ê o caso de nós indagarmos: em vez de nós construir~ 
mos novas .casas pelo BNH, por que não vamos incenti
var ainda rnais a recuperação -da cafeicultura, notada
mente do Paraná, onde este fato ressalta com maior in
tensidade? 
- -Mas, sobre a quota de contribuição que popularmente 
nós conhecemos como confisco cambial, realmente a mi
nha posição é de preocupação. Se nós forçássémos a _ex
tinção do confisco cambial, eu tenho a minha preocu
pação de que nós partiríamos para uma guerra de preços" 
que prejudicaria tanto o produtor como prejudicaria o 

- País. Entendo que, quantO â- quota de contribuição, que 
ela nãO tira a renda do produtor, mas cria o imposto ao 
consumidor estrangeiro-, entendo que isso deve ser anali
sado com calma, com cuidado. 

Mas, o núcleo de minha colocação, Sr. Ministro, é 
sobre a recuperação dos cafezais, no Paraná. Quero dizer 
a V: Ex~_que o Param~já,chegou ~ p~ssuir tii:n pãrqUe ca~
feeifo de 1 bilhão e 200 milhões de pés-de-café. Depois, 
po~ valia de 1974 para 1915, examinando aqui a sua ex
posição, -nõs-passainos a ter 916 milhões de pés de café. 
E, hoje, o Paraná tem um parque cafeeiro de 502 milhões 
de Pés de café. Desses 501 milhÕes de pés de cate, Sr. MI
nistrO, nõS temos 117 milhões de pés que necessitam de 
uma imediata recuperação, sob pena de serem erradica~ 

_ d~s e nós tiramos do _Pa:anâ e do Brasil c~ntenas de mi-
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l~ares de empregOs e fa~bém uma grande 'quantidade de 
PrOdUÇão. Exãnliiiail'do; tarilbêm, aqui ó resUltado -d(i 
programa de plantio de 1978 a 1979, 1980 e 1981, nós ve
rifiCã.ma·s qUe o Pafãoá foi contemplado, neste período, 
C'om ap-ehá$ 37 projetas de plantio de cate, o que possibi
litou 525 mi_! _caf~eirO$; enquantç Bahia foi comtemptada 
Cõm 3 ITlil e_ 208 p~ojetos, ~çs#biiitando_p_ plantio de 68 
milhões e 151 mil pês; Espírit(iSanto, 6 mil e 788 proje
taS, Com 4TritilhõeS e 915 mil pés de caJé; Minas Gerais, 
7 mil e 606 com 73 niilhões; e Rondônia com 3 mil e 939 
ProjetaS- para2~fffillhõeS. Entãô~- s·r.-MinistiO, ê insigfiHi
cante esta quantidade de projetas destinados ao Paraná. 
E- neste -se!ltido_~que--se-Ievanta tod~-a-comuriidad"e para
~aenose, li?~rada pelo Governador José Richa, e apoiada 
pela grande imprensa do Paraná, notadamente A Folha 
dê-I.õndi-inli, e a "TeteVtSâO troPical, Televisão Tibagi, 
Televisão CorOadOs, e díversaS outras empresas de co~ 
mun_icãção, do Paraná, enfim, tcida a comunidade, para 
que possamos não somente restaurar e recuperar, urgen-
1effiénte; esses 117 milhões de CafeeiroS do Paraná, como 
PõSS1linOs tri.iii.bêril Plantar- ri OvoS cafeeiros. Numa reu
nião da ComissãO de Agricultura da Câmara Federal, eu 
indaguei o que tinha o tBC para ãjud-ar e para estar junto
corri o Paraná, neste prog~ama. Disseram~ine que o IBC 
tinha um programa de incentivo ao pequeno e médio 
produtor de c:afé. Então, o que nós pedimos, Sr. Minis
tro, assiffi comâ O Paraná dâ uma resposta rápira e ime
diata, aos reclamos, aos pedidos do GOverno, nó cami
nho da produção, o que nós pedimos também é uma res~ 
posta ráp-ida e imediata do lBC, no sentido de que o IBC 
se integre conosco nossa campanha que vai fazer a re
denção do Paraná, e vai afirmar, de vez por todas, a ca
fc!icultura neste País. 

O SK:CAMILO PENNA- Muito obrigado, Sr. De
ptitãdo;eU concordO com mUit~s das_c;olocações de V. 
Ex~ V. Ex• falou sobre o preço de garantia -e Sobre o fi
nanciamento, inicialmente. Eu concordo com V. Ex• que 
precisamos, gradativamente, nas próximas revisões de 
preços, buscarmos, realmente, aumentar o preço garan

_tia um poUco ·acinra d_a inflação, Como fiz_emos agota, pe~ 
sadamente, já neSse~-rumo-.--o aumento de 287% agorã 
oc-orrido é, exatamente, uma demonstracção de qlle o GO
verno pretende continuar com a política de preçõs de ga
rafltia, se põSsfV'el crescente acima da inflação, no· senti
do de permitir riielhores-Con-dições à contin-Uidade da 
prOdução e à meihÕria da qUaHdade do parque brasilei
ro. 

Eu espero que o novo _plan-o-de safra do próxiinó ano, 
'CorriO_fiit::mOs ag-ora, pos-sa realmente introduzir um au
mento real ao preço de garantia que então vier a ser ~ta
helecLCfO-Porque div_ersos estudos mostram que isso seria 
desejável, e até mesmo necessário. Este ano, nós não 
cons~;:guimos uma elevação acima da que demos, que foi 
_realnle"nte Su~_stacial, 286% porque como V. Ex~ sabe os 
custOS de piodUção, inclusive, particularmente no Para
i1.ã;·hlvez tenham crescido mais do que a inflaçãâ~ Essa 
que-é-ã verdade, devido à alta elevada de preço de terras, 
e devido a outras culturas que têm sido de preferência de 
erllPresâflOs.~Unla âas razões pela-qual o Paraná perdeu 
posição relativa em care;- fOi exatamente a decisão em
presarial, ou de aplicar outras culturas, ou de plantar ca
fé em outras regiões. Muitas vezes, a decisão empresarial 
superpõe-se a planejamento gerais do Governo. De qual· 
quer maneira, eu, basicamente, cocordo com V. Ex' no_ 
Sentido de que serâ conveniente; il.O próxirp._o Plano de sa
fra, também um auffiento real ao preço de garantia aci
ma· da inflação; como fizemos agora. 

QU:anto a financiamento, eSte ano cresceu 225%, sobre 
o ano passado, o nivel de firianciamento, o que, aproxi
madamente, iguala a inflacã~. então se não melhoroU, 
pelo menos, não piorou; dentro de comparação relativa, 
fot Um dÔs"setores que manteve o nível de financiamento. 
Espero que, também, que a melhoria geral da situação fi: 
nanceira brasileira venha a permitir urria põfCCntagem 
ainda maior de financiamento. 
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Então, aproveiüuido essa série de programas especiais 
é que o Sr. Ministro Penna propôs ao Conselho Mone
tário para nós consegUirmos mais recursos para ·melho
rar aqueles trabalhos que o pessoal reclama tanto no Pa
raná, de falta de movimentação e- de assistência têcnica. 
Eu acho que com esses recursos dá para trabalharmos 
até julho do ano que vem. 

O SR. ASSIS CANUTO -- Só qUeria Uma indagação 
para o nosso absoluto convencionamento com relação a 
esse aspecto: ê se o _I BC não pOderia trans(erir os recur
sos para pesquisa para o Agronómico de Cámpintls, para · 
O IA PAR e outros órgãos de pesquisas, ligados aos go
vernos estaduais, diretamente, sem passar pela Fun
dação. 

O SR._CAMILO PENNA- Sim, poderia, e já o faz; 
poderia e poderá. São decisões, digamos, episódicas, nós 
não queremos ter uma amarração definitiva a certoS ins
titutos de_ pesquisa, porque muitas vezes, particularmen
te em universidade federais ou do governo, perde-se o 
controle um pouco das aplicações. Então, a Fundação 
vísa, exatarriente, facilitar esses mecanismos, e- ilós _dar 
flex.ibilidade, essa que é a filosofia básica. Tanto quinto 
possíVel, vamos usar órgãos já eXistentes, ·essa-e a lfnba 
básica de nosso raciocínio, inclusive ao açúcar. 

O SR. PRESIDENTE(Ãlvaro Dias)- ConCedo a pa
lavra ao·nobre Senador Gastão MUller. 

O SR. GASTÃO MOLLER- Sr. Ministro, eu nã9 . 
quero entrar nos assuntos transcendentais deste País, 
como o Brasil exportar gasolina, por preço muito inenor 
do que vende para o consumidor brasileiro. Não quero 
discutir que O álcool brasileiro, para ser consumido, te
nha um preço ·quase igual à gasolina estrangeira ou na
cional. Não quero discutir que o café, um produto que 
nós aprendemos âesde o curso primário Que o Brasil é o 
maior produtor do mundo, hoje está quase inipossível ao 
povão tomar café. E eu tenho medo porque o povo brasi
leiro eStá tomando chá de erva cidreira, está tomando 
chã de raiz de fedegoso. O perigo que eu vejo é se criar-
amanhã o instituto brasileiro de erva cidrei~;a, o jriS_tiiuto 
brasileiro de raiz de fedegoso, a coisa vai-se corilplicar. 
Eu não quero entrar nessa área, vou, em homenagem a 
V. Exf, que é mineiro, parajusfiticaro meu"j>edido, a mi--
nha solicitação, narrar aquela história folclórica de Mi
nas que aconteçeu, se não me engano, -com o Deputado 
Gabriel Passos que saiu do Rio de Janeiro- nesse tem
po o Congresso era nõ Rio-- e foi contactar com o go
vernador de Minas o problema de um 'delegado_ de poli
cia, de uma das mais modestas cidades de Minas. O Go
vernador disse: "mas como! você _&air_ do _Rio, para Vir 
discutir o problema de um delegadozinho de polícia do 
interior'?" E ele dis~ ~. maS para os meus correligio
nários dessa. cidade, o delegado é muito maiS iinporta-nfe 
do que o Presidente da República, do que V. Ex•, gover
nador .do Estãdo; enfim, trata-se de um homem todo
poderoso que está perseguindo os meus amigos. De 
modo que eu vini do RiO a: qui, para: b·atar do assunto, ti
rar esse delegado que está fazCrldo tanta arbitrariedade. 

De modo que eu vou para o triVial. Há pouco tempo, 
em apelo feito nO Congress-o no Senado, eu pedi ao Mi
nistro e ao Presidente do IBC qUe instalassem utna agên
cia, um posto, ou ·coisa que o valha, na Cidade de Miras
sol do Oeste, Mato Grosso, que é a capital do ·café dessa 
região. h um assunto trivial, mas tenho que aproveitãr a 
oportunidade, porqUe eu represento aquela região, jâ a 
representei 12 anos na Câmara dos Deputados. Os pro~ 
dutores de café estão cOni-a segU1il:te Cõridição: eles têm 
que ir a Câceres, -que é a cãpital da região geoeconômica 
do Oeste mato-grossense. ·Cáceres é cidade do vale do 
Paraguai onde não há produção do café, é zona agrope
cuâria do Pantanal. Então eu rtz um apelo, várias vezes, 
não sei se o atendimento jâ foi concretizado; se foi, não
houve gentileza de me comunicarem quejâ foi instalado 
esse posto. Porque os produtores têm ·que percorrer 200 
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Km para ir à Câceres conseguir os documentos legais
e têm que ser conseguidos para poder exportar ou trans
pOttãf esse café para os grandes centros. De modo que, 
se ainda não foi atendido, faço mais uma vez o apelo, 
ag"õra pessoalmente, ao eminente Ministro e ao _ilustx:e 
Presidente do IBC, para que se instale, o mais breve 
possível, dentro das possibilidades, esse posto, delegacia, 
não sei como se chama isso nã cidade de Mirassol d'Oes
te. Muito' obrigado a V. Exf peta atenção ao meu apelo. 

O SR. CAMILO PENNA -, Muito obrigado Sena
dor, eu também não vou querer entrar em assuntos_da 
macroeconomia, quero apenas registrar três pontos em 
relação a indagações que V. Ex• deixou no ar. V. Ext- fa
lava em gasolina vendída no mercado interno em preço 
muito maior do que _o preço de ~xportação. 

o-mercado interno da gasolin"a recebe uma série-de im
postos e taxas que financiam diversas ativida.des no País 
·e a gasolina exportada não recebe esses impostos e taxas, 
mas e!;~: ê exportada cobrindo os custo.s fixoS -e variáveis 
da PETROBRÁS. Quer dizer, ·a exportação da gasolina 
brasileira não dá qualquer prejuízo à PETROBRÃS, 
pelo contrário, dá uma margem de lucro, ainda-qUe pe
quena. O mercado interno, entretanto, ê carregado com 
taxas e impOstos que se destipam a progranias de investi
mentos do País. 

Quanto ao álcool, V. Ex• falava que ele estava com o 
preço qUase igual ao da gasolina; ele está a 65% d-a gasoR
lina, e como o consumo do motor é 20% a mais, o pro
prietário de carro -ã álcool tem uma economia, ou seja, a 
despesa do carro equivalente a gasolina é 30% a mais do 
que a despesa do carro com álcool. São dois pontos que 
eu gosta_da de_ deix~r esclarecido. 

Quanto ao con~umo de cale, que V. Ex• alega estar 
caindo muito, na verdade, se mantém em torno de treze e 
meio quilo per capita, que é o mesmo nível de muitos 
anos atrás. Ele realm~te não tem crescido mas estâ num 

_!lível compatível, digamos, com a riqueza brasileira. 

L Q~-~~t~- ao c~~o -~ecÍfi~_ do seu escritório, é o _mesmo 
caso de Rçmdônia. O IBC já aprovou o programa, já 
propôs ao Ministério da Indústria e do Comércio, e- o 
Ministério, dentro da captação normal, já submeteu o 
programa à SEPLAN que tem hoje que aprovar todo e 
qualquer aumento de verba orçamentária. Então, nós es
tamOs com os 2 casos da SEPLAN, exatamente o çaso de 
Rondônia e o seu caso aguardando a aprovação da SE
PLAN, que eu espero conseguir, apesar de recear não 
conseguir. 

Õ SR.-GASTÃO MÜLLER- Mã noticia, mas, Mi
nistro, eu concordo perfeitamente-com V. Ex• Dentro da 
macroeconomia dos gênioS da ecoilomia brasileira está 
tudo certinho, mas o povão não entende isso. O resultaR 
do vai ser na eleição -do Col~io Eleitoral. Não enten
dem. Não entendem que o álcool fabricado no Brasil, 
seja quase igual, 65% o preço da gasolina. O Povão não 
entCôde iSSo. b6S três itens que eu citei, o-povão não en
tende. Não entra na cabeça de ninguém, intelectualmen
te,-Pelõ-ffienOs, Õlêdia Pãra baixo: Eu "entendo perfeíti.:~ 
mente, V. Ex• explicouRme com a clareza de um profes:.. 
sor. 

O SR. CAMILO PENNA - Muito b<!ll Senador, 
mas eu entendo que se V. bx• entendeu, um tios grandes 
papéis da democracia e do Congresso é ser exatamente õ 
porta-voz e, digamos, sob certo aspecto, levar ao povo às 
verdades. De modo que esse é um papel que eu sei que 
esta Ca.sa está,_cumprindo, e vai cumprir maís ainda. 

O SR. GASTÃO MÜLLER -O dia em que o Brasil 
tiver o_ poVãá.câpaz de compreender isso perfeitamente, 
nós sereinos a primeira nação do mundo em todo$ os 
sentidos possíVeis. De modo que não vamos encompri
dar a conversa Ministro, porque o povão não entende 
mesmo. 
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O ~R. ~RESIDENTE (Álvaro Dias) - Com a con
cordância do Ministro, dePois de ouvirmos os parlamen
tares, senadores e deputados, vamos passar a palavra aos 
representantes do Conselho Nacional do Café que aqui 
se encontra. Primeiramente, o Sr. Antonio Coelh9 de 
Mello Lemos, Presidente da Cooperativa Agropecuária 
de CáSsia e diretor-conselheiro do Conselho Nacional do 
Cafê. 

O SR. ANTONIO COELHO DE MELLO LEMOS 
~ Primeiramente,_eu _quero parabenizar o nosso Minis
tro Camilo Penna e o nosso Presidente do IBC pela bri
lhante atuação no setor de exportação de café. Eu, como 
produtor rural, produtor de cale, reconheço e parabeni
zo o nosso Ministro e o nosso Presidente do IBC . .e. bri
lhante_a atuação no setor. 

Quanto ao produtor de cale, quanto a nós, o produ
tor, é que está o ponto de estrangulamento. O preço de 
gararitia, por exemplo, foi baseado esse ano, num preço 
anterior completamente defasado. Os 287% aCima da in
flação, como disse S. Ex• O Sr. Ministro, não espelham a 
realidade da situação do cafeicUltor. O cafeicultor, na 
minha regiãO, está estrai:tgulado, está sem destino. Nós 
estamos na cooperativa vendendo adubo, e o compra
dor, que é o produtor, para colocar na lavoura de cafe, 
está_ comprando uma aplicação de adubo, porque não 
sabe o que vai sCr O -disthio da cafeicultura,- não sabe o 
que vai acontecer. Os preços de Cãfe, na nosssa região; 
chegaram a 190 m-il cruzeiros, e voltaram a 130 mil cru
zeiro-s~ Então, issO-eStá Btemõ-rizando a nossa classe, estâ 
arrasando Com o- Produtõ-r;-ã- faltã de orientaç3o. O 
preço de 145 mil cruzeiros, por uma saca de caf'e, dã pre
juízo para o produtor, e princiPalmente, este ano, em 
que na minha região, sul de Minas Gerais, todas as pre
vísOes foriUtí"lne!tores. Modbotíà à parte, eu fuí o -maioi 
produtor do _meu município, com 60% da produção do 
ano passado, o que foi uriiã. boa produção. Eu devo ter 
colhido 25 sacas por hectare, ou por iii ii covas e este ano, 
eu cOlhi -60%' disso, maíS ou- !nerios. Então eU esÜve 
olhando no Banco dÕ Brasil e effi.outros bancos, eU devo 
saldar meus compromissos financeiros, mas 25% foi a 
p~odução qu~. ~tar_nos calcula_ndo no meu munic_ípio, da 
produção do ano passado. Como ficarão esses produto
res de café?" A situação é desesperadora. Eu acredito que 
ela atinja quase todo o sul de Minas. Quando nós chega
mos a Franca, que é um município vizinho, ela cresce um 
pouco, quando !JÓS chegamos a zona quente de São Pau
lo, a queda- foi só dC 30%, em· relação ao ano ·passado, 
melhorou bastante. Paraná, a quebra fof relativamente 
pequena. Mas o sul de Minas, a coísa foi arrasadora. Pri
ineii'o, fo1 a chuva -na f1ora:da, apodrecimentO- na-flor, 
não houve a germinação, seguD.do foi o sol, de janeiro e 
feveieiro, que- não deu peso. O peso numa saca de45 qui
los, está variando de 17 Kg. até 20 Kg., dependendo de 
uma coincidência de chuva, ou qualquer coisa que houR 
ve, um clima mais ameno~ un"iã área mais alta. Então · 
existe essa variãçãO. A cjuestão; por exemplo, do subsí
dio, o Governo deu subsídio para a lavoura. Para mim, 
produtor, foi Um dos grandes males deste País. Com o 
subsídio, nóS diminuíril.os a tCcnica,. então nós písamos 
na cabeça dos nossos técnicos, e arrasamos com a produ
tividade nosso ,País. Nós precisamos, com esta atitUde do 
Governo, tirando o_ subsídio; fazer agora a produtivida
de, Então, a sobrevivênCia do produtor está na produtiR 
vidade. Modéstia à parte, que consegui fazer produção 
este ·ano, e tive produção ano passado. Como? Está aí o 
exemplo, modéstia à parte. 

Eiitão, aqu1 eu-estou falando como produtor, o sofri
mento nosso ê terrível. Vão colocar boi confinado, mas O 
preço do boi, se não· chegar a 55 mil, eu torno preju[zõ. 
como? Mas quem disse que vai chegar?Nós não temos 
garantia-nenhuma. Vou colocar frango? Tirei meus fran
gos, não coloco frango mais. Por quê? A incerteza em 
que nós estaili.os. O nosSo sufno. Vamos continuãr pro
duzindo suínos? Estamos incertos com isso. Já estoU ex
trapolando. 
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A região:-sul de Minas estã atravessando uma situação 
difícil. Nós não queremos subsídios d_o Governo, nós -
queremos preço pelo nosso produto. O nosso produto é 
café, aquele que colheu pouquinho, ainda se vender por 
um preço melhor, ele ainda ameniza um pouco a· sua vi
da, vai ficar um poUco para o ano que vem, mas com cer
tas_ perspectivas porque a produção parece que vai ser 
muito boa, se nada acontecer para o ano. 

Resumindo, nós queremos um preç6â(fgarãntia mais 
realista. Nós achamos que, este ano, o Conselho Nacio
nal dQ Cate pe-diu 204 mil cruzeiros pela saca de café. 
Nós achamos que havia possibilidade porque o IBC não 
vai comprar café este ano, infeliZmente, porque a safra 
vai ser realmente pequena. Não vai comprar, porque itão 
vai ser necessário. _O preço de garantia poderia ser um 
preço mais certo, mais correto, inais alto, para que pos
samos salvar nossa situação. 

As medidas que estão sendo tomadas no País contra o 
cooperativismo agora,-·por"exeniplo, a qUestão do_FU_N
RURAL, das tirar o FUNRURAL da cooperativas. Isso 
é um naufrágiÓ para as cooperativas, é ditar a morte 
para elas. A minha cooperativa deve uma ninharia, mas 
ela deve. Tem um património de 2 milhões e meio e ela 
está sem capital de giro, devemos 200 milhões. Vamos ti
rar isso com os sócios, mas os sócios estão em situação 
dificil. Conio fazer? Estamos em dificuldades. En~o, são 
essas coisas que são da crise, algumas delas, nem todas, 
são coísas que podemos corrigii, podemos virar a mesa 
com produtividade, com produção, plantando arroz, fei
jão, itfilho, nós podemos fazer isso, _Mas precisamos pi
sar em chão firme, precisamos ter apoio. 

E Srs. senadores e Deputados, V. Exts precisam dizer 
isso: ~'Nós precisamos salvar o Brasil." Só através da 
agropecuáiia isso será conseguido. Não se pagará essa 
dívida sem uma agropecuâria sadia, um-a agmpecuária 
onde o produtor ganhe alguma coisa, porque nós esta
mos trabalhando com o nosso capital, grande parte, ou 
com capital do governo, ou com capital de bancos, por 
exemplo. Nós estamos arrasados, os juros são astronó
micos para nossa atividade, mas isso não tem importân
cia. Dêeni os- preços suficientes,- então _aí, nós vamos 
acertar o problema, vamos produzir, vamos plantar, va
mos fazer tudo, vamos plantar mais café, porque eu acho 
que não podemos deixar de pantar nossas lavouras de 
café:--

Estudar para agora uma maior remuneração ao nosso 
produtor de café. Agora. Estudar para as cooperativas 
um capital de giro, não é preciso ser grande, mas um cá
pita! de giro para as cooperativas de café. Nós podemos 
ajudar o pequeno produtor. Ontem, na minha cooperati
va, esteve um homem que está sendo executado pela coo
perativa, e é produtor de_ cate. Ora, se nós tivéssemos uni 
capital de giro, nós não íamos executar o prõdutor rural. 
Nós iam OS da_r cobertura. _Está-_nos faltançio capital de 
giro, precisamos com uigência desse capital. 

Outra coisa: as cotas. Nós não queremos cotas exube
rantes para as cooperativas, porque achamos que nós 
ainda não temos estrutura necessáriã, Sr. Ministro falou 
bem isso ai, estã co_rreto. Nós não_tem.os uma estrutura, 
mas nós precisamoS ir mudando a pedra, mudando a si
tuação . Eu acho que nós precisamos de uma pequena 
percentagem na estocagem. Diminuir o desempenho e 
aumentar na estocagem. Porque nós é que estocainos 
mais café,- neste País. São as co_operativas. Então, é ques
tão de justiça, um pouquinho mais de percentagem, na 
questão da cota, para os estoques, e diminuir Um pOu
quinho no desempenho. 

São essas as considerações que eu peço a S. EX-' o Sr. 
Ministro que;- analise e nos _dê essa oportunidade quase 
que de sobrevivên.cia. Muito obrig~do. 

O SR. CAMILO PENNA --:- São _co_ntribuiçõe_s im
portantes que nós vamos analisar com cuidado. O Sr .. co
menta primeiro o problema do_ preço de garantia. Na 
verdade, esse preço de garantia, de 145 mil cruzeiros, jâ 
estã autorizada, a sua revisão para 1~ de outubro, como 

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção II) 

o Sr. sabe, pelo intervalo trimentral. Então, em I~ de ou
tubro, ele vai atingir a cerca de 190 mil cruzeiros, o que 
já dá um novo alento. Eu posso, desde já, anunclar isso. 
Já está aprovado pelo Conselho Monetário Nacional 
essa revisão. Aproximadamente, admitindo os fndices 
que eu posso prever, esse preço será em torno de 190 mil 
cruzetros, em J'i' de outubro. 

Nos dias de hQj~. como o Sr. sabe, o preço de mercado 
està aCima dO -preço de garantia, as negociações estão 
sensivelmente acima do preço de garantia, e então, oca
feicultor, na verdade, está-se remunerando, pelo menos, 
em ter~os de mercado, a nosso ver, em valores razoá
veis. 
D~ qualquer maneira, eu queria lembrar que esse au

mentO de 287% ocorrido, de 1'~ de junho al~ de jUlhO, não 
resultou exatamente aplicar esse índice sObre o preço 
baixo aiilC-rjor. ResultOu de anlilises muitO minuciosas a 
que procedeu a IBC dos custos de pro_dução. E es_sa ma
triz de custo, como já inforinei ao seu antécessor, nos de
bates, está à disposição de todos para análise, e; even
tualmente,_nos mo.strare_m_erros que tenhamos cometido. 
Mas os estudos do IBC muito minuciosos lev-arain a esta 
proposição, e eu desejo informar -que, na verdade, o Go

-verno, os Ministros Delfim Netto e Ernane Galvêas con
cordaram com o número que eu lhes levei depois de lon
gos debates, porque queriam um número bem menor. 
Conc_ordaram porque havia conotações sólidas da parte 
do IBC para Sustentar esse número. Agora, o que é im
portante é o seguinte: já no mês de outubro, que _está. 
próximo, o preço será em torno de 190 mil. Isso é um 
dado importante. 

QuantO à_cooperativa, o Sr. informa q·ue o FUNRU
RAL será retirado, é uma notíciã. que eu ilão Sabia. Vou, 
InclusiVe, a"Verlguãr e verifiCar o Que póS:sô fazer sobre is
so. E finalmente, o Sr. fala em aumento de cotas de ex
portações das cooperativas. Como eu disse, o assunto é 
dinâmico, no momento, nós estamos baseados numa 
perfomance anterior, e teinos os indices, mas a medida 
em que as cooperativas se afirrriem e demonstrem sua 
competitividade, eu acredito que haverá revfsões futuras, 
posteriores, e eu aCredito que o próximo gOVer!fo pOderá 
vir a- fazer. 

§.~bai~dor Rainha,_ quer comentar algu~_p!Jn~o? 

O SR. OCTÁVIO RA INH O """":' Queria, exclusivamçn
te, comentar o ponto de alocação de quotas para as coo
perativas. No ano de 83, as cooperativas exportaram o 
equíValente a 6,10% do total exportado. 

Este ano, até junho, esta percentagem já passou d.e. 
6,10% para 6,57%. E se o Sr. reparar a distiibuição da 
parcela relativa a estoque, da parcela relativa a desempe
nho, nos 2 últimos rrieses, o Sr. verá que a parcela relati
va a estoque foi aumentada relativamente à parcela refe
rente a desempenho. De maneira que eu tenho a impren
são de que, ao fim do <~:_no, o Sr. verá que terá havido, se 
as cooperativas corresponderem à distribuição de cotas, 
terá havido uma melhora na participação das cooperati
vas. Porque existe um aspecto que eu gostaria de lembrar 
que é o sCgunte: se nós_ leva_rmos em canta o can_celamen~ 
to de cotas individuais por não cumprimento, o Sr. verâ 
que as cooperativas, em março tiveram 4 mil e 490 sacas 
canceladas por não terem sido exportadas, e essas sacas 
foram redistribuídas. Em maio isso passou para 17 mil e 
582; em_ julho, 12 mil e 630, num total de 34 mu'·e 702 sa
cas. 

Então, nesse periodo, 34 mil e 702 sacaS, da quota ato
cada às cooperativas não foram registradas em tempo 
devido, e foram reutilizadas para serem reexportadas pe
los demaiJi. Então é preciso, também, que haja um pouco 
mais <;Je dinamismo e_ de agressiVidade para correSpOnder 
às quotas. Mas, QUanto ao_s Cfitéi-ios o Sr. disse, est~-se 
fazendo, talvez não na escala_ que oSr. pudesse desejar, 
mas na escala que nos pareceu razoável para manter o 
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equilíbrio entre os vários componentes do sistema expor
tador. Muito obrigado. 

O SR~.PRESIDENTE (Álvaro Dias)- Com a pala
vra o sf._ Garibalde Reale, do Conselho Nacional doCa
fé. É _cafe_ic_ultor do Paraná. 

O SR. GAR!BALDO REALE - Sr. Ministro, Sr. 
Presidente do IBC, eu quero, antes de tudo, fazer um es
clarecimento. Nós, os cafeicultoreS, esperávamos que 
esta reunião tivesse sido realizada, como disse o nosso 
presidente, numa época que seria antes do plano de safra 
atualmente em andamento. 

Eu estou aqui, Sr. Ministro, mas na qualidade de um 
cafeicultor e não em nome do Conselho Nacional doCa
fé, do qual eu sou vice-presidente. E esta reunião da Co
missão de AgriCUltura do Senado tem como base a for
mação, em andamento aqui, do bloCo ruralista de parla
mentares de todos o-s Partidos, para funcionarem aqui 
em Brasília, como eu ouvi dizer e falar, um tal de lobby. 
Eu não sabia o que era isso, para mim era filho de lobo, 
maS me' falaram que o lobby é uma espécie de trincheira 
de uma atividade aqui em Brasília, em maior contato 
com as autoridades, para defender os interesses da ativi
dade. 

Como não sou só um cafeicultor, mas um agricultor e 
também pecuarista, eu sentia que nós, da agricultura, 
não temos aqui em Brasília elementos em condições e ca
pacidade de defender, permanentemente, os nossos inte
resSes,"-por(Jue uma viagem de um (avrador do _Paraná a 
Brasília: hoje, não' fic3 por menos de quinhentos ou seis
centos mil cruzeiros, que é o preço da passagem e estada. 
E nós chegamOs aqui e ficamos batendo cab_eça, atrás 
das autoridades, sem condições, às vezes, até de chegar a 
essas auto(idades. 

Sr._Ministro, quero, anfes de tudo, fazer uma decla
ração de justíça,-pOrque, de dois anos para cá, depois da 
fundação.-do Conselho Nacional do Café, do qual é Pre
sidente O ex-Governador Abreu Sodré, nós, oS cafeicul
tores do interior, mudamos a liossa maneira de reivindi
cação porque antigamente, antes de chegarmos às auto
ridades, nós já tínhamos falado um punhado de nome 
feio lá no interior, criticãndo e brigando com o Gover
no ... Quando nós chegávam~s~aqui, naturalmente, que 
nós tínhamos que encontrar certa reação por parte das 
autoridades. O éX.-Go-vefnador Abreu Sodré, eu mesmo, 
estã.- ir o Embaixador -Octávio Rainha, nos primeiros 
conta tos que tive com ele, diziam que o Governo queria 
dialogo COm -a- agriCultura, eu vinha aqui dialogar, mas 
éramos sOmente nós quem dialogávamos, era Um diálO
go onde somente um falava. O Embai:~tado.r_Octãvio Rai
nha me exlioou: "Eu Sou presidente do IBC, mas as me
didas que vocês estã_o pleiteando aqui dependem de ou
tras áreas, como o Ministério da Indústria e do_ Comér
cio, o MiniStério_ do Planejamento, o Ministério d_a Fa
zenda, e o Conselho Monetário Nacional, que é quem dá 
a última palavra". Esse Conselho Monetário Nacional, 
até hoje, nós não tivemos acesso ainda a ele~ Ent_ão a fun
dação deste bloco_ruralista, o que deu a idéia, Sr. Minis
tro, foi, naquele congress_o do café, em São Paulo, quan
do _esse Senador, agricultor e filho de agricultor, decla
rou lã, alto e bom som, que, na defesa da agricultura, ele 
não enxergava Partido político, ele iria defender a agri
cultura como agricultor e como homem que achava que 
a agricultura.era uma das atividades que pod-eriam con
tribuir para a solução dos problemas do Brasil. Poste
riormente, aquj, com o Deputado Santinho Furtado, que 
é lá da m_inh~ cidade, caboclo, como eu, lá de Santo An
tônio da Platina, os Senhores o_uviram aqui a palavra de
le, não é a palavra de um Deputado, é a palavra de um 
agriCUltor. Então, quando se fez a primeira- reunião- o 
Dr. Paula" Mota- compareceu na Comissão de ~gricultu-
ra da _Câmara- já através do bloco ruralista, a primein~ 
recomendação, Sr. Ministro, que eles fizeram, foi de qut 
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as autoridades convidadas para vir prestar depoimento e 
dialogar com os Deputados e Senadores, e, possivelmen
te conosco, agricultores, essa reunião tinha que ser feita 
num clima de respeito e .cOlaboração, porque- o Álva
ro conhece muito bem- às vezes um agricultor poderia 
chegar aqui -e eu, talvez, pudesse até ser um deles- e 
querer pressionar a autoridade. 

Então, vejam bem, hoje, caril a forffiª"ção do bloco ru
ralista, os que pedem que tenham cuidado no trabalho, 
para evitar encrenca connfs ã-Utoridades, são os homens 
da Oposição, porque, de início, quando nós começa~os - -
a fundar esse bloco, o_ nosso contatQ e_ra m_aior com eles. 
Então, estou sentido, Sr. Ministro,-que esse-bloco rura
lista já conta com o apoio da Corriissão do Senado e.coru _ 
o apoio da Comissão de Agricultura da Cãffiara~ vãi ser 
um órgão que servirá, como o DeputadO disse aQ~ Pàr3. 
fazer pressão junto às autoridades, mas quando for_ pre
ciso. Agora, como disse o Embaixador, depende da pala-
vra do MiniStro; O MiniStro depende da área económica, 
a área econômíc_a depende do Conselho Monetário Na-. 
cional. Esse b_loco, através dos Srs. Parlamentares, te:rá 
muito mais condições de chegar a essas autoridade_s e de
fenderá um ponto de vista que talvez o MinistériO da ln-_ 
dústria e do Comércio encontre djficuldª-de para d;efe_n
der. Então, o que vai acontecer ê que esse bloco trãba
lhará no ~ntido de colaboração, de cooperação. EU 
acredito, como agricultor, participando, como partici
pei, cerca: de_cinqllenta anos, de muitas entidades de clas-
se, que um pronunciamento de um Deputado e de um 
C)enador aqui na tribuna vale muito mais do que o berrei-
ro dos dez ou doze mil cafeicultores que estiveram lá no 
congresso de Café em São Paulo. 

De modo que a minha participação; hoje, nesta Co
missão, como disse, não tem- quase nada com o meu car
go ou com o Conselho Nacional do Cafe, porque através 
da atuação do ex-Governador Abreu Sodré, nós estamos 
sentindo que o Ministro Câmilo Penna e o EmbaiXador 
Octávio Rainho têm feito o possível pãnfi:itender às nos
sas reivindicações. Eu, às vezes, nas nossas reuniões vejo 
o contato telefónico imediato com o Sr. Ministro, ou 
com o Embaixador, num atendimento, hoje, já muito de
senvolvido, no tal do diálogo entre as autoridades e a 
classe, mas o que acho muito mais importante do que as 
entidades de classe será o Juncionam!IDtO desse bloco ru
ralista, hoje, que aqui neste livro já conta Com quase cem 
assinaturas de políticos de todos os Partidos. InclusivC, 
tenho notado, no contato com os parlamentares, ao dia
logarem comigo sobre os problemas da agricultura, a 
boa vontade e que eles falam mais como um agficultor-, 
um produtor. Como disse um mineiro, quando nós fo
mos pedir apoio para o bloco, ele somente aceitaria par
ticipar do bloco se esse bloco fuQ.cionasse, porqUe há, 
aqui no Congresso, um bloco cooperativista, cuja pãrtí
cipã.ção, disse-nos ele, é muito fracã. O bloco ruralista 
vai fazer uma comiss"ão ·exeCutiva, ·com DepUtados e Se
nadores, preferivelmente agricultores, que sintam os 
problemas na própria-pele, como os agricultores sentem, 
para serem os defensores dos problemas da agricultura 
aqui em Brasília. 

Quanto ao problema de café, como jâ foi dito aqUi 
pelo Deputado Santinho Furtado e pelo meu colega lâ 
do Conselho, o preço de garantia foi muíto ã"baiX:o das 
nossas reivindicações e na questão do preço de garantia, 
por exemplo, a quebra de safra este ano, Sr. Ministro, foi 
de 25 a 30% devido à seca. Essa quebra não está sendo 
recuperada através de preço, porque a diminuição da co
lheita, ou das previsões que nós fizemos, não há uma re
cuperação, porque o preço de café só varia de acordo 
com as medidas que o IBC toma. O café não é um prodU
to que se rege pela lei da oferta e da procura. O que nós 
chamamos de confisco- eu vo1.ffalar, agora, só ertl cqta 
de contribuição-- seria, talvez, Sr._ Ministro, uma ma:.. 
neira de repor ao cafeiCultor essa diferença que eXiste, 
porque como disse o Senador _a_qui, o povão não entende 
essa exposição que V. Ex' já fez, colegas meus me fazem 

e eu não me convenço porque sou homem do povão. 
Não entendo onde é que está _essa di(erença da cota d,e 
contribuição que, se não me engano, no ano passado, foi 
perto de um. bilhão de-cruzeiros, oitocentos-e tantOs mi
lhões de_cruzciros. Esse dinheirO podia ser devolvido ao
cafeicultor através de medidas que viessem a corrigires
Sas q_uebras-de.safra, essas difeienças de safra por motivo 
climático. Hoje, por exemPlo, eu eSperava colher, vamos 
dizer, mil sacas de café, e estou colhendo somen_te sete
centas. O meu_dlculO foi de colher mil sacas de café, en

"tão, hoje, já estou c_om_ uma diferença de saldo vermelho 
que não sei de onde vou tirar. 

Outra Coisa, também, que influi- não qu_ero dar lição 
ou énsinar o padre nosso a vígário- mas o-cuidado que 
:as autoridades têm que ter, por exemplo, se falou, aqui, 
que o cafe esteve a cento e oitenta, cento e setenta, na 
zona de café fíno. Lá, no Paraná, ele chegou a cento e 
sessenta e cinco. A publicação do preço mínimo derru
bou o preç_o para cento e vinte e -sete, cento e villte oito. 
cento e trinta. Hoje, está recuperando"-se, segundo ouvi 
diz~r. Então, Sr. Ministro, penso que agora, com esse 
bloco ruralista, o apoio da Comissão d~ Agricultura do 
Senado, o apoio da Comissão de Agricultura da Câma
ra, as autoridades poderiam, ou eles seriam os portado
res _dos riscos que o agriCultor corre, ou das injustiÇãS 
que nós corremos às vezes por culpa de medidas, não por 
má fé, mas por motivos que não sei quais -são, que po
dem prejudicar uffi produto; comei é o caso do algodão. 
Aqui não- está o nosso companheiro Eurípedes, porque 
os cotonicultores pediram à CACEX para exportarem 40 
mir sacas de arrobas de algodão. Não sou_ plantador de
algodão, mas senti o problema deles lá. Essa exportaçã( 
foi proibida, o mercado caiu. O que aconteceu? Só a~ 
cooperativas ~o Paraná estão conl um prejuízo de seten
t8 bilhões por CaUsa dessa proibição de exportação que, 
depois, a CACEX autorizou. 

Outro problema, agora, tambêm, estão falando em_ex
-portação de milho. O mllho já saiu da mãO do produtor 
quase todo~ Se abrirein essa expOrtaÇão, agora~ o ·preço 
do p1ilho~ nat_uralmente, vai chegar a vinte mil cruzeiros 
cada saca. QUer dizer, se vão fazC:r eXpoftação, -por qUe 
não se faz no começo da colheita, quandO o prodUtor po
deria gozar dessa diferença de preço? Sr. Ministro, no 
ano passado, o milho foi vendido, no Paraná, a 1.800, a 
2.000 a sac~; Quando prec_isei, como criador de porco, de 
colnprai- quatro mil sacas de ffiilho, a Corriíssão_ de Fi
nanciamento da Produção, que comprou não sei quantos 
milhões de tofleladas de mi_lho - lã em Santo Antôriio 
da Platina havia milho armazenado deles -estava ven
dendo a quatro mil cruzeiros. Como nóS gritamos~ os 
suinoculto~es e os agri_cultores, eles puseram o milho a 
leilãO. Co~-O leilão, fOi para doZe mil C!UzC:iros. En-tão, 
quem é que ganhou? A ComiSsão de Financiamento da 
Produção <LOS intermediários. 
_Estou criticando esse sistema. que não tem nada com o 

café, p~ra mo~~rar aos_ Srs. Deputados e aos Srs. Senado
res que quan_to __a esses problemas- eles têm mais con
dições do que nós, das entidades_de c.lasse, de chegar ao 
Governo e dizer porque a Comissão de Financiamento . 
da Produç_ão estã vendendo por_dez, doze mil cruzeiros, 
um produto que-ela Comprou por dois rriil cruzeiros, en
carecendo o preço do porco e da ave. Quer dizer, nós 
tentamos, aquJ em Brasflia, mas não conseguimos cheg_ar 
às autoridades .. 

De modo, Sr. Ministro, que com o problema do cafei-
9-l!ltor, hoj~, também, C<!m o juro cl!Pitalizad~, ao mês, 
qualquer financiamentO agrfcola vai para 213% ao ano. 
Eu não sabia _Q.isso, soube hâ pouco tempo. Vendi um pe
daço da fazenda e estou saindo do_ financiamento de ~an
co porq-ue se~ão perco a faz~nda.-

De m_odo que a minha participação, neste momento, 
aguí, é mais para congratular-me com os Srs. Senadores, 
com os Srs. Deputados, porque tlós não encontramos ne- _
nhuma resistência de Deputado algum, inclusive o Presi
dente da Cârffara dos Deputados, Deputado Flávio 
Marcílio, assinou aqui no livro, embora não seja agricul-
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tor, mas acha que deve colaborar com medidas que aten
dam _aos inter~ses dl!- agricultura, porque o bloco era 
para se-r fe(to por caféicultorcs, mas os DepUtados e Se-
nadõres disseram que não, que eles apoiavam o movi-

-mentO da igricultura. -

Então, querÕ faZer um ãpelo a esses Deputados, a es
se$ s"en8d0res que ã:inda não participam do bloco, para 
que eles nos apóiem nesse movimento que nós estamos 
fazerido aqiii e-pelo que me disse o Senador Álvaro Días 
e Deputados, e outros com quem conversei,- esSe -movi
mento não será' um movimento de pressão, será um mo
Vimento· de Colaboração. As vezes pode até servir de 
tfn::ssâo, effi Outrãs-áreas, como no Conselho MonetárfO 
Nacioi1al, nl.ãs- em beneficio do seu Ministério ou do 
IBC. De modo que acho _que o movimento apoiado por 
cem Ou duzentos deputados que iremos colocar aqui, se 
Deus quiser, será um movimento vitorioso na solução 
dos problemas da agricultura. 

CQino eu disse a_qui, Sr. Ministro, o nosso_pt_oblema, 
como també_m disse o meu companheiro da Cooperativa 
de C-ássiã, dO Coiiselho do Café, se resume em preços de 
garantia real, preço de garantia que cubra, pelo menos, o 
preço de custo do café, porque estão falando em plantar 
mais caie no Parariá. -0 Paranâ, eu me lembro disso, for
mou um bilhão e tãntõ de pés de café sem financiamen~o 
algum, porque naquele teinpo não havia financiamento. 
Hoje, com essa campã.nha do Paraná, eu vi e sou um de
les, e não vou mais plantar café, quandó a cana está me 
dando mais, ou o algodão, ou o soja. O café é um merca
do mais amarrado pelo IBC e pelo Governo. Ãs vezes, o 
preço do café sobe lá fora em dólar mas a cota de contri
buição sobe, o preço fica a mesma coisa. O preço doca
fé. hoje, está em 150, 140 dólares, e nós recebemos a dife
rença de 80, que é a cota para essa coisa que não dá para 
~obrir a noss~ despesa. 

Eu, como cafeicultor, não posso fa~er um programa 
de trabalho porque. o preço do meu produto não é feito 
pe~~ lei da oferta e da procura, é feito-pelo mecanismo 
qlte~Ó- Governo põC em movimento. Não acreditO que o 
Sr. Mini_s~t_ro vá conse~ir isso, de_ reduzir os juros que, 
l!_oje, ntO só o cafeicultor, mas qualquer aSricultor paga, 
um juro capitalizado, que dá mais de 200% por ano. A 
gritaria que houve ontem na Comissão da Câmara, fo
rã:m os hOmens qUe ·estãO em Cristalina, reclamando 
contra esses juros. Eles atê vinham aqui... 

O SR. -lá estão aqui querendo falar. 

O SR. GARIBALDO REALE- Jâ estão ai, pois é. 
Eles estão vendo; como eu estou vendo, que se conti
nuasse _em 200%, não hã pro-duto nem preço algum que 
dê condições de não perdermos a nossa propriedade. 
Mas isto ê um apelo que faço, pela autoridade que V. Ex" 
tem lá no Governo; de que o Governo tem que ver - ou 
a SEPLÃN, ou o Conselho Monetário Nacional, sejá lá 
quem fo-r- que -a agricultura não pode resistir a u-m juro
desse tamanho. O que vai acontecer? Nós iremos , 
quebrar tudo, como eles ontem falaram, e vão mesmo, 
não tenham dúvida alguma de que eles vão quebrar. Eu 
não vou quebrãr, Sr. MinistrO, porque vendi um terço da 
minha (azenda para sair do financiamento. De modo que 
peço a V. Ex" receba .a nossa sugestão aqui mais em carâ
ter pessoal. 

Q-uero me congratular pela atuação do Ministério e do 
IBC com relação aa ConselhQ Monetário Nacional, por
que nos cinqUenta anos de luta que tenho pela agricUltu
ra, pela cafeicultura, somente nestes óltirnos dois anos é 
que estou sentindo que V. Ex•s estão dando valor à clas
se, nesse atendimento, pelo menos com mais boa vonta
de. Que-ro me c_ongratular com V. Ex•s, mas não abro 
mão de que esse bloco que se está formando aqui, como 
eles dizem, não é um mecanismo de pressão, a minha 
opini~o, com respeito à autOridade dos Si-s. Deputados 
e Srs. Senadores, na minha Opinião, como eleitor e como 
agricultor, se precisar, ele deve funcionar tambêm como 
movimento de pressão. Muito obrigado. 
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O SR. CAMILO PENNA- Muito obrigado, Sr. Ga
ribaldo Reale. Primeiro -quero-c-uinprimeritã:}õ por esse 
bloco ruralista, numa atividade muito legítima de Iobby, 
porque a democracia que está sendo implantada no Bra
sil, do Presidente Figueiredo, exatamente deseja que as
sim seja, isto é, que a sociedade entenda cada vez mais o 
importante papel do Senado e da Câmara, do Congresso 
e use esses canais através de infQrrnação, e se e quando 
for o cas_o, também de pressão. De_modo que a arru
mação desse bloco ruraJista merei:e parabéns~ 

Em segundo lugar, agrad~ço suas colo_cações. NoJo 
que V._ Ex' está muíto beln informado do$ problemas 
macro, mas noto, também, que o Sr. tem uma_çerta preO
cupação com o Conselho Monetá_rio Nacional e pelo 
que o Sr. disse não chegou ainda ao Conselho Monetârio 
Nacional. Eu queria trazer a informação, que V. Ex• cer
tamente já sabe, que no Conse:lho assenta-se represen
tando a agricultura o Sr. Mário Saad de Souza, do Para
nâ, que toma parte em todas ãs decisões do Conselho. 
Além do Ministro-da Agricultura, o Sr. Mário está sem
pre lá presente defendendo intensamente os inter~ses.da 
agricultura. 

Anotei todos os seus pontos sobre preço de garantia, 
sobre cota de contribuição, que são pontos jâ conheci~ 
dos, já discutidos. Em: grande parte, as S!Jas proposições 
coincidem com os nossoÂ objetivo_s, apenas nem sempr~_ 
se consegue o meio -de atingir tudo que se deseja. 

~claro que o Governo gostaria de um ITtercado ótimo, 
em que não houvesse concorrência internacional de paí
ses mais pobres do que nós, muitas vezes com mão-de
obra mais barata do que a n_o_ssa e que competem dura
mente conos_co, levando_ freqUentemente às medidas que 
temos tomado. Acreditamos mesmo que _o objetivo má
ximo final seria a totallibe.r:ªção das forças_ do mercado 
com a lei de oferta e procura. Parece-nos, infelizmente, 
que se houvesse uma total liberação de oferta e procura 
do café no mercado inte_mo, devido aos problemas inter
nacionais que nos envolvem, talvez houvesse mais di_fi~ 

culdades, talvez houvesse muito mais gente quebrando 
do que está havendo, com a presença do IBC. Esse é um_ 
tema que eu gostaria _de discutir rilais com õ Conselho do 
Café. 

De qualquer maneira, estamos atentos as suas po
siÇõ6f, e eu, do mesmo modo que todo o Governo, conti
nuaremos lutando pela baixa de juros. Mas baixa de ju
ros é um fenómeno mundial, que levou à alta de juros in
ternos. Do- outrQ lado, os problemas da inflação brasilei
ra, o problema do déficit interno brasileiro, o problema 
da oferta e procura da moeda, sob certo aspecto, leva
ram a_essa -alta dos juros. 1:. um assunto sêríã, o Governo 
tem o mesmo objetivo de V. S• qUC: é teritai,-de qualquer 
modo, conseguir a queda dos juros. EsSe é o objeti"Vo 
pelo qual estamos _t_Qdos lutando. Os objetivos são coin
cidentes, _os problemas é que às vezes não o são. Agra
deço muito a v. s• 

O SR. PRESIDENTE (Álvaro Dias) - Não há mais 
oradores inscritos. Nós queremos agrm::lecer a presença ... 

O SR. _ ~_{Fora Oo microfone) 

O SR. PRESIDENTE (Álvaro Dias)- Se quiserem 
fazer uso da palavra, o Sr. Ministrõ- estâ à disposiÇão.-

O SR. JOÃO JAMIZ SOZCHARDÍ ,...- Exm' Sr. Mi
nistro da Indústria e do Comércio, Dr. Camilo Penna, 
Srs. Diretores do IRC, Senador Álvaro Dias, Presidente 
desta Comissão, Srs. Senadores, Srs. Depilfados, Srs. 
produtores rurais aqui- preSentes: 

Talvez eu não seja a pessoa mais indicada para colocar 
alguma coisa em nome dos produtores da região geo_eco-
nômica do Distrito Federal, mas lhes garanto uma coisa, 
eu sei exatamente o que-estã acontecendo na área agríco: 
la. 

No início: desta reunião, obervando as manifeSiã.ções 
dos ilustres componentes da Mesa, eu cheguei a ter a ide
ia de que pelo menos havia encontrado hoje uma cultura 
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privilegtada dentro deste País, que seria -o C<ifé. Mas, ou~ 
vindo a manifestação dos produtores, e eu sendo produ
tor muito pequeno de grãos, sabendo o que está aconte
cendo do_lad_o_ de cá, o que está acontecendo na lavoura, 
no campo, so·u obrigado a dar total c'redibilidade ao que 
eles . .c.olocaram, e endossar a situação das outras cultu
ras,-õ- caso do milho, soja, arroz, feijão, mais proâuZidas 
nesta região aqui. Tem-se notado através de cantatas, 
conversas por telefone, por telex, encontros pessoais, que 
a situação não ê só aqui, que a situação não é: só em Mi
nas Gerais, muito pelo contrário, está sendo no País in~ 
teiro, de extrema dificuldade. 

Sr. Ministro, aiUando V. Ex• nãõ especificamente na 
área de agricultura, mas atuando na área de Indústria e 
Comércio, que é quem recebe o nosso produto final, sou 
obrigado a fazer uma colocação, um reclamo, no que diz 
respeito a industria!izaçãcr e exportação. 

No ano passado, a soja JOT cOnlercializada a um preço 
_médio de 5 ~ii cruzeiros, mais ou menos, a saca. Depois 
que essa saca foi comercializada, ela atingiu no mercado 
preços em tõTrio de 15 mH cruZeiros a saci,-quando as in
dústrias já haviam adquirido esse produto no mercado. 
Quarido a soja_ atingiu 15 mil cruzeíios a saca, o preço da 
lata de óleo de soja no mercado, ao consumidor, era de 
600 cruzeiros, mais ou menOs. Este ano, um ano depois 
de a soja ter atingido 15 mil cruzeiros a saca, nós estamos 
até semam~- passada, nesta região aqui, a 16 mil e SOO cru
zeiros, hoje 18 mil cruzeiros, no entanto, o óleo de soja 
mais ~arato _que se encontra no mercado é de 1.800 cru
-zeiros. O arroz sai da noss·a lavoura, desde o mês de de
zembro, a 14 mil cruzeiros a saca, chega na mesa do con
sumidor a 40 mil cruzeiros a saca. São siúiações-qUesão-
colocadas, e os produtores que, no_ momento, reivindi
cam alguma coisa são tachados de chorões e culpados 
pela elevação do custo de vida. O milho, que atingiu al
tas violentas, como foi colocado aqui, depois de ter sido 
cmne1cializado, hoje está na faix_ã de 9 mil cruzeiros, en
quanto no mês de outubro atingiu lO mil cruzeiros asa
ca,_ ~tificialmente. Nota-se __ que, dentrq, ~deste processo, 
os juros não baixaram, os juros não pararam, muitõ pelo 
contrário, a correção monetária está aí, atín8índo hoje 
índices superiores talvez a 200% os juros que vão ser 
cobrados da agricultura. 

A situação é tão grave, veja V. Ex•, que nós trabalha
mos em_clriüt ae-custos levantados no mês dejl!nlio,para 
se·-prbduzir I hectare de sOja, I hectare-âei:nilho, I hect<i.~ 
re de arroz, hoje os preços estão defasados. Para V. Ex• 
ter uma idéia, o custo _de I hectare de soja que nós levan
tamos a sn ~ii como_ médía; para: a Região -Centro
oeste, hoje, atua!izado, -o preço é de 622 rnil. Nós vamos 
_trabalha~ com os 572 n1il. Os j!Jros de l ano, somados a 

ess_es 572 mil, são mais 939 mil, que vão atingir mais de I
mílhão e meio por hectare. Nós temos que vender, se 
atingirmos a uma produtividade média de 30 sac-OS pof 
hectare, que é superior à média da nossa Região, que é 
de 25 sacos por hectare, se nós atingirmos 30 sacas por 
hectare, nós temos que verider a 50.370, no ano que vem. 
Hoje -sã0-18--:-n_in; na semana passada eram 16.500-. Asi
t~a~ão do milho, do _arroz e do fiijão é maiS giãve. NóS
estamos diante de uma situação que Oão tenlos· cap3cida~
de, no nOssO limite de Compreensão das cOiSaS, -de enten
der, a tal pontO cheEou- a agricultura riadOnal.-Temos 
ouvido manifestações, declarações, não de hoje, de há 4, 

- 5 anos para câ, alertando, pedindo, colocando dados, di
zendo que a coisa está camínhando muito mal, que cada 
vez a situação está pioraiido. Hoje nóS não estamos fa
zendo mais do qUe chover no molhado, nós estamos sim
plesmente dizendo aqui o que foi dito há dois, 3, 4 anos. 
Nós chegamos hoje a uma situação de total insolvência 
da agricultura. Se o Governo não tOrii.ar Providências, 
nestç ~~u final de mandato, nós vamos ter lembranças, 
sobre essa situação, muito tristes. Alguém vai ser respon
sabilizado por isso. 

Temos dados da seguinte maneira: no ano passado, o 
Governo destinou, para a agricultura nacional, 3 _trilh.õc;s 
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e 100 e poucos bilhões de cruzeiros. Esse valor do ano 
passado, corrigídO pelas taxas de crédito rural, teria que 
atingir, no rilínimO, 9 trilhões e 900 bilhões de cruzeiros. 
No entanto, o orçamento solicitado pelo Ministério da 
Agricultura foi em torno de 7 trilhões, dos quais foram 
concedidos 4 trilhões e 200 bilhões na área governamen~ 
tal, mais I trilhão e 800 bilhões, mais ou menos, na área 
privada. Só que, desses 4 trHhões e 200 bilhões, está con~ 
tando . .o Ministério com o retorno de EGF, e de alguns fi
nanciamentos agrícolas pendentes em torno de 3 trilhões 
e 900 bilhões. Há palpável, 300 bilhões. 

(::desalentador se ver a forma como está sendo tratada 
a ~gr[~uiiura, ~end~ ~la que sust~nta a Nação brasileira, 
sendo e_la que participa com dados em torno- V. Ex• 
pode-me contestar se eu estiver errado- de 50% na pau
ta de exportações, em torno de 50% na economia nacio
na)_. ~o entanto, essa agricultura tem apenas 1 represen
tante no Conselho Monetário Nacional, voto esse muito 
facilmente derrubável. Não nos leva a ter confiança, a 
acreditar que o Conselho Monetário Nacional vá real
mente se Preo_cupar com a nossa situação. 

Como dísse o -representante dos cafeicUltores, ele jâ 
veiid-ell-aPelliS -T ;rra Sua--Propriedãde- -para- Conseguir
salvar-se. A persistir essa situação de prejuízo para esta
safra, no próximo ano, nós vamos ter o caos total da 
agriCultura, então a situação vai ser totalmente irrecupe
rável. Os agricUltOres vão estar falidos. No entarito, se o 
Governo tomar providências hoje, pode o Governo aca
bar tendo que subsidíar o preço míninio no ano que vem, 
s-e pOsSibilitar unl preço mínimo compensador, reajustá
vel da mesma forma com que vão ser reajustados os fi
n·andamenfo"S bancários. É o mínimo de que nós precisa
mos. São alternativas paliativas para esta Safra, para via
bilizar esta safra. 

Nós precisamos da manifestação, da compreensão e 
do apoio dos parlamentares. Eles estão aqui, entende
mos nós, -para nos representar, e nos bem representar. 
Uma boã. parte deles são agricultores, uma boa parte-são 
pecuarisfãs, uma boa parte deve entender, só que se têm 
ouvido manifestações que não têm tido eco, que não têm 
tido alcance porque esbarram dentro da área econômica 
e não têm uma resposta adequada. Têm-se observado 
que não têm-sido dado ouvido às reivindicações dos pro
dutores, que não são reivindicações de subsidias, de pro
tecíanisinO. -

Nós hoje estamos fazendo um trabalho de alerta, de 
conscientização, não _só_ na área parlamentar, mas na 
área social, em todas as camadas da sociedade. Porque se 
houver falta de alimentos, os produtores não poderão ser 
culpados por isso. 

Nós temos hoje, no jornal, declaração do Secretá_rio
Geral do Ministério da Agricultura, dizendo que nos úl
timos 5 anos a produção nacional de alimentos baixou 
de 46_n:Jilhões de toneladas para 41 milhões de toneladas. 
No entanto, em 1970, nós tínhamos 90 milhões em ação 
neste País, hoje n6s temos 120 milhões. Há um cresci~ 
menta médio em torno de 2 milhões e meio de habitantes 
por ano, e a produção de alimentos caindo. 

Nós precisamos produzir alimentos, nós precisamos 
-exportar para ajudar a balança de pagamento. Entende

mos que a situaç~o do País é de eXtrema dificuldade, na 
área finanCeira, mas não podemos, porque vivendo uma 
situação difícil, exigir que um chefe de família opte por 
tirar o alimento da mesa dos seus filhos, vender esse ali
mento, para pagar suas contas, seus financiamentos, ou
tras atividades que não sejam a de alimentar a sua 
família. 

A forma como está sendo tratada a agricultura nacio
nal, a sociedade _brasileira, em geral, consumidora de ali
mentos, parece que &e estâ norteando desta forma. 

Eu posso estar enganado, pode o problema nacional 
ser.extremamente mais grave do que se imagina, mas lhes 
garanto uma coisa: a situação da agricultura brasileira~ 
muito mais grav:e do que se está imaginando, pela falta 
de recursos, pela falta de condição de se produzir, pelas 
~tas_taxas dejuros1 pelos lucros exorbitantes que se es-
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tão verificando na área económica. Tenho certeza abso
luta de que esses lucros são grandes geradores de in
flação. Não somos nós que estamos gerando inflação. 
Nós estamos fazendo o possível e o impossfvel para pro
duzir, queremos produzir, mas queremos que a nossa ati
vidade seja respeitada como ela precisa, como produtora 
de alimentos, 

O -SR. CAMILO PENNA - Vou levar suas colo
cações ao Sr. Ministro da Agricultura: Dr. N~tor Jost, 
inclusive, se não me engano, esses papêis também pro
vêm do seu mesmo grupo. Levarei esses documentos ao 
Ministro Nestor Jost, c; tendo oportunidade também tra
tarei do mesmo tema com o Minist!o Delflm Netto e 
com o Ministro Ernan~ Gªlvêas. Como V. g, disse, __ eu 
não sou Ministro da Agricultura, compreendo suas preo
cupações, espero que, dentro da crise global, mundial e 
brasileira, se possam encontrar caminhos melhores para 
a agricultura brasileira. Mais do que espero, realmente 
eu confio. Muitas vezes, eu sou um velho e _fracassado 
profeta de catástrofes, muitas vezes eu previ catástrofes e 
elas não oc_orreram. De erro ~m_ erro de prev_isão _de c_a
tãstrofes, eu pasSei a ter mais confiança de que as coisas 
se resolvam. Eu acho que o problema da agricultura 
tambêm será resolvido. Mais do que esperança, eu tenho 
quase esta confiança. 

O SR. JOÃO JAMIZ BOZCl!ARDT '-- Nunca esti
vemos numa situação tão drástica como a atuaL 

O SR. CAMILO- .PENNA - Eu levarei esta _infor
mação também ao Sr. Ministro Nestor Jost, espero que, 
com a sua capacidade de argumentação e persuasão -
sua exposiÇão fOi gravada, eu vou recorrer a ela para te~ 
var ao Sr. Ministro -, espero que a solução seja encon
trada, trabalharei para isto, cómo v. s• está trabalhan
do. 

C' SR. JOÃO JAMIZ BOZCHARDT ~Contamos 
com o seu apoio. 

O SR. PRESIDENTE (Álvaro Dias).,.. Concedo a pa
lavra ao nobre Deputado Santinho Furtado. 

O SR. SANTINHO FURTADO -Sr. Ministro, o 
Presidente da Comissão já pediu que n6s encerrássemos 
a reunião, mas não ê fácil n6s encontrarmos um Minis
tro. Sabedor da compreensão de V. Ex•, da tolerância de 
V. Ex•, n6s abusamos um pouquinho do momento. 

Queremos pedir a V. Ex• que leve ao Senhor Presiden
te da República, ao Sr. Ministro Delfim Netto e ao Mi
nistro da Agricultura, de quem n6s aCreditamos na bOa 
intenção, como acreditamos na boa intenção de V. Ex•, 
nossas reivindicações. Queremos endossar tudo que foi
dito pelo companheiro dessa região. Sei que V. Ex• aca
bou de dizer que já tem pi'evisto catástrofes, mas pode 
estar certo de que acontederá esta catãstrofe que não sei 
se V. Ex• está prevendo; no ano que vem, se não se mu
dar imediatamente o modelo da política agrícola deste 
País, e o modelo económico, se não se der uma ajuda, se 
não se der uma oportunidade à agricultura brasileira, V. 
Ex• pode estar certo de que o Brasil vai ter que importar 
de tudo. O brasileiro já não tem dinheir.o, e nós vamos 
ter que importar quase de tudo. O pessoal já não está 
tendo, Sr. Ministro~ nem dinheiro para comprar a se
mente. Com todos esses juros altos, esses juros que o su
jeito não suporta, o que n6s só veriios reclamar os agri
cultores, falando como agricultor, ê que também não há 
financ!ameõto. Os financiamentos diminuíram, quase 
não dá para se cobrir 30% _do plantio. Com os juros al
tos, sem fmanciamento, agricUltores não conseguindo 
adquirir as sementes para o plantio no momento exato, 
principalmente no Paraná~ que é hora de plantio do fei
jão, se V. Ex• visse o preço que está o quilo ·do feijão, 
quase o preço do quilo da carne. Eu não sei o que está 
havendo com o Governo, se não tem alguém pesquisan
do isso, se não sabe o que é. Mas esta ê a realidade, isto 
aqui está registrado. V. Ex•pode estar certo de que oBra-
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sil_, no ano que vem, vai ter que importar de tudo, como 
já lrhpõrtOU; bã 4, 5 8nos, até alpiste. V. Ei,-pode regis
trar isso, St. Ministro. Agradeço a V. Ex• e quero que V. 
Ex• registre isso, V. Ex• pode prever esta catástrofe do 
ano que vem, que o Brasil Vai ter que importar milho, ar· 
roz, feijão, e quase todos os produtos agrícolas. 

O SR. PRESIDENTE (Álvaro Dias)- Consulto o Sr. 
Ministro se _S. Ex• d:Seja faze~ J[so- da palavra. 

O SR._ CAMILO _PENNA - De_sejo apenas, ilustre 
Senador, agradecer a _oportunidade que me foi dada, 
pelo senado Federal, por sua Comissão de Economia e 

- por V. Ex•,-dC ter hqje aqui uma reunião, para mim mui· 
to pr~y_eitosa, porque ~ão só reélcontrei velh?s_amigos, 
como espero ter feito_ novos amigos, rilas aPrendilnuito, 
e vou, junto com o Embaixad_Qr Rainho, discutir os ~e;. 
mas específicos do IBC, e com lneus colegas de Governo, 
com o próprio Presidente da República, se for o caso, le
var preocupações e indagações que eu colhi hoje aqui. 

Airadeço a oportunidade. Mu!to obrigado. 

O SR. PRESIDENTE (Álvaro Dias)- N6s queremos 
agradecer a presença dos Srs. Deputados, Srs. Senado· 
res~ réJ)resen"tàntes da cafeicultura, da agricultura, sobre

- tudo, a presença do Ministro Camilo Penna, do Embai
xador Octávio Rainho, d_o Dr. José Paula Mota, Diretor 
de Produção do IBC. 

Fazemos, como última intervenção, um apelo Para 
que se incremente ainda mais o diálogo-:-- autoridades e 
produtores. N6s não podemos entender a elaboração de 
uma política ãgrfcola sem prévia consulta aos setores res
pdnsáveis pela agricultura no Brasil. Nós não podemos 
entender uma elaboração da política cafeeira sem a prê~ 
via co_nsultã. aOs cafc;icultores br~sileiros. 

Por esta razão, Sr. Ministro temos certeza, ao encer
rartfiOS esta reunião, de que V. Ex• serâ porta-voz d_o 
diálogo junto ao G_oyemo d~stç_ País, para que a agricul
ty.ra_Qrasíleira seja ouví<;Ia,_a fim de que os s~_ll_S reclamos, 
que sãÕ reclamos de toda a população brasileira, Possam 
ser ouvidos pelos governantes do Pafs. Muito obrigado. 
(Muito bem_/ Palmas.) 

Está encerrada a reunião. 
(Levanta-se a reunião às 13 horas e 23 minutos.) 

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA 

18• Reunlio, realizada 
em 17 de outubro de 1984 

Ãs nove horas e trinta minutos do dia dezessete de ou
tubro de mil novecentos e oitenta e quatro, na Sala da 
Cõffiissão, sOb a presidêncfã- do Sr. Senador He_IvJdio 
Nunes, Presidente, reúne-se a Comissão-de Constituição 
e Justiça co~ a presença dos Srs. Senadores Hêlio Guei
ros, Josê Fragelli, Morvan Acayaba, Odacir Soares_, Se
vero Gumes, Aderbal Jurema, Guilherme Palmeira e 
Fernando Henrique Cardoso. 

Deixam de comparecer, por motivo justificado, os Srs. 
Senadores Carlos Chiarelli, Carlos Alberto, Marcondes 
Gadelha, Amaral Furlan, José Ignãcio Ferreira e Enêas 
Faria. 

Havendo número regimental, o Sr. Presidente declara 
abertos -os trabalhos e dispensa a leitura da Ata da reu· 
nião anterior, que é dada.como aprovada. 

A seguir, o--Sr. Presidente passa a presidência ao Sr. 
Senador José Fragelli para relatar a primeira matéria 
constante da Pauta. Prosseguindo, o Sr. Presidente em 
exerCício, Senador José Fragelli, torna a reunião em ca
ráter secreto para aprecíar o Item I. Mensagem n9 174, 
de 1984 (Mensagem n9 355, de 4-10-_84, na origem), d_o 
SenhOr Presidente da RepUblica, submetendo à apro
vação do Sei1ado Federal, o nome do General-de
Exército Alzir Benjamin Chaloub para exercer o cargo 
de Ministro do Superior Tribunal Militar, na vaga de
corrente do falecimento do Ministro General-de-
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ExércitO C3rlos Alberto Cabral Ribeiro. Relator: Sena-
-dOr Hefvfàio Nunes. 

Reaberta a reunião, o Sr. Presidente em exercício, Se
nador José Fragelli, passa a presidência ao· Sr. Senador 
Helvídio Nunes. 

A-seguir o Sr. Presidente passa à apreciação dos de
mais itens da Pauta. Item 6. Projeto de Lei do Senado n9 
253, de 19-83~ e anexado ao PLS n9 255, de 1983, que in
ttodt.~z _alterações no Código de Mineração. Autor: Sena
dor Lázaro Barboza. Relator: Senador Passos Pôrto. Pa
recer. favorável, por constitucional e jurídico. Não ha
vendo discussão, o Sr. Presidente põe em votação o pare
cer, que é aprovado por unanimidade. Item 7. Projeto de 
Lei do Senado n9 19 r. de 1982, que inclui entre os crimes 
contra a economia popular a evasão de dívidas. Autor: 
Senador Itamar Franco. Relator: Senador José Fragelli. 
Parecer favorável, por constitucional e jurídico_, com a 
emenda n"' 1-CCJ que oferece. Não havendo discussão, o_ 
Sr. Presidente põe em votação o parecer, que é aprovado 
por unanimidade. Item 8. Projeto de Lei do Senado n"' 
168, de 1983- Complementar, que introduz modifi
cação na Lei CQiriplementar n9 I 1, de 25 de maio de 
1971, que instituiu õ PROR URAL. Autor: Senador Nel
son Carneiro. Relator: Senador José Fragelli. Parecer 
contrário pOr inconstit~cion-al. Não havendo discussão, 

-0 Sr. Presidente põe em votação o parecer, que é aprova
do por unanimidade. Item 9. Projeto de Lei n'~ li I, de 
1982, qUe ãsseguraaos pasSageiros de aeronaves ressarci~ 
mento integral dos danos decorrentes de acidente quan
do decorrer de culpa grave do transportador. Autor: Se
nador Itamar Franco. Relator~ Senador José Fragelli. 
Parecer. faVorável, por constitucional e jurídico, com a 
emenda n9 1-CCJ que oferece. Não havendo discussão, o 
Sr. Presidente põe em votação _o parecer, que é aProvado 
por unanimidade-. Item 10. Projeto de I.,.ei do Senad.o n9 
72, -de 1981, que autoriza as cooperativas de produção 
agropecuária -a construírem mini~usinas de álcool hidra· 
ta do, e dá outras providências. Autor: Senador Lâzaro 
Barboza. Relator: Senador José Fragelli. Parecer: favo
rável, por constitucional e jurídiêo, com a emenda n"' 1-
CCJ que oferece. Não havendo discussão, o Sr. presiden
te põe em vOtação o parecer, que é aprovado por unani
midade. I tem 12. Projeto de Lei da Câmara n9 057, de 
1980. (Projeto de Lei n"' 4.625-A/17, na CD), que acres
centa§ 59 ao artigq 169 da Lei n~>4.737, de 15 de julho de 
1965 -Código Eleitoral. Autor: Deputado Igo Lasso. 
Relator_:_ S~nador Aderbal Jurerp.a. Parecer: favorável ao 
mérito, -por oPOrtuno e conveniente. Não havendo dis
cussão, o St. Presidente põe em votação o parecer, que ê 
aprovado, com votos con_trários dos Srs. Senadores Pas-_ 
sos Pôrto, Hélio Gue~ros e Morvan Acayaba. Item 13. 
Projeto de Lei do S~nãdo n9046,de_1983, qu-e assegura a 
representaçãO dos interessados na administração da Pre
vidência- Social, Autor: Senador Fernando Henrique 
Cardoso.- RelatO!-: Senador Aderbal Jurema. Parecer. fa
vorável, por constitucional e jurídico, com a emenda de 
redação que oferece, Não havendo discussão, o Sr. Presi
dente põe em votação o parecer, que ê aprovado por 
unanimidade. Item 14. Projeto $}e Le_i do Senado n9 287, 
de 1983, que dispõe sobre a divulgação dos dados cadas
trais relativos a latifóndios. Autor: Serüidor JU.tahy Ma
galhães. Relator: Senador Aderbal Jurema. Parecer: fa~ 
vorável; por constitucional e jurídico. Não havendo dis~ 
cussão, o Sr. Presidente põe em votação o parecer, que é 
aprovado por unanirrÍidade. Item 26. Projeto Ue Lei_ do 
Senado n"' 137, de 1982, que altera o artigo 132 do Códi
go Penal e revoga o artigo 34 da Lei das Contravenções 
Penais. Autor: Senador Gastão MUller. Relator: Sena
dor Odacir Soares. Parecer: favorável, por constitucional 
e jurfdico, com a _emenda n9 1-CCJ que oferece._ Não ha
vendo discussão, o· Sr. Presidente põe em votação o pare
cer, que é aproVãdo por unanimidade. Item 28. Projeto 
de Lei do Senado n9 088, de 1984, que inclui a utilização 
de agentes quírilicos deSfolhantes, e de agrot6xicos, fora 
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das condições legais previstas, entre os_crimes definidos 
na Lei de Segurança Nacionai._AutQt:_.Senador Gastão 
MUller. Relator: Senador Odacir Soares. Parecer: favoK 
râvel, por constitu_cional e jurídico. Não havendo discl,!sK_ 
são, o Sr. Presidente põe em votação o parecer, que ê 
aprovado por unanimidade. Item 29. Projeto de Lei do 
Senado n~' 287, .de 1981 - Coffiplementar, que altera a 
Lei Complementar n' 26, de 11 de setembro de 1975, perK 
mitindo a_u_tilização da conta indiVidual do PIS/PA.SEP 
para saldar dêhito perante o Programa de Crédito Edu-. 
cativo. Autor: Senador Lázaro Barboza. Relator: Sena_
dor José Fragelli, Parecer: favorâvel, por constitucional 
e j!J.rfdicq. Não haven_d9_ discUssão, o Sr. Presiçlente põe 
em votação o parecer, que é aprovado por unanimidade. 
Item 30. Projeto de Re.s_olu.ção n" 03, de 1984, que deno~ 
mina Comissão do Interior (CI) a Comissão de Assuntos 
Regionais (CAR), e redefine-lhe as atribuições. Autor: 
Senador Marco M_acieL Rdator: Senad9r. Gu_ilherm.e 
Palmeira. Parecer: favorável, por constituCional ejurídi~ 
co. Não havendo discussão, o Sr. Presidente. põe em vo~ 
tacão o parecer, que é aprovado por unanimidade. Item 
31. Mensagem n9 183, de 1983. (Mensagem n" 355, de 27-
9-83, na origem), do Senhor Presidente da República, en
caminhando ao Senado federal, nos termos do artig_o 
171 da Constituição, propOsfa de reassentamento de ex
ocupante de áreas indígenas, através da alienação de ter
ras de domínio da União, situada no Estado de Mato 
Grosso+ Relator: Senador José Fragelli, Parecer: favorá
vel, por constitucional e jurídico. Não havendo discus
são, o Sr. Presidente põe em votação o parecer, que éo 
aprovado por unanimidade. Item 34. Projeto de Lei do 
Senado n9 185, de 1983,_que dispõe sobre a cobertura da 
Apólice de Seguro Habitacional. Autor: Senador Gastão 
Müller. Relator: Senador Guilherme Palmeira. Parecer: _ 
favorávef, por constitucional e jurídico~ Não havendo 
discussão, o Sr. Presidente põe em votação o parecer, 
que é.aprovado por unanimidade.. Item 35. Projeto de 
Resolução n" 119, de 1983, que extingue o:§ 39 dO aitigo--
77 do Regimento Interno do Senado Federal. Autor: Se
nador Itamar Franco. Relator: Senador Guilherme Eal
meira_ Parecer: contrário_, por injurídica. Não havendo 
discussão, o Sr. Presidente põe em votação o parecer, 
que é aprovado por unanimidade_._ Item 36.. Projeto de 
Lei da Câmara nl' 281, de 1983 -Complementar (Proje
to de Lei n~" 102~c. de J976.- Complementar, na CD), 
que dispõe "sobre a concessão do __ bem;ficio au_;sílio
doença ao trabalhador rural. Autor:_ Deputado Álvaro 
Dias. Relator: Senador Guilherme Palmeira. Parecer: fa-. 
vorável, por constitucional e jurídico. Não havendo dis
cussão, o Sr. Presidente põe em votação_o parecer, que é 
aprovado, com votos contrários dos Srs. Senadores Pas
sos Pôrto e Moacyr _Duarte. Item_)7, Projeto de Lei .do 
Senado nl' 18, de I 984, que acrescenta a categoria profis
sional do contador no grupo das profissões liberais. Au
tor: Se.nad_or Gabriel Hermes. Relator: Senador Guilher
me Palmeira. _Pa_recer: favorável, por constitucional e 
jurídico. Não .havendo discussão, à Sr. Presidente põe 
em votação o parecer, qu_e é aprovado por unanimidade, 
Item 38. Projeto de 4!i da Câmara ril' IQO, de t983 (Pro
jeto de Lei_nl' 2.97I-B/8Õ, na CD), que criã:·a Junta de 
Conciliação e Julgamento de Cotia, no Estado de São 
Paulo, e determina outras providências. Autor: Deputa
do Henrique Turner. Relator: Senador Moacyr Duarte. 
Parecer:_ contrário, por inconStituCíórial e injurídicó. 
Não havendo_ discussão, o Sr. Presidente põe em votação 
o parecer, que é aprovado com votos contrários dos Srs. 
Senadores Fernando Henrique Cardoso e Hélio Gueiros. 
Item 39. Projeto de Lei do _Senado n9 2:?8, de 1983, que 
dispõe sobre a substituiçãÕ Por "Ana Lídia" do nome de 
"Rogério Pithon Faria", no logradouro público de 
Brasília, anteriorlnen"te Cõnhecido como Parque da Cida
de. Autor: Senador Hélio Gueiros. Parecer: contrário, 
por inconstitucional e injurídica. Posto em discussão o 
parecer, o Sr. Senador Fernando Henrique Cardoso soli-
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cíta vista, que é deferida pela presidência. Item 40~ Proje-
to de_ Lei® Sena._do ft9 J34,_çie 1984~ que introduz.~lte:
mções na Consolidação Leis do Trabalho, parte referen~ 
te.às.comis_s_(ies il)ternas. de prevenção de ~cidentes- CI
P AS.- c_Qm vistas à ampliação dos direitos de seus inte-
grantes, representantes dos empregados. Autor: Senador 
Nelson Carneiro. Relator: Senador Moacyr Duarte. Pa
recer: favoráVel, por constitucional e juddico, na fo"rma 
da emenda n~"_I-CCJ. Não havendo discussão, o Sr. Pre
sident~ põe em votação o parecer, que é aprovado por 
unanimidad~ Item 41. Projeto de Lei do Senado n~" 158, 
de 1984, que introduz modificações na Lei n9 1:711, de 28 
de outubro de 1952 (Est_atuto dos Funcionários P~b.licos 
Civis), estabelecendo que. a gratificação a-dfcional de 
tempo de serviço seja paga em anuênios. Autor: Senador 
Nelson Carneiro. Relator: Senad_or Moacyr Duarte. Pa
reCer: contrário,' pai' inconstitucional e injurídico.-Não 
havendo discl,lssão_~ o_S_r. PresiQ_ente pÕC:_em vo_t~çãq_ o 
parecer, que é aprovado por unanimidade. Item 42, Pro
jeto de Lei do Senado n9 152, de 1984, que torna obdg.a~ 
tória, nas sindicâncias que envolvam a apuração das cau
-Sas de acidentes aéreos, a presença de um membro desig
nado pelo Sindicato dos Aeronautas. Autor: Senador 
Gastão .Müller. Relato1;: Senador Morvan Acayaba, Pa
recer. Pela anexação- do presente projeto ao PLS n~" 

145/84. Não havendo discussão; o Sr. Presidente põe em 
votacão o parecer, que é aprovado por unanimidade. 
Item 46. Projeto de Lei da Câmara n"' 234, de 1983 (Pro
jeto de o~" .607-D/79, na CD), que altera dispositivo do 
Código de Processo CiVil, aprovado pela Lei n~ 5.869, de _ 

.11 de janeirO de 1973, retifica:do pela lei n~" 5.925, de 11' 
de outubro de 1973. Relator: Senador A.derbal Jurema. 
Parecer: favor-áVel, quanto ao mérito. Posto J::m discus
são o parecer, o Sr. Senador Hélio Gueiros solicita vísta, 
que é deferido pela presidência. Item 47. Projeto de Re
sOlução n"' 59, de 1984, que altera o Regulamento Admi
nistrativo do Senado Federal e dá outras providências. 
Autor: COfnlSsãO Diretóra. Rdator: Senador Passos 
PQno. P;w~ce_r: f~voráyel, por constitucional e jurídico. 
Não havendo discussão, o Sr. Presidente Põe em vof3Çãu 
o parecer, que é aprovado por unanimidade. 

Por deliberação da presidêncíã, são adiados, em face a 
ausência dos relatores o PLC n9 98/84, PLS nl' 91/84, 
PLS n• 87/84, PLS n' 85/84, PLS n• 267/83, Emenda n• 
1 de Plenário ao PLC nl' 75/81, PLC nl' 262, PLC n9 
133/83, PLS n' 04/79, PLS n' 79/83, PLS n' 376/81, 
PLS n• 166LliLPLS n' 17/84, PLS n' 01/84, PLS n• 
224/82, PLS n• 141/83, PLC n' 116/84, MSF n' 60/84, 
MSF n' 71/84, OFS n' 17/84, MSF n•_l38i84, OFS n' 
18/84 e PLC n• 11/84. 

O Sr. Presidente informa aos aemais membros da C.o
missà9, haver sgbre_ a Mesa uma pauta extra. Passa-se 
assim à apreciação do Item Único, Er_ojeto de Resolução 
da Comissão de Economia à Mens_agem n" J86, de 1983 
(M~ns_agem nl' 360, de 3-lQ-83, na origem), do Sr. Presi
dente da República, submetendo à aprovação do Senado 
Federal proposta do Sr. Ministro da Fazenda para que 
seja autorizada a Prefeitura Municipal de Alfenas (MG), 
a contratªr Q_peração de crédito no valor de Cr$ 
1.220.001.42Õ,69. RelatOr: Senador Morvan Acay_aba_. 
Parecer: fav-orável, por constitucional ejurídico·;_Não_ha
vendo discussão, o Sr. Presidente põe em votação o pare
cer, que é aprovado por unanimidade. 

Nada mai:t.havendo a tratar, encerra-se a reunião, la
vrando eu, Ronald Cavalcante Gonçalves, Assistente da 
Comissão, a presente Ata, que lida e aprovada será assi
nada pelo Sr. Presidente. 

19•_ Reunião, realizada 
em 24 de outubro de 1984 -

Ãs ri OVe -hoias e trinta minutos dO ·dfa vínte e Quatro 
de outubro de mil nov~ntos e oitenta e quatro, na Sala 
da Comissão, sob. _a Presidência do Sr. Senador Helvidio _ 
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Nunes, Presid_ente. reúne-se a Comissão de Constituição 
+e)us~iça co_l!l~_a Pf~§ença_ dos Srs. Senaçlores _Morvªn 
Acayaba. Passos Pôrto, Jutahy Magalhães, Octávio Car
doso, Almir Pinto, José Fragelli, José Ignádo Ferreira, 
Hélio Gueiros e Enéas Fari_a. Deixam de comparecer, 
por motivo justificado, os Srs. Senadores Odacir Soares, 
Ader_Qal Ju_r_ema, Guilherme Palmeira, Moacyr Duarte, 
Car_los Chiarem, Carlos Alberto, Marcondes Gadelha, 
Amaca!_ Furlan e _Pedro Simon. Havendo número regi
mental, o Sr. Presidente declara abertos os trabalhos e 
diSpensa a leitura da Ata da Reunião anterior, qu~ é 
dada como aprovada. A seguir, passa-se à apreciação 
das matériaS,co-nst~ntes da pauta, na ordem determinada 
peJO Sr. Presidenre. Item 3 --Projeto de Resolução da 
Co.missã-õ ·.ae EcOrWmia à Mensagem n9 138, de 1984 
(Merysage~ n9 290, de 14~8-84, na origem), do Sr. Presi
dente da República, submetendo à aprovação do Senado_ 
f_eder--ª!_proposta do Sr. ~inistro da Fazenda para que 
seja autorizada a PrefeitUra Municipal de Senhor do 
Eionfirn (BA), a contratar operação de crédito no valor 
de Cr$ 2.234.998j40,00. Relator: Senador Jutahy Maga
l~ã~s. Parecer: f~orável, por constitucional e jurídico. 
Não havendo discuss_ão, o Sr. Presidente põe em votação 
o parecer, ~u~ é aprovado por Unanimidade, Item 4 :
Projeto de Lei do Senado n'187, de 1984, que introduz a-l
terações na legislação que define e disciplina o processo e 
julgamento dos _crimes de responsabilidade, com vistas a 
conceituar como tal o descumprimento de leis sobre con
trole_ de poluiçãO .. Autor: Sena_dor Nelson Carneiro. Re-
lator: Senador José_ Ignáciõ Ferr_eira. Parecer: fav·õrãvel, 
por constitucional e jUrídico. Não havendo discussão, o 
Sr. Pr~ide.nte põe em votação o parecer, que é rejeitado 

_ pela maioria de votos. A presidência designa o Sr. Sena
dor José Fragelli para relatar o vencido quanto ao méri
to. Item 5- Projeto de Lei do Senado n" 85, de 1984-
Complementar, que acrescenta dispositivos à Lei Com
plementar n9 26,--de 11 de setembro de 1975, cOin vistas a 
permitir a utilização dos depósitos do PIS-PASEP na 
amortização de .emprétimos para casa própria. Autor: 
Sen-ador Nelson Çarneiro. Relator: Senador José Igl"J_ácio 
Ferreira. Parecer: favorável, por constitudon~l e jurídi
co, Não haVendo discussão, o Sr. Presidente põe em vo
tação o parecer, que_ê aprovado por unanimidade. Item 
6- ~rojet_o de Lei do Senado nl' 91, de t 984, que dispõe 
sobre contagem de tempo de serviço público e de ativida
de privada, para efeito de aposentadoria pelo INPS. Au~ 
tor: Senador Fernando Henrique Cardoso. Relator: Se
nador José Ignácio Ferreira. Parecer: favorável, por 
constitucinnal e jurídico. Não havendo discussão, o Sr. 
Presidente põe em votação o parecer, que é aprovado, 
com Vqtos-_Co"nt.rários âos Srs. Senadores Josê Fragellí e 
Jutahy Magalhã~s. Item 8- OftcJo .. S" n~" 17, de 1984 
(Ôfício n944-P/MC, de 10-9..:84, na origem), do Sr. Presi
dente do STF, encaminhando ao Senado Federal, cópias 
daS -notã:rtaquigráficas e do acórdão proferido pelo STF 
nos autos do Recurso Extraordinário n"' 96.848-2, do Es
tado de São Paulo, o qual declarou a insconstitucionali~ 
dade dos artigos 313 e 314, §§ 19 e 29, da Lei n'1856j78 
(CódigO Trfuutârio Municipal), do Município de Andra
ó.iria, _naquele Estado: Relator: senadoi- Jutah)r Maga
lhães. Parecer: favorável, na forma do Projeto de Reso
lução que apresenta. Não havendo discussão, o Sr. Presi
dente põe em votação o parecer, que é ~provado por 
una_nimídãde. -Item~9-- Ofício "S" n~" 18, de 1984 (Ofício 
o? 45-P/M.C, de.l0-9-84, na ~rigem), do Sr L Presidente 
do STF, encaminhando ao Senado Federal, cópias das 
notas taquigrãficas e do acórdão proferido pelo STF nos 
autos d_o Recurso Extraordinário n9 97.807-1, do Estado 
de São Paulo, o qual declarou a inconstituciOnalidade 
dos artigos 117 e 119 da Lei n~" 1 .4~6, de 28 de dezembro 
de 1977, do Município de Adamantina, naquele Estado. 
Relator: Senador Jutahy_ Magalhães. Parecer: favorável 
quanto ao niérito, por oportuno e conveniente. Não ha
vendo di~c~:~-ssão, o Sr. Presidente põe em votação o pare--
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cer, que é aprovado por unanimidade. Item 10- Projeto 
de Lei da Câmara n~' 98, de 1984 (Projeto de Lei n'~' 235_~ 
C/79, na CD), que acrescenta§ 2Y ao artigo 11 da Lei nv 
5.889, de 8 de junho de 1973, que estatui horrrias-reglila
doras do trabalho rural. Autor: Deputado Octacílio Al-
meida. Seilador José Ignãcio Ferreira~ Parecer: favorãVel 
quanto ao mérito, por oportuno e conveniente. Não ha
vendo discussão, o Sr. Presidente põe em votação o pare
cerque é rejeitado pela maioria de votos. A presidência 
désigna o Sr. Senador Hélio Gueiros para rr;Iatar o_ ven
cido quanto ao mérito. Item ll - ProjefÇl de Lei da Câ
mara n\'1 I li, de 1984 (Projeto de Lei n~' 192-B/79, na 
CD), que· dipõe sobre a obrigatoriedade de a decisão no 
processo judiciário trabalhista estabelecer os h9norários
advocatícios qUanao-venCido o empregador, alterando a 
redaçào do § 29 do artigo 832 da Consolidação das Leis 
do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei n'? 5.452, de 19 
de maio de 1943. Autor: Deputado Roque Aras. Relator: 

Senador José lgnácio Ferreira. Parecer: favorável quan
to ao mérito, por oportuno e conveniente,_Não havendo
discussão, o Sr. Presidente põe em votação o parecer, 
que é rejeitado pala maioria de votos. A presidência de
signa o Sr. Senador Héllo Gueixas para relatar o vencido 
quanto ao mérito. Item 15- Emenda n'i' I ~-~Plenário 
ao Projeto de Lei d<! Câmara n'? 75, d_e 1981 (ProiC?tO d~ 
Lei nY 638-C/79, na CD), que altera a redação do_art_igo 
210 da Lei n'? 5.869, de II dejªneiro de 1973- Cô~igo 

de Processo Civil. Autor: Deputado Fernando Cunha. 

Relator: Senador Eriéas F~ria. Parecer~ favorável quanto 
ao_mérito_. Não havendo discussão, o Sr. Presidente põe 
em votação o parecer, que ê aprovado por unanimidade. 
Item 16. Projeto de Lei da Câmara n'i' 1.619-B/75, na _ 
CD), que altera disposições da Lei n'? 4.137, de 10 de se
tembro de 1962, que regula a repressão ao abuso do po
der económico, e dá outras providências. Autor: Depu
tado Joaquim Bevilacqua. Relator: Senador Enéas Fa
ria. Parecer: favorável quanto ao mérito, por oportuno e
conveniente. Não havendo discussão, o· Sr. YreSídeilte 
põe em votação o parecer, que é aprovado por unanimi
dade. Item 26 - Projeto de Lei do Senado nY 146, de 
1983, que disciplina a expedição de atestado médico por 
órgão integrante do Sistema Previdenciârio. AutOr: s~~ 
nador Itamar Franco.- Relator: Senador José Fragelli. 

Parêcer: favorãvel, põr constituciOnal ej~rídico. Não ha
vendo discussão, o- Sr. Presidente põe em votação o pare
cer, que é aprovado por unanimidade. Item 29- Projeto
de Resolução n'i' 61, de 198_4, que acrescenta§ 59 ao artigo 
359 do Regulamento Administrativo Q_o Senado Federal, 
aprovado pela Resolução n'? 58, de 1972;dispondo sobre 
jornada de trabalho de médicos. Autor: Co111issã6 Dlre
tora. Relator Senador Passos Pôrto. Parecer: favorável, 
por constitucional e jUrfdicO. Nãó have_!ldo QiSçuss~o, o. 
Sr. Presidente põe em votação o pareCer, que é a: provado 
por unanimidade. Item 30 - Projeto de Lei do Senado 
n'i' 184, de 1984, que altera dispositivo da Lei n9 5.682, de 
21 de julho de 1971, modificados pelas Leis n'i's. 5.697, de 
27 de agosto de 1971,5.781, deSde junho de 1972,6.444, 
de 3 de outubro _de 1977, e 6.767, de 20 de dezembro de 
1979, e dá outras providências. Autor: Senador Mauro 
Borges. Relator: Senador Passos Pôrto. Parecer: favorá
vel, por constituciOnal e juiidico. Não havendo discus
são, o Sr. Presidente põe em votação o parecer, que é 
aprovado por unanimidade. Por_ deliberação da Presi
dência, são adiados, em face a ausência dos relatores, o 
MSF n' 60/84, MSF n' 71/84, PLS n' 267/83, PLS n' 
141/83, PLS n• 2<4/82, PLC n' 116/84, PLC n• 133/83, 
PLS n• 04/79, PLS.n• 79/83, PLS n• 376/81, PLS n' 
166/83, PLS n• 17/84, PLS n• 1/84, PLC n• 175(83, PLC 
n• 131/83, PLS n• 184/82, PLS n• 123/81, PLS n' 219/83 
e PLS n'i' 177/83. Nada mais havendo_ a tratar, encerra-se 
a reunião, lavrando eu, Ronald Cavalcante GçmçalVes, 
Assistente daTomi&sã_o, a· presente Ata, que lida e apro
vada serã assinada pelo Sr. Presidente. 
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COMISSÃO Dt SEGURANÇA NACIONAL 
6f Rewiião, Extraordinária, reallzada 

em 25 de outubro de 1984 

Às onze horas do dia vinte e cinç_o de outubro de mil 
novere_ntos e oite:ota e quatro, na sala de reuniões da Co
miSsão, na ala Senador Alexandre Costa, presentes os 
-senhores Senadores A.lmir Pinto, Presidente, Jorie-Bor~ 
nhausen, Passos Pôrto e Gastão MUller, reúne-se a Co
missão de SegUrança Nacional. 

Deixam de comparecer, por motivo justificado, os Se
.Ílhores Sena-don!s ·Moacyr Duarte, AfteVírLe_ãl e MalliO 
Borges. _ 

Havendo número regimental, o ·senhor Presidente, Se-
nador Al~il- Pfnto, deciara abertos os tra'hathos e dis
pensa a leitura da Ata da reunião anterior, que é dada 
como aprovada. Pross_eguindo, o Senhor ·Presidente cõn
cede a palavra ao Senhor Senador Jorge Bornhausen, 
que emite parecer favorável ao PrOjeto de DeCreto Legis

-lativo n'? 04/82, que "aprova o texto da Convenção sobre 
::i."Proteção Física do Material NuClear, assinada em Vje
na, a l.i_de maio de 1981". Po_~to l',!m discussão~. em se
guida, em votaÇão, é o parecer do Relator aprovado pela 
Comissão. Continuando, o Senhor Presidente concede a 
palavra ao Senhor Sr;n_ador l_lªssos Pôrto, que emite pa

. reé~r fav_orãvel 3.6-_P(Ojeto de Ld da Câmaia n'i'.94/84, 
que "dispõe sobre o ingresso no Corpo de Engenheiros e 
Técnicos Navais- CETN". Na forma da Emenda n'i' 1-

. CSN, que apresenta. Posto em discussão_e~_em seguida, 
em votação, ê o parecer do Relato~ aprovado pela Co
missão. 

Nada mais havendo a tratar, encerra-se a reunião, la
vrando eu, Marcelino dos Santos Camello, Assistente da" 
Comissão, -a presente Ata, que, após lida e aprovada, se
rã assinada pelo Senhor Presidente. 

COMISSÃO DE FINANÇAS 
17• Reunião, realizada 

em 8 de novembro de 1984 

Ãs 10:00 ho_ra~ do dia~8 de novembro de 1984, na Sala 
de __ Reuniões dB:-Comiss~o de _Finanças do Senado Fede-_ 
~1, Ata Senador Nilo CÕeJho, preSentes os Senhor~s Se
nadores José Lins, Vice-Presidente, no exercício da Pre
sidência, OctáViO ·cardOsõ, Carlos Lyra, Passos Pôrto, 
Roberto CarilpOS, Jorge Kalume, Amaral Peixoto, Gui
iht!rme-Pa!meira, Almir Piilto. Deixam de comparecer, 
por motivo ji.lst.ificado, os Senhores Senadores Itamar 
Franco, Jorge Bornhausen, Amaral Furlan, Albano 
Franco, Gabriel Hermes, João Castelo, Jutahy- Maga
lhães, Virgílio T-áVora, José Fragelli~ Pedro Simon, Seve-:
ro Gomes, Cid Sampaio e Roberto Saturnino. Havendo 
llúm~rO regitllental, o Serl.hor Senaaor José Lins declara 
abertos os trabalhos, determinando a mim, Luiz Fernan~ 
d.o Lapages~e, a leitun da Ata da 16'" Reunião. Colocada 
ern_djscussão e não-havendo qUem quises_se fazer US() da 
palavra, passa-se à votação, sendo a mesma aprovada 
por unani~i~~de. PasSã.-s_e ao Hem l: Projeto de Decreto 
Legislativo n\1 1}83- "Aprova as cont~s d<? Presidente 
da República, relativas ;10 ·exercíciO financeirO âe-1980." 
Rf;!:lat9r: Sena.çf"ál- RoJ?e~t() _Ça!flpo~que _ em~te parecer 
favorável. ColOcado o-p_a~~-~~ ~-Q re~ator e~_diScUssão e, 
em Seguida, em vOtação, é o mesTno .ipro~ad-6 pOfGnani
inldade. Item 2: Projeto de D~cr-eto 1:-egislativo n'? 337~3 
-"aprova as contas do Presidente da Repúbiicã, relati
vas ao exercício financeiro de 19.81". Relator: Senad_or 
RObei-to-:c:ampos, que emite pareéer favorãVel:Coloca
do o parecer do relator em discussão e, em seguida, em 
votação, é o mesmo apro~adopor_unal}_im~t!ade. Item 8: 
Projeto de Lei da Câmara n'i' 124/84 '"""7- ••dispõe sObre a 
atualização monetária das importâncias devidas pela Fa
zenda Ptibiic;,i, em- virtude de sentença judicial, simplifica 
trâmite processuais, e dá outras providências." Relator: 
Senador Passos Pôrto, que, ao ser anunciada a apre-
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ciação do presente item, requer à Presidência seja o mes
mo retirado de pauta, para o reexame da matéria. Colo
cado em discussão e, em seguída, em votação, ê o reque-
rimento aprovado, sendo retirado de pauta o Projeto de 
Lei da Câmara nY 124/84, ~devolvido ao reexame do Re
lator da matéria. Item lO:: Projeto de Resolução n'i' 59/84 
- "Altera o Regulamento Administrativo do Senado 
Federal, e dã outras providências." Relator: Senador 
Passos Pôrto, que emite parecer favO{ável à--matéria. Co
locad9 o p8recer em discussão e, em seguida, em vo
tação, ê o mesmo aprovado por unanimidade. Item 11: 
Ofício "S" 26, de 1984, "Do Senhor Presi_dente do Tribu
nal de Contas -do_Distrito FeQeral, ~ncaminhando ao Se
nado Fedei-a! o Relatório sobre as contas do Governo do 
Distrito Federal, rel8tivas ao exercício de 82, e o respec
tivo ptojeto de Parecer Prévio~ "Relator: Senador Passos 
Pôrto, que- Cmite parecer favorável à propOSição. Colo
cado o- parecer-em discussão e não havendo quem queira 
usar da palavra, a Presidência passa à votação, sendo o 
mesmo aprovado por unanimidade. O Senador José 
Lins, V ice-Presidente, no exercício da Presidência, solici
ta ao Senador Roberto Campos que ocupe a Presidência, 
eventualmente, para que possa emitir o Parecer sobre o 
Item 12 da pauta. Item 12: Oficio "S" N922/84 .• "Do Se
nhor Governador do Estado de Goiãs, solidtãndo a au
torização do Senado Feder31-para contratar operação de 
empréstimo externo, no valor de US$ 80 milhÕes de 
dólares, destinado à implantação e paVimentação de ro
dovias estaduais". Relator: Senador José Lins, que emite 
parecer favorável à proposição, na forma do Projeto de 
Resolução do Senado, que formula. Colocado ~1!1 dis
cussão e, em seguida, à votação, é o mesmo aprovado 
por unanirriidade. Volta a ocupar a Presidência o Sena
dor José Lins, que passa a apreciar o Item 13: Projeto de 
Lei da Câmara n'i' 165/84, qu~ "Fixa os valores de retri
buição do Grupo-Atividades de Fiscã.lização de Com
bustlveis, e dá outras providências, .. Relator: Senador 
Passos Pôrto, que emite parecer favorável. Colocado o 
parecer em discussão e, em seguida, à votação, é o mes
mo aprovado por unanimidade. Item 14: Projeto de Lei 
da Câmara n'i' 171/84, que "Con_ce_de pensão especial a 
Dom An_tÓn!o de Almeic!a Moraes Jún_ior, ex-ArcebispO 
de NiÚ:róiwRJ. "Relatar: Sen3.dor _Amaral Peixoto, que 
emite parecer favorável à matéria. Colocado _o parecer 
em dis-cussão e, em seguida, à votação, ê o mesmo apro
vado por unanimidade. A Presidência comunica constar 
da pauta ainda os itens 3: Projeto de Lei da Câmara o9 
263/83, -que .. eleVa para 25% o acréscimo da remune
ração do trabalho noturno sobre o diurno, e fixa o perío: 
do rioturno, enfre as 20:00 horas de um dia e as (i:OO ho
ras do $eguinte, modificando a redação do art. 73 da 
CLT. "Item 4: Projetõ de Lei da Câmara n'? 154/83, que 
"altera o art. 288 da CLT, aprovada pelo Decreto-lei n9 
5.452/43." Item 5: Projeto de Lei do Senado n• 04/83, 
que "Introduz modificações na Consolidação das Leis 
do Trabalho, na parte que disciplina a jOrnada de traba~ 
lho. "Item 6: Projeto de Lei da Câmara nY 15/83, qu~;_"a~ 
cresceilta parágrafo ao artigo 6Y da Lei n'i' 5.107, de l3 de 
setembro de 1966, que Cria o FGTS, e dâ outras provi
-dências", dispondo sobre o pagamento de percentuais ao 
empregado despedido sem justa causa,._ "Item 7: Projeto 
cie Lei do -Senado n'i' 200)_83, qu~ "determina a concessão 
de subsidio para a compra de gêneros de primeira rieces
sidade a pessoas de baixa renda_. ••Jtem_ 9: Projeto de Lei 
do Senado n'i' 233/81, que .. Fixa percentual mfnimo para 
aplicações em educação pelas empresas em que o Estado 
tenha participação acionária majoritária, "Como não se 
encontram presentes, no momento, os Relatores desig~ 
nados para os respectivos processados, a Presidência 
submete aos Senhores Membros da ComisSão_ sobre o 
adiamento dos itens relacionados. Colocado_ em sliscus~ 
siHfefiâõ havendo o uso da palavra pelos Senhores Sena
dores, passa-se à votação, sendo a proposta de adiamen
to dos itens acima relacionados aprovada por unanimi-
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dade, Nada mais havendo a tratar, o Senador José Lins, 
Vice-Presidente no exercício da Presidência, determina a 
mim, Luiz Fernando Lapagesse, Secretário da Coruis
sào, lavrasse a presente Ata, que, lida e aprovada, é assi
nada pelo Senhor Vire. Presidente. 

COMISSÃ-O DE ECONOMIA 
26• Reunlilo, Extraordinária, realizada 

em 11 de outubro de 1984. 

Às onze horas do dia onze de outubro de mil novecen
tos e_ oitenta e_ quatro, na sala de reuniões da Com-íssão, 
Ala Senador Nilo Coelho, presentes os Srs. Senadores 
Roberto Campos, Presidente, Jorge Kalume, João Cas
telo, José_ Fragelli, Gabriel Hermes, Fernando Henrique 
Cardoso, Atbano Franco, Cid Sampaio e Luiz CavalGan
te~ _r_e_úne-_~ a Comis_são _9e EconomtaL Deixam. de com
parecer, por motivo justificado, os Srs. Senadores Jos_é 
Lins, Beneclito ferre_íra, S.evero Gomes e Fábio Lucena, 
Havendo número regimental, o Sr. Presidente decl~r; 
abertos os trabalhos, dispensando a leitura da Ata da 
reunião anterior, que é dada como aprovada. São apre-· 
ciadas as seguintes ma_têd_as: Projeto de Lei do Senado n11 

78/83 - Estab_elece obrigatoriedade de seguro de crédito 
para as operações que indica. Relator: João Castelo, que 
apresenta parecer favorável ao projeto e às emendas da 
CCJ. Não havendo quem queira discutí-lo, o parecer é 
considerado aprovado. Projeto de Lei da Câmara n~ 
105/84 - Dispõe sobre financiamentos a agricultores. 
Relator: Senador Cid Sampaio, que apresenta parecer 
favorável, nos termos do Substitutivo que oferece. Não 
há discussão e o parecer é aprovado. Projeto de L~i do 
Senado n~" 158/83- Regula a utilização e a libt:ração da 
conta vinculada do FGTS, para a construção e aquisição 
de casa própria. Relator: Senador José FragelH, que 
apresenta parecer favorável, com a emenda n"' l-CE, que_ 
oferece. Não havendo discussão, o parecer é aprovado 
pela Comissão. Projeto de Lei do Senado n"' 238_f8~ 
Altera o artigo 1~> da Lei n~> 5.589, de03 de julho de _!970, 
para estender aos documentos que menciona a autenti
cação pelo processo de chancc;la mecânica. Relator: Se
nador G_abriel Hermes, ·que emite parecer favorãvel, nos 
termos do Substitutivo que oferece. Não_ havendo ob_
jeçãó, a Corrlissão ã.proVa o parecer. Projeto de Lei da 
Câmara -n• 19/83 - Dispõe sObre- dados que devem 
constar de notas fiscais e coriheciineritos de transporte 
para comprovação de entrega de mercadoriaS: Relaior: 
Senador Gabriel Hermes, que oferece parecer contrãrio 
ao pLojeto. A Comissão aprova o parecer. Projeto de Lei 
do Senado n"' 294/80 -=.. _ _M_odifica dispositivos da Lei"il"' 
6.019, de03 dejaneiio de 1974, que dispõe sobre o _traba
lho temporário nas erilpfesas urbanas. Relator: Senador_ 
Gabriel Hermes, que oferece -parecer favorãvel ao proje~ 

' to e às emendas n~"s 1 e2.-CCJ. Não hã discussão, sendo o 
parecer considerado aprovado. Projeto de Lei da Câma~ 
ra n~> 13/83 - Fixa os níVeis máximos permissíveis de 
sons e ruídos produzidos por veículos automotores, re--· 
gula a fabric_a_ção e o uso de acessórioS que especifica, e 
dã outras providências. Relator: Senador Fernando 
Henrique Cardoso, ·que apresenta parecer preliminar, 
por audiência ao __ ~oder Executivo. Não hã manifestação 
em contrário, e a Comissão aprova o parecer. Projeto de 
Lei da Câmara n'? 65/84- Dispõe sobre a proibição de 
as indústrias de detergentes produzirem não~ 

biodegradãveis, nas condições que eSpecifica. Relator: 
Senador Albano Franco, que oferece parecer contrãrio 
ao projeto. A Comiss_ão aprova o parecer. Mensagem nt 
137/84 --Do Sr. Presidente da República, submetendO 
à aprovação do Sen_ado Federal, proposta do Sr. Minis
tro da Fazenda, para que seja autorizada a Prefeitura 
Municipal de São Josê do Rio Preto (SP), a 10ntratar 
operação de crédito no valor de CrS 1.801.828.349,80. 
Relator: Senador Gabriel Hermesl que apresenta parecer 
favorável, concluindo por um Projeto de Resolução. 
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Nào hayend_Q__çli~cussão, o parecer é considerado aprova~ 
dq. São adi<! das as seg~intes prÕposlções: PLS nl' 248/81 
e PLS n~" 154/7$_-C_qmplementar. Nada m_ais havendO a 
tratar, encerra-se a reunião, lavrando eu, Francisco Gui
lherme Thees Ribeiro, Assistente da CorriiSsão, a presen
te Ata que, lida e aprovada será assinada pelo Sr. Presi
dente. 

COMISSÃO DE MUNICIPIOS 
8• Reunião, (Extraordinária), realizada 

em 7 de novembro de 1984 

Às onze horas do dia sete de novembro de mil nove
·centos _e oitenta e quatro, no Sala da Comissão, na Ala 
SenadOr -Aleiúi.fidre COsta, sob a·preSidênciã. do Senhor 
Senador Passos Pórto, Presidente, reúne-se a Comissão 
de Municípios. com a presença dos Senhores Senadores 
Josê UnS, Almir PintO, Benedito Ferreira, Jorge Kalu~ 
me, Nelson Carneiro, Lóur'ival Baptlsta, Mauro Borges e 
aa·stão Müller. 

Deixam de comparecer, po"r motivo justifícado, os Se
nhor~ Sena_do~~s Jut~hy Magalhães, Benedito Canelas, 
João Lobo, Ga-Ivão Modesto, Carlos Alberto, Jorge Bor
nhausen, Mário M~ia, Alfredo Campos, José Ignádo 
Ferreira, Marcelo Míranda e Eneas Farias. 

Havendo riúmero regimental, o Senhor Presidente de
clara aberta os trabalhos e dispensa a leitura da Ata da 
reunião anterior, que ê dada como aprovada. 

A seguir, passa-se à apreciação das matérias constan
tes_ da pauta e são ·relatados os Projetas de Resolução da 
Comissão de Economia, às seguintes Mensagens Presi
denciais: I) Mensagem nQ 186, de 1983, do Senhor Presi
dente da República, submetendo à aprovação do Senado 
federal, proposta do Senhor Ministro da Fazenda, p_ara 
que seja autorizada a Prefeitura Municipal de Alfenas 
(MG) a contratar operação de crédito no valor de CrS 
1.220.001.420,69 (hum bilhão, duzentos e vinte milhões, 
hum mil, quatrocentos e vinte cruzeirQS e sessenta e nove 

- centavos). Relator: Sen-aâor Almir Piilto. Parecer: favo
rável. Aprovado por unanimídade. 2} Mensagem nQ 138, 
de 1984, do Senhor Presidente da República, submeten
do à aprov<ição do Senado Federal, proposta do Senhor 
Ministro da Fazenda, para que seja autorizada a Prefei
fuia' Municipal de Bonfim (BA) a contratar operação de 
crédito no valor de Cr$ 2.234.998.540,00-(dOis bilhões, 
duzentos e trinta e quatro milhões, novecentos e noventa 
e oito mil, quinhentos e quarenta cruzeiros). Relator: Se-. 
nadar Almir Pinto. Parecer: favorãvel. Aprovado por 
unanimidade. Continuando com a palavra, o Senhor Se
nador Almir Pinto emite parecer ~ontrário à Emenda de 
Plenário n~" 01, ao Projeto de Lei do Senado n~ 244, de_ 
1981, que "Acrescenta o parãgrafo 4~' ao artigo 2~> da J,...ei 
Complementar n<:> Ol, de 1967, que visa a reduzir, em ca
sos que especifica, limite mínimo populacional de que 
trata o inciso· I do mesmo ar~igo". Colocado em discus
são e, em seguida em votação, é o parecer aprovado por 
unanimidad-e. Prosseguindo, o Senhor Presidente conce
de a palavra ao Senhor Senador Jorge Kalume que emite 
parecer favorável ao Projeto de Lei da Câmara n~" 43, ~e 
19S4, constante do ítem 4 da pauta, que "Autoriza are
versão ao Município de Barra do Garças, Estado de 
Mato Qross_o, do terreno que menciona". Colocado em 

- discussão e, em seguida, em votação, é o parecer aprova
do por unanimidade. 

Nada mais havendo a tratar, encerra-se a reunião, la
vrando eu, __ Francisco Gõnçalves Pereii"a-, Assistente da 
Comissão, a presente Ata que lida e aprovada, será assi
nada pelo Senhor Presidente. 

~~_COMISSÃO DE REDAÇÃO 
68• Reunlio, (Extraordlnárla), realizada 

em 4 de outubro de 1984 

Aos quatro dias do m~ de outubrO do ano de mil no
vecçntos e _oitenta e quatro, às dezoito horas e quarenta 

Novembro de 1984 

minutos, reúne-se a Comissão de Redação, sob a Presi
dência do Senhor Senador Almir Pinto, presentes os Se
nhmes ·senadOre.~ Aderbal Jurema e Fábio Lucena, de
signando pelo -Presidente do Senado Federal, de acordo 
com o § I~" do artigo 90 do Regimento Interno. 

Deixam de cQmpa'recer, -por motivo justificado, os Se
nhores Senadores_ João Lobo, Presidente, Passos Pórto, 
Vice-Presidente, Claudionor Roriz, Alberto Silva e Sal
danha Derzi. 

É lida e aprovada a ata da reunião anterior. 
~ Comissão aprova o parecer em que o Senhor Sena

dor Aderbal Jurema apresenta a redação ao vencido 
piua o turno suplementar do Projeto de Lei do Senado n"' 
95, de 1984- Complementar, que altera a Lei Comple
me'ntar nV 45, de 14 de dezembro de 1983. 

Nada mais havendo a~lratar, dá~se por encerrada a 
reunião,Javrand_o eu, Frederic Pinheiro Barreira, Assis
tente, a presente Ata, que uma vez aprovada, serã assina
da- pelo Senhor Presidente. 

69f Reunião, (Extraordinária), realizada 
em 9 de ou(ubro de 1984 

Aos nove dias do mês de outubro do ano de mil nove
centos e oitenta e quatro, às quatorze horas e quarenta 
minutos. reúne-.se a Comissão de Rt;:dação, sob a Presi
dência do Senhor Senador Passos Pôrto, Vice
Presidente, presentes os Senhores Senadores Jorge Kalu
me e Claudionor Roriz. 

Deixam de comparecer, por motivo justificado, os Se
nhores Senadores João lobo, Presidente, Alberto Silva e 
Saldanha Derzi. 

É_Hda e aprovada a ata da reunião anterior. 
A Comissão aprova os pareceres em que são apresen

tadas as seguintes redações firiais: 
a) pelo Senhor Senador Jorge Kalume, do Projeto de_ 

Decreto Legislativo nQ 38, de 1983 (n9 38/83, na Câmarã 
dos Deputados), que aprova o texto do Convénio Multi
lateral sobre Cooperação e Assistência Mútua entre as 
D"ireções Nacionais de Aduanas (incluídos os anexos I, V 
e XIII), celebrado na cidade do México, a 11 de se

-tembro de 1981, e do Projeto de Lei do Senado nQ 213, de 
1983, que institui o "Dia Nacional do Voluntariado"; e 

b) pelo Senhor Senador Claudionor Roriz, do Proje-
to de Decreta legislativo nQ _6, de 1984 (nQ 24/83, na Câ~ 
mara dos Deputados), que aprova o texto do Acordo Bá
sico de Cooperação Têcnica_entre o Governo_da Re_
pública Federativa do Brasil e o Governo da República 
Cooperativista da Guiana, celebrado em Georgetown, a 
29 .de janeiro <le 1982. 

Nada mais_ hav~odo a tratar, dá~se por encerrada a 
reunião, lavrando eu, Frederic Pinheiro Barreira, Assis
tente, a presente Ata, que uma vez aprovada, serã assina
da pelo Senhor Presidente. 

70• Reunilo, (Extraordinária), realizada 
ein ·9 de outubro de 1984. 

-Aos nove dias_do·mês de outubro do _ano de mil nove-__ 
centos e oitenta e quatro, às quatorze horas e quarenta e 
cinco minutos, reúne-se a Comissão de Redação, sob a 
Presidência do Senhor Senador João Lo_bo, Presidente, 
presentes os Senhores Senadores Almir Pinto e José 
Lins. 

Deixam de comparecer, por motivo justificado, os Se
nhores Senadores Passos Pôrto, Vice-Presidente, Clau
dionor Roriz, Alberto Silva e Saldanha Derzi. 
~ lida e a provada a ata da reunião anterior. 
-A ComJssão aprova o parecer em que o Senhor Sena

dor Almir Pinto apresenta a redação final do Projeto d~; 
Resolução nt 39, de 1984, que autoriza a Prefeitura Mu
nicipal de Aragarças, Estado de Goiás, a contratar ope
ração _de crédito_no valor de Cr$ 22. 299.000,00 (vinte e 

- dois milhões; duZentos e noventa e' t~ove mil cruzeiros). 
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Nada mais havendo a tratar, dá~se-por ~?nci::rada a reu
nião, lavrando eu,. Frederic Pinheiro Barreira, Assistt~it
te, a presente ata, que uma vez aprovada, será assinada 
pelo Sen_hor Presidente. 

71• Reunião, (Extraordinária), realizada 
em 15 de outubro de 1984. 

Aos quinze dias do mês de outubro do ano de mil no
vecent9S e oitenta e quatro, às quatorze horas e quarenta 
minutos, reúne-se a Comissão de Redação,.. sob a Presi
dência do Senhor Senad9r João Lobo, presentes os Se
nhores Senadores Almir Pinto e Passos Pôrto. 

Deixam de comparecer, por motivo jUstíficado, os Se-
nhores Senadores Claudionor Raiz, Alberto Silva ~ ~al
danha Dcrzi. 

É lida e aprovada a ata da reunião anterior. 
A Comissão apresenta o parecer em que o Senhor Se

nador Almir Pinto apresenta a redação final do Projeto 
de Decreto_Legislativo_ n9 4_1, de 1983 (n"' 32/83, na Câ
mara dos Deputados), que aprova a- refor_ma de_ Irahy 
Moutinho, aluno da Escola Preparatória de Cadetes de 
Fortaleza - CE, do Minis_tério do Exército. ,_ 

Nada mais havendo a tratar, dá-se por encerrada a 
reunião, lavrando eu, Frederic Pinheiro Barreira, Assis
tente, a presente ata, que uma vez aprovada, serã assina
clã pelo Senhor Presidente. 

72• Reuniio, (Extraordinária), realizada 
em 18 de outubro de 1984. 

Aos dezoito dias do mês de outubro do ano de mil no
vecentos e oitenta e quatro, às vinte e duas horas e dez 
minutos, reúne-se a Comissão de Redação, sob a Presi
dência do Senhor Senador_ Passos Pôtto, Vice
Presidente, presentes os Senhores S~;:naQ.Qu;_s Almi.r Pinto 
e CJaudionor Roriz. 

Deixam de comparecer, por motivojustifiCªdo, os S_~- . 
nhores Senadores João Loho, Presidente, Alberto Silva e 
Saldanha Oerzi. 

É lida e aprovada a ata da reunião anterior. 
A Comissão aprova o parecer em que o Senhor Sena

dor Almir PinTo apresenta a redação do vencido para o 
segundo turno regimental do Projeto de Lei cio_ Se..na_d-o 
n"' 140, de 1984, que altera a redação do art. 250 e resta
belece os arts. 252,253 e 254, todos da_~i n9 4.737, de IS 
de julho de 1965 - Códi$0 Eleitoral -, revogando o 
Decreto-lei ntt 15.538, de 14 de abril de 1977. 

Nada mais havendo a tratar, dá-se por encerrada a 
reunião, lavrando eu, Fredric Pinheiro Barreira, Assis~ 
tente, a presente ata, que uma vez aprovada, será assina· 
da pelo Senhor Presidente. 

73• Reuniio, (Extraordinária), realizada 
em 18 de outubro de 1984. 

Aos dezoito dias do mês de outubro do ano de mil no-_ 
vecentos e oitenta e quatro, às vinte e duas horas e vinte 
minutos, reúne-se a Comissão de Redação, sob Presidên
cia do Senhor Sem;tdor P~sos _Pôrto, Vice-P-residente, 
presentes os Senhores_Se]ladores Claudionor Rori~ e Al~-
mir Pinto. 

Deixam de comparecer, por motivo justificado, os Se
nhores Senadores João Lobo, Presidente, Alberto Silva e 
Saldanha Derzi. 

t lida e aprovada a ata da reunião antei:ior. 
A Comissão aprova o parecer em que o Senhor Sena

dor Claudionor RoriZ" apresenta a redação _final do Pro
jeto de Lei do Senado n'i' 103, dç: 1984 ( n"' 4.216/84, na 
Câmara dos Deputados), que dispõe sobre manutenção 
da correção automá_tica semestral dos salários, de acordo 
com o lndice Nacional de Preços ao Consumidor -
INPC, e revoga dispositivos do Decreto-lei n9 2.065, de 
26 de outubro de 1983. 

Nada mais bayendo a tratar, dá-se por encerrada a 
r

0
c_Y:illào-, l~vrando eu, Frederic -Pinheiro Barreira-, ASsis
tent~, a presente ata, que uma vez aprÕvad-a, será á-Ss'ina

- cJ-a_ pelo S~nhor PreSiden~e_,, 
74• Reunião (Extraordfnirla), realizada . 

em 24 de outubro de 1984 

Aos vinte e quatro dias do mês de outub_ro do an_p de 
1984, às dezáito hOras e quarenta miriutos, reunia-se a 
Comissão de Redação, s-ob a Presidência do Sr. Senador 
Passos Pôrto, Vice-.Presidente, presentes os Senhores_ Se
nadores Alberto Silva e Jorge Kalume. 

Deixam de cOniparecCr, por motivo justificado, oS Se
nhores Senadores João Lobo, Claudionor Roriz e Salda-
nha Derzi. . 

É lida e aprovada a Ata ~e- reun-ião antáior. 
-A ComisSào aprova o parecer em que o Senhor Sena

dOr ÃlbertO Silva apreSenta a fedação final do Projeto de 
Res_plução nY 66, de 1984, que autoriza o Poder Exc;cuti
vo a alienar ter~as do domínio da União, destacadãs da 
-gleba lriri, situada no Município déCol_ider, Estado de 
Mato Grosso, pará reassentamento de ex-ocupantes da 
Reserva Indígena Pi mente! Barbosa, na forma de que in
dica. 

Nada mais havendo a tratar encerra-se a reuniãõ, la
vrandO eu, Frederic Pinheiro Barreira, AssiStente, apre
sente Ata, que uma vez aprovada, será assinada pelo Se~ 
nhor Presidente. 

75• Reuniio (Extraordinária), realizada 
em 24 de outubro de 1984 

Aos-vinte e quatro dias do mês de outubro do ano de_ 
mil novecentos e oitenta e quatro, às dezoito horas e 
quarenta e cinco minutos, reúne-se a Comissão de Ri!:· 
dação, sob a Presidência do Senhor Senador Passos Pôr~ 
to, Vice-Presidente, presentes os Senhores Senadores 
Jorge Kalume e Almir Pinto. 

Deixam de_ comparecer, por mõtivo justificado, os Se· 
nhores Senadores João Lobo, Presidente, Claudionor 

-- -R.orTz: Álberto Silva e Saldanha Derzi. 
f lida e aprovada a Ata de reunião anterior. 
A Comissão aprova os pareceres em que o Senhor Se

nador Jorge Kalume apresenta as redações finãü; do Pro
jeto de Lei d_o Senado n"' 9, de 1984-DF, que altera_a es
trutura das categorias funcionais de Motorista Oficial, 
Agente de Portaria e Engenheiro Florestal do Plano de 
Classificação de Cargos instituído pela Lei n~ 5.910, de 
19 de setembro de 1973, e dá outras providências; e do 
Projeto de Lei do Senado o"' 120, de 1984-DF, que auto
~iza, o Governo do D_istrito-Federal a coptratã.r operação 
de empréstimo interno destinado ao desenvolvimento do 
Programna Aglomerados Urbanos. 

Nada maiS havendo a tratar, dá-se po~ encerrada a 
reunião, lavrando eu, Frederic Pinheiro Barreira, Assis
tente, a presente Ata, que uma vez aprovada, serã assina
da pelo Senhor Presidente. 

76'- Reuniio (ExtraordiniÍI'Ia), realizada 
em 24 de outubro de 1984 

Aos vinte e.quatro dias do mês de outuhro do anoo de 
mil nov~ntos e oitenta e quatro, às deZeitove horas e 
quarenta cinco minutos, reúne-Se a Comissão de Re-
dação, sob a Presidência do Senhor Senador Passos Pôr
t.o, _ Vice-Presidente, presentes os Senhores Senadores 
JOrge Kalum_e e Almir Pinto. ~ 

Deixain de comparecer, por motivo justificado, os Se
nhores Senadores .João Lobo, Presiden~e, _ Claudíono~ 
~oriz, Alberto- Silva e Saldanha Derzi. -

É lida e aProvada a Ata da--reunião anterior.-
A _Comissão aprova os pa.receres em que são apresen-

tadas as seguintes redações finais_:- - ~ -
a) pel9 Senhor Senador Jorge Kalume, do Projeto _de 

Lei _dp Senado_ n9 164, del9$_1 (ntt-6.823/82, na Câfflara 
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dos Deputados), que proclama o Marechal-do-Ar Alber
to Santos Dumont Patrono da Aeronáutica Brasileira, o 
Marechal·do-Ar-- Edua_rdo _Gomes Patrono da Força 
Aérea Brasileira, e cria a "Medalha Eduardo Gomes"; e 

b) pelo Senhor Senad.or Almir Pinto, do Projeto de 
Lei do Senado n9'123, de 1984-DF, que altera a estrutura 
da Categoria Funcional de Bibliotecârio, do Çirupo
Outras Atividades de Nível Superior, de que trata a Lei 
n"' 5.920, de 19 de setembro de 1973, e dá outras provi
dências; do Projeto de L(!i d9Senado n9 163, de 1984, 
que reajuSta os valores de vencimentos e proventos dos 
servidores ativos e i nativos do Senado Federal, ~dá ou
tras proVidências; e do Projeto de Resolução n9 63, de 
1984, que autoriza o Governo do Estado-de Mato Gros
so a contratar operação de empréstimo externo no valor 
deUS$ 80,000,000.00 (oitenta nii\hões-de dólares), desti
nado ao Programa Rodoviário Estadual. 

Nada mais h~v~ndo a tratar, dá-se por encerrada a 
fiUnião,·nlVrando_eu, Frederic Pinheiro Barreira, Assis
tente, a Presente Ata que, uma vez aprovada, será assina
da pelo senhor Presidente. 

77• Reunião (extraordln,rla), teallzada 
em 24 de outubro de 1984 

Aos vinte e quatro dias do mês de outubro do ano de 
mil novecentos e oitenta e quatro, às dezenove horas e 
cinqüenta minutos, reúne-se a Comissão de Redação_, 
sob a Presidência do Senhor Senador Passos Pôrto, Vice
Presidente, presentes os Senhores Senadores Claudionor 
J~.oriz e Jorge Kalume. 

Deixam de comparecer, por motivo justificado, os Se
nhor~_SeÕ_adores )oão _Lobo, Presidente, Alberto Silva e 
Saldanha Derzi. · 

i:: lida e aprovada a ata da reunião anterior. 
A ComiSsão aprova o pareCer em que o_ Senhor Sena

dor Claudinor Roriz apresenta a redação final do Proje· 
to de Resoluçã.o _n9 64, de 1984, que autoriza o Governo 
do_-Estado de-M~to ósosso a cQntratar operação de em
préstíirio externo no vãlor deUS$ 35,000,000:00 (trinta e 
cinco milhões de dólares), destinado ao Programa Rodo
viário daquele Estado. 

Nada mais havendo a, _tratar, dá-se por encerrada a 
reunião, lavrandO eu, Frederic Pinheiro Barreira, Assis
tente, a presente ata que, uma vez aprovada, serã assina
da pelo Senhor Presidente. 

78• Reunião (Extraordinária), realizada 
em 24 de outubro de 1984 

Aos vinte e quatro dias do mês de outubro do ano de 
mil novecentos_ e oitenta e quatro, às dezenove horas e 
cinqUenta e cinco minutos, reúne-se a Comissão de Re· 
dação, sob a Presidência do Senhor Senador João Lobo, 
Presidente, presentes os Senhores Senadores Passos Pôr
to. Vice~Presídente, e Jorge Kalume. 

Deixam de comparecer, por motivo justificado, os Se
nhores SJ!;nadores Claudionor Roriz, Alberto Silva e Sal-
'danha Derzi. 

É-lida e aprovada a ata da reunião anterior. 
A Comissão aprOVa o parecer em que o Senhor Sena

doi Passos Pôrto -ãpresinta a redação final_dQ Projeto de 
ReSolu~ão n"' 67, de 1984, que autoriza -o Gõverno doEs
tadO -de São Paulo a Contratar opúação de empréstimo 
externo no vaJ~r d_e USl 55,500,000.00 (cinqUenta e cin
co milhões e quinhentos mil dólares); para a implantação 

---de-um programa de saúde na Região Metropolitana de 
São Pâulo. 

Nada mais havendo a tratar, dá-se por encerrada a 
feüt'liãó, lavrando eu, Frederic Pinheiro Barreira, ASsis
tente~ a pfCsente ata que, uma vez aprovada; será assina
da pelo Senhor Presidente. 
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79J Reunlio (Extn~~ordin,rla), resllzada 
em 25 de outubro de 1984 

Aos vinte e cinco dias dP_ mês de outubro do _ano de 
mil novecentos e oitenta e quatro, às dez.oitõ- horas e cin
qUenta minutos, reUne-se á CoiníSsão de Redação, sob a 
presidência- do Senhor Senador Passos Pôrto, Vice
Presidente, presentes os Senhores Senadores Alberto Sil
va e Almir Pinto. 

Deixam de comparecer, por motivo justificado, os sé:
nhores Senadores João Lobo, Presidente, Claudionor 
Roriz e Saldanha Derzi. 

É lida e aprovada a ata da reunião anterior .. 

A Comissã.o aprova o pareCer em que o Senhor Sena
dor Alberto Silva apresenta a redação final do Projeto de 
Decreto Legislativo n" 15, de 1984 (n~>61/84, na Câmara 
dos Deputados), que aprova o texto do Acordo sobre o 
estabelecimentQ e os privilégíos e imüi!ldades da Dele
gação da Comissão das_ Comunidades Euro_péias-ilo Bra
sil, firmado entre o GoYerno da Reptlblica Federativa do 
Brasil e a Comissão das Comunidades Européias, e con
cluído em Bruxelas, a 4 de abril de 1984. 

Nada mais havendo a tratar, dá-se por encerrada a 
reunião, lavrando eu, Frederic Pinheiro Barreira, Assis
tente, a presente ata que, uma vez aprovada, serã assina.: 
da pelo Senhor Presidente. 

DIÁRIOpO(CONGRESSO NACIONAL (Seção II)_ 

80• Reunião (Extraordln,ria), realizada 
em 25 de outubro de 1984a01S 

Aos vinte e cinco_ dias do_ mês de outubr9 do ano ~!! 
mil novecentos e oitenta e quatro, às dezoito horas e cin
qaenta e cinco minutos, reúne-se a Comissão de Re
dação, sob a Presidência do Senhor Senador Pass-os Pôr
to, Vice-Presidente, presentes os Senhores Senadores AI
mi r Pinto e Jorge Kalume. 

Deixam de comparecer, por motivo jtistíficado, os Se
nhores Senadores João L.<>bo_, Presidente, Claudionor 
Rorii, AlbeftO Silva e Saldanha Derzi. 

t: lida e aprovada a ata da reunião anterior. 
A Comissão aprova os pareceres em que são apresen

tadas as seguinies redações finais: 
a) pelo Senhor Senador Almir Pinto, do Projeto de 

ResOlução n9 43, de 1984, que autoriza a Prefeitura Mu
nicipal de ltajá, Estado de Goiãs. a contratar operação 
de crédito no valor de CrS 116.018.64-1,00 (cento e dezes
seis milhões, dezoito mil, seiscentos e quarenta e.urn cru
zeiros): e 

b) pelo Senhor Senador Jorge Kalume, do Projetp de 
Lei dQ_Se_nado n9 122, de 19&4-DF, que altera a estrutura 
de categorias funcionais do Grupo_-Outras Atividades de 
Nívle Superior, de que trata a Lei n\' 5.920, de 19 de se
tembro de 1973, e dã outras providências. 

Nada mais havendo a tratar, dã-se por encerrada a 
reunião, lavrando eu, Frederic Pi1_1heiro Barreira, Assis-

Novembro de 1984 

tente, a presente ata que, uma vez aprovada, serâ assina
da pelo Senhor Presidente. 

81• Reunlio (Extraordinária), realizada 
em 29 de outubro de 1984 

Aos vinte e nove dias do mês de outubro do ano_de mil 
novecentos e oitenta e quatro, às quatorze horas e qua
renta minutos, re11ne-se a Comissão de Redação, sob a 
Presidência do Senhor Senador João Lobo, Presidente, 
presentes o~f Senhores Senadores Alberto Silva e José 
Lins. 

Deixam de comparecer, por motivo justificado, os Se
nh~xes Senadores Passos Pôrto- Vice-Presidente, Clau
dionor Roriz e Saldariha Derzi. 

É lida e aprovada a ata da reunião anterior. 
A_Comissão aprova o parecer em que o Senhor Sena

dm:..Aiberto Silva apresenta a redação do vencido para o 
turno suplementar do substitutivo do Senado ao Projeto 
de Lei_da Câmara n9 80, de 1984 (n9191/83, na Casa de 
origem), que fixa o efetivo da Polícia Militar do Terri
tório Federal de Roraima, e dâ outras providências. 

Nada mais havendo a tratar, dã-se por encerrada a 
reunião, lavrando eu, Frederic Pinheiro Barreira, Assis
tente, a presente ata, que uma vez aprovada, serã assina
da pelo Senhor Presidente. 
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ANO XXXIX -N• ISO CAPITAl,. FEDERAL TERÇA-FEffiA, 20 DE NOVEMBRO DE 1984 

SENADO FEDERAL 
Faço saber que o Senado Federal aprovou, e eu, Moacyr Dalla, Presidente, nos termos do art. 52, item 30, do Regi

mento Interno, promulgo a seguinte . 

RESOLUÇÃO N• 66 D~ 1984 

Altera os arts. 512, 513 e 514 do Regulamento Administrativo do Senado Federal, aprovado pela Resolução n• 
58, de 10 de novembro de 1972, e dá outras providências. 

Art. I• Os arts. 512, 513 e 514 do Regulamento Administrativo do Senado Federal, aprovado pela Resolução n• 58, 
de lO de novembro de 1972, passam a vigorar com as seguintes alterações:_. 

"Art. 512 . .O Centro de Informática e Processamento de Dados do Senado federal- PRODASEN, e o 
Centro Gráfico do Senado Federal- CEGRAF, gozarão de autonomia administrativa e financeira nos termos do 
art. 172 do Decreto-lei n; 200, de Z5 de fevereiro de 1967, ~om a redação dada pelo Decreto-lei n• 900, de i9' de se
tembro de 1969, observadas as mrrmas estabelecidas em atos próprios, que disciplinarão, entre outras matérias, as 
refe'rentes ao- desdobramento '·da estrutura administrativa, à natureza, organização e atribuiçõ~ ~os cargos e em~ 
pregos e o regime jurídico do pessoal, obedecidas a estrutura de administração e disposições especificas estabeleci
das neste Regulamento Administrativo, 

§ I • Os a tos próprios referiàos neste artigo, e suas alterações sefão aprovadas pela Comissão Diretora do 
Senado Federal. 

§ 2• A autonomia financeira do PRODASEN e do CEGRAF será assegurada na forma do§ 2• do art. 172 
do Decreto-lei n• 200. de 25 de fevereiro de 1967, com a nova redação dada pelo Decreto-lei n• 900, de i9 de se
tembro de 1969, ficando a Comissão Diretora do Senado Federal autorizada a instituir fundos especiais, de natu
reza contábil, a cujo crédito serão levados tpdos os recursos vinculados às atividades desses órgãos, orçamentários 
e extraorçamentârios, inclusive a receita própri~. -

§ 3• A Comissão Diretora do Senado Federal determinará a inclusão, anualmente, no Orçamento do Sena
do Federal, de dotações desti'nadas a oco)"rer despesas do PRODASEN e do CEGRAF, as quais constituirão re
cursos dos fundos especiais a que se refere o parágrafo anterior. 

§ 49 Os orçamentos, bem como suas alterações no decorrer do exercício, relativos aos fundos especiais a 
que se refere o § 2• deste artigo~ serão elaborados com observ~ncia .da mesma sistemática do .Orçamento Geral da 
UniãQ_e aprovados pela Comissão Diretora do Senado Federal. 
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EXPEDIENTE 

CENTRO GRÁFICO DO SENADO FEDERAL 

AIMAN GUERRA NOGUEIRA DA GAMA DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL 

Diretor·Geral do Senado Federal 
Impresso sob a responsabilidade da Mesa do Senado Federal 

ALOISIO BARBOSA DE SOUZA 

Oiretor Executivo 
ASSINATURAS 

LUIZ CARLOS DE BASTOS Via Superfície: 

Oiretor Industrial Semestre .•.•.••...••.••••.•.•.•••..••. 
Ano •••••••••••••.••••••••••••••••••• 

Cr$ 3.000,00 
Cr$ 6.000,00 

RUDY MAURER 

Diretor AdminiStrativo 
Exemplar Avulso, Cr$ 50,00 
Tiro$J8m: 2.200 exemplares 

§ 5• Será apresentado, mensalmente, ao !•-Secretário do Senado, um relatórLode auditoria sobre as contas 
do PRODASEN e do CEGRAF .• 

Art. 513. Os Conselhos d.~ Supervisão do Centro Gráfico dq S~na<io Federal-,- CEGRAF, e do Centro de 
lnformátlcà e "Processamento de Dados do S.enad_o Federal:-= ~RPDA$EN,_serão presididos por um membro da 
Coqlissão Diretora, por esta indicado e integrados, cada um, por quatro membros designados pela Comissão Di
retbra, dentre funcionários do Senado .Federal, em ativídade e pelo Diretor-ExecutiYo_r_espectivo, na qualidade de 
tnembro nato. 

Parágrafo único. O Diretor-Executivo do PRODASEN e o do CEGRAF não terão direito a voto nas reu
niões dos respectivos Conselhos de Supervisão·· 

Art. 514. _O Diretor-Executivo d_o PRODASEN e o dgCEGRAF serão indicad~Qs pelos respectivos Conse
lhos de Supervisão e nomeados o.u admitidos para cargo ou emprego de direção previsto no Quadro de Pessoal es
pecífico, pelo Presidente do Senado, ouvida a Comissão DiretOra, de-co:p.formid-ade Com o regime jurídico previsto 
a ser estabelecido nos atos próprios. 

§ 1• O emprego ou cargo a que se refere este artigo poderá ser exercido por servidor do Quadro de Pessoal 
do Senado Eeder~l. -

§ 2• . Ni(liipótese de emprego de direção, regido pela Consolidação ·das Leis do_ Trabalho - CLT, o servi
dor contratado nas conçlições do parágrafo anterior, enquanto permanecer nessa situação, ficarã afastado do seu 
cargo efetivo e, em conseqUência~ do respectivo reg_inie- estatutário, sen1 prejuízo dos direit'óS à Progressão e Ascen
são Funcionaís, na forma da regulamentação específica, e do cômputo de tempo de serviço para os efeitos de apo' 
sentadoria e disponibilidade .. 

• • • -~- ........................ ·---· ••••• -· ·--- ......... __ •• ~-- •• ~- ·_-t·•;•. "i.:"'"'. •----:-:- --. ~----: ••••• ·,· •••• 

• • _.-. ~--•• -••••••• -~ .. ~ ••••••••• -- •• ·---- •••• ,. -~ •••• ·-·-· ... ~ •.•••• '·i':'' .. "'.--·.-~.·-;·'- ••••••••••• 

• • •• • o·• -~•- • ~ •s • • • • • • • • •-• • • • • • ~ • • • •-• • • •,- • • •: <,·.~- • • • • •·:• •; •_ • .. ;,..·-~-· •_•• •.• • • • • • • • • •··• • • • • 

Art. 2• Na hipótese de modifi.cação do atual regime jurídico de qualquer dos órgãos de que trata esta Resolução, o 
ato próprio disporá s0l5re a 6pção pelo novo sistema, garantida aqS nào-Ôptante~·a pern:'anênCia- ná sitUaÇãO em que_ se encon~ 
tram, integrados os respectivos empregos na parte suplementar do Quadro 'Permanente do órgão próprfode lotaçãõ, para fins de 
extinção à medida em que vagarem. -- -

Parágrafo único. Verificada a modificação do regime jurídico previsto neste artigo, a transformação dos empregos 
dos servidores optantes, em cargos de idêntica naturez.a: far,se-i\ n)edi'lgte,Ato 'j]a Comi~sãã Diretoiã âó_ Senado Federal. 

Art. 3• A ComissãdDiretora do Senado Federal diworá sobre'a execução desta Resolução, no prazo de 60 (sessen-
ta} dias, contados de sua publicação. · 

Art. 4• Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação. 

Art. 5• Revogam-se asdisposições em contrário. 

Senado Federal, 19 de novembro de 1984. - Senador Moacyr Dalla, Presidente. 
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-ATA DA 202• SESSÃO, EM 19 DE NO-
VEMBRO DE 1984 

LI- ABERTURA 

1.2- EXPEDIENTE 

1.2.1- Oficio do Sr. 1~>-Secretário da Câmara dos -
Deputados 

Encaminhando autógrafo' de projeto de lei sanciona
do; 

-Projeto de Lei do S_e;nado nO? 161J80 (n~' 

4.462/Kl, na Câmara dos Deputados), que acrescenta 
parágrafo ao art. 1~' da Lei n<:o 883, de 21 de outubro 
de 1949, que dispõe sobre o reconhecimento de filhos 
ilegítimos. (Projeto~que se transformou na Lei n~' 
7.250, de 14 de novembro de 1984). 

1.2.2- Leitura de projeto 

-Projeto de Lei do Senado ·n' 232/84, de autoria 
do Sr. Senador Aloysio Chaves, que modifica cfinfcio 
de vigência da Lei n'~ 7.209, de II de julho de 1984, 
que altera dispositiVOS-do Decreto-lei n9 2.848, de 7 
de dezembro de 1940 _- Código Penal, e dá outras 
providências. 

1.2.3 - Discursos do Expediente 

SENADOR JORGE KALUME- Encarilinhando 
à Mesa projeto de lei que altera o art. 20 do Código 
de Processo Civil. Dia da Bandeira. 

SENADORA EUNICE MICH!LES- Reparos a 
críticas formuladas contra S. Ex• pelo Sr. Amaral 
Netto e publicadas pelo jornal de BrasOia, edição do 
último--dia -17. 

SENADOR HUMBERTO LUCENA. como Líder_ 
- Considera-ções sobre editorial do jornal O Globo, 
edição de hoje, sob o título "Dignidade, jâ", atinente 
à sucessão presidencial. 

SR. PRESIDENTE ....... Es_çlarecimentos sobre dew 
clarações atribuídas a S. Ex•, constante do editorial 
objeto do discurso do Sr. Humberto Lucena. _ 

SENADOR JORGE-KALUME. como Líder -
Declarações do Dr. Tancredo Neves, referentes à fiw 
delldade partidária. Defesa da integridade moral do:;; 
Srs. Paulo Maluf e Moacyr Dalla. 

SENADORA EUNICE MICHILE_S-- H,omena
gem de pesar pelo falecimento da Sr• Leo Tiger Peper 
Cândido;- a "Mãe Preta". 

1.2.4 - Requerimento 

N'i' 291/84, de autoria dos Srs. Senadores Roberto 
Saturnino e Humberto Lucena, solicitando urgência 
para o Projeto de Lei do Senado n~ 14, de 1979~ 

SUMÁRIO 
1.2.5 - Leitura de projeto 
Projeto de Lei do Senado n~ 233/84, de autoria do 

Sr. S_ei1ador Jorge Katume, que altera o artigo 20 do 
Códígo de Processo Civil. 

1.3-0RDEM DO DIA 

-Projeto de Lei do Senado n~ 139/84, de autoria 
do Senador Nelson Carneiro, que revoga o Decreto
lei n91,541, de 14 de abril de 1977. (Lei das Sublegen
das). (Em regime de urgência). Votaçã·o adiada por 
falta de quorum. 

-...Projeto de Lei da Câmara n"' I0/81 (n9 
1.529/79, na Casa de origem) que dispõe sobre apo
sentadoria, com proventos integrais, dos ex
comba-tentes segurados da Previdência Social. Vo~ 
tãÇão adiada por falta de quorum. 

· -Projeto de Lei da Câmara n9 44/81 (n' 587f79, 
na Casa de origem), que veda aos veículos de comu
nicação de massa (rádio, televisão, cinema, j9rnais, 
revistas, cartazes, anuários ou qualquer outro tipo de 
publicação) aceitar a autorização ou a veiculação de 
anúncios e de comerciais que não sejaln negoCiados, 
produzidos, criados, filmados, gravados, copiados
imagem e som -por profissionais e empresas brasi
leiras. Votação adiada por falta de quonun. 

-Projeto de. Lei da Câmara n' 53/77 (n"' 227/75, 
na Casa de origêm), que dispõe sobre condições a ob
servar na renovação de contratos de atletas profissio
!lais, __ e _dá putra~_ prov!dências. Votaçio adiada por 
falta de quorum. 

-Projeto de Lei d.a Câmara n~ 65/79 (il9 
4.257/77, na Casa de origem), que autoriza a alie
nação de imóveis residenciais da Rede Ferroviária 
F_ederal a seus ocupantes. Votação adiada por falta de 
q_u~rum. 

-Projeto de Lei da Câmara n'i' 14/84 (n"' 
2.867/76, na Casa de origem), que introduz modifi
cações na Consolidação das Leis do Trabalho, apro
vada pelo Decreto-lei n9 5.452, de 1"' de maio de 1943, 
para O fim de assegurar estabilidade provisória à mu
lher trabalhadora que contrair núpcias Votação adia
da por falta de quorum. 

-Projeto de Lei da Câmara n~ -211/83 (n"' 
4.112/8.0, na Casa de origem), cjue acrescenta pará
gfafo único ao art. 39 da Lei n"' 1.060, de 5 de feverei
ro de _1950, que trata da assistência judiciária aos ne
cessitados. Votação adiada por falta de quorum. 

-Projeto de Lei da Câmara n9 79/79 -(ri~ 
1.511/75, na CaSa de origem), que aCrescenta pará
grafo ao art._59 da Lei n~ 3.807, de 26 di agosto de 
1960, que dispõe sobre a Lei Orgânida da Previdência 
Social, alterada pela Lei n' 5.890, de S_de junho de 
1973. (Apreciação preliminar da juridicidade). Vo
t~çio adiada por falta de quorum. 

-Projeto de Lei do Senado n~ 13/80, de autoria 
dO Senador Itamar Franco, que estabelece abatimen-
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to nos preços de deriva9os do petróleo e do álcool, 
_quando destinados ao consumo próprio de motoris
tas profissionais autônom·os. Votação adiada por falta 
de quorum. 

- Projeto de Lei do Senado n"' 41/82, de autoria 
da Senadora Laélla de Alcântara, que acrescenta arti
go ao Decreto-lei n~ 594, de 27 de maio de 1969, que 
institui a· Loteria Esportiva Federal, e dá outras pro
vidências. Votação adiada por falta de quorum. 

1.4- DISCURSOS APÓS A ORDEM DO DIA 

SENADOR ALMIR PINTO__.:. Notícia veiculada 
pela Imprensa ~egundo a qual o Governo do Estado 
do Ç~râ pretende erradicar a desnutrição naquele 
Estado. 

SENADOR MARTINS FILHO- Relatório da 
viagem de S. Ex' e outros Srs. -Senadores à República 
da China. 

1.5- COMUNICAÇÃO DA PRESIDENCIA 

.....:;, Presença na tribuna de honra da Casa Oe comi
tiva Q.ife acompanha o Sr. Ministro das Relações Ex
teriores da Jamaica e concessão da palavra ao Sr. Se
nador Luiz Viana para saudá-los em nome do Sena- . 
do. 

1.6- DISCURSOS APóS A ORDEM DO DIA 
(ContinUaçãO)"- -

SENADOR LOURIVAL BAPTISTA - Reali
zação, em Brasnia, de um curso de terapia intensiva, 
patrocinado pela Organização Mundial da Saúde, 
sobre os malefícios do tabagismo. Posse da primeira 
Diretória da Associação Bahiana de Combate ao Fu
mo. 

SENADOR HENRIQUE SANTILLO- Possibi
lidades de_ instauração duradoura de formas demo
crátícas de governos na Améiica- Latina. 

1.7- DESIGNAÇÃO DA ORDEM DO DIA 
DA PRÓXIMA SESSÃO. ENCERRAMENTO 

2-DISCURSO PROFERIDO EM SESSÃO __ _ 
ANTERIOR -

Do Sr. Al_mir -Pin~o, pronunciado na sessão _de 1_6-
11-84. - --- . -

3-ATO DO COORDENADOR-GERAL DOS
CONCURSOS, N• 10, DE 1984 

5- MESA DIRETORA 

6 '-LIDERES E VICE-UDERES OE, PARTI
DOS 

7- COMPOSIÇÃO DAS COMISSÕES PER
MANENTES 
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Ata da 202' Sessão, em 19 de novembro de 1984 
2• Sessão Legislativa Ordinária, da 47• Legislatura 

Presidência do Sr. Moacyr Dalla, Lomanto Júnior e Henrique Santillo. 

ÀS 14 HORAS E 30 MINUTOS, ACHAM-SE PRE-
SENTES OS SRS~ SENADQRES:· ~ '-

Jorge Kalume- Eunice Michiles- Fábio Lucena
Raimundo Parente- Claudionor Roriz- Gaivão Mo
desto -- Aloysio Ch.aves ~ Gabriel Hermes - Hélio 
Gueiros --Alexandre Costa -José Sarney ~ Alberto 
Silva- Helvídio Nunes- Almir Pjnto """":"'José Lins
Virgflio Távora-- Martins Filho- Humberto Lucena 
- Marcondes Gadelha - Aderbal Jurema- Luiz Ca
,valcante - Lourival Baptista - Passos Pôrto -"Lo
manto Júnior- Luiz Viãna- Moacyr Dalla- Nelson 
Carneiro - Morvan Acayaba - Hen~iq~:~e Santillo -
Mauro Borges -Gastão MUller-:- José Fragelli- Af
fonso Camargo - Lenoir Vargas -Carlos Chiarelli """"":"' 
Pedro Simon .....:.._Qctâvio Cardoso. 

"(f SR. Í>RE:SIIi~ENTE (Moacyr Dalla) - A lista de 
presença acusa o comparecimento de 37 Sr_s. $ena9ores. 
Havendo número regimental, declaro aberta a sessão. 

Sob a proteção de Deus, iniciamos noss'às tr8.balhos. 
O Sr. l~'-5ecretário procederá à leitura do Expediente. 

e lido o seguinte 

EXPEDIENTE 

Oficio do l'>~..$ecietário da Cimara dos Deputados 
N' 1014/84, de 19 do corrente, encaminhamos autó

grafo do Projeto de Lei do- Senado n'>~ 161, de 1980- (rl'--
4.462/81, na Câniãra' dos DeptitadósT, de autOria dO ·se
nador Lázaro Barboza, que acrescenta parágrafo ao art. 
)" da Lei n'i' 883, de 21 de outubro de 1949, que dispõe 
'sobre o reconhecimentO de filhos ilegitimos. 

(Projeto que se transformoll na Le_i D'7.250, de .14 dC 
novembro de I 984 ). - - - -

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

Sobre a mesa, projeto de lei que vai ser lido pelo Sr. 1'
Secretârio. 

t=: lido. o seguinte 

PROJETO DE LEI DO SENADO N• 232, DE 1984 

Modifica o inicio de vigência da Lei n' 7.109, de 11 
de julho de 1984, que altera dispositivos do Deereto
lei n~' 2.848, de 7 de dezembro de 1940 Código Penal, 
e dá outras providências. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1 'i' O artigo 5? da Lei nv 7 .209, de 11 de julho de 

1984, passa ~ vigorar com a seguinte redação: 

.. Art. 5'>~ Esta Lei entrarâ _ell! vigor no dia l'>~ de 
janeiro de 1985." 

Art. 2'i' Esta Lei entra em vigor na data de sua publi
cação. 

Art. 3? Revogam-se as disposições em contrário. 

Justiflcaçlo 

O presente projeto de lei objetiva transferir o início de 
vigência das Leis n~'s 7.209 e 7~210, de 11 de julho de 
1984, que cuidam de parcial refofma da legislação penal, 
para l'>~ de janeiro de 1986. 

A Lei nv 7.209, que altera a Part~Geral do Código Pe
,nal em vigor (Decreto-~i n'i' 2.848, de 7 de dezelnbro de 
1949). entrará em vigor no dia 13 de janeiro de 1985, ou 

seja, seis meses _apôs a sua publicação, enquanto que a 
Lei n9 7.210, que institui a "Lei de Execução Penal .. , terá 
cocomitante Vigência com a aludida Lei n'i' 7 .209. 

Ambos os textos de lei citados trazem significativas, 
profundas e até radicais inovações na ârea Pf?ttal, com 
sensível repercussão no meio social. Parece-me, por isso, 
que se justifica a alteração em causa, para permitir não 

~só amplo debate em torno das modificações contidas. nos 
textos de lei citados, mas, também, para dar maior t~m
po de adaptação dos sistemas penitenciários aos princí.: 
pios da nova legislação. 

A par disso, seria de todo conveniente que se aguar
dasse_._para evitar um desc~mpasso, a reforma da Parte 
Especial do Código Penal, já em estud.os no Ministério 
da JustiÇa, bem como a aprovação do Código de ProCes
so Penal, em tramitação no COngresso Nacional. 

Creio, poft.ãnto, ·necessãrio prorrogar o período deva
catio legls, no próprio interesse da mais perfeita adminis
tração'da juSfiçã CrimiRal, indispe'!sável à segt.~rança dos 
cidadãoS e à estabilidade dos direitos. · · 

Sala das Sessões, 14 de novembro de 1984.- Aloyslo 
Otaves. 

LEGISLAÇÃO CITADA 

LEI N• 7.209, DE 11 DE JULHO DE 1984. 

Altera dispositivos do Decreto-lei nv 2:.848, de 7 de 
dezembro de 1940- Código Penal, e dá outras provi

-dências. 

(À Comissão de CQnstituição e Justiça.} 

O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla) - O projetó 
lido será publicado e remetido à comissão competente. 

Hã. oradores inscritos. 
Coi}~O_a_palavra ao nobre Sr. Senador JorSe Kalu-

me. -

O SR, JORGE KALUME (PDS - A C. Pronuncia o 
seguinté discurso.) - sr. Presidente, Srs. Senadores: 

Estou encamiithando à Mesa um projeto de lei alte
railçlo o arL"20 do Código de Processo-Civil, vazado nos 
seguíntes termos: -· 

PROJETO DE LEI DO SENADO N• j84 

Altera o artigo 20 do Código de Processo ClvU. 

Art. 19 O _artigo 20 da Lei n' 5.869, de 11 de janeiro 
de I 973, que institui o Código de Processo Civil, com a 
redação que lhe foi dada pela Lei nO? 6.355. -de 8 de se
tembro de 1976, passa a vigorar com as seguintes alte
rações: 

"Art._ lO._,- A- sentença condenará o vencido a 
pagar ao vencedor as despesas que antecipou e os 
honorários advocatícios -e periciais. Essa verba ho

_norária será devida, também, nos casos em que o 
advogado funcionar em causa pr6Pfia. 

§ ]9 -~-·~·-·····--~~~~~~·-·····-~~~~~~~ 
§ 2• ·--~-~·~·--.·~···-····~~~···-······-
§ 3' Os honorários- advoca,tfcíos sedto fixados 

entre o mínimo de 10% (dez por cento) e o mâximo 
de 20% (vinte por cento) sobre o valor da conde
nação_ e os periciais até o máximo de 10% (dez por 
cento) atendidos: -

a) ~·'·~·~·····--···--·~·········-~--·~·~. 
b) ~·········-~·~·-··~·-·····-~·-·~~-·--~ 
e} a natureza e importância da causa, o trabalho 

realizado pelo advogado ou perito e o tempo exigi~ 
- do para o- seu serviço. 

§ 4,. Nas causas de pequeno valor e nas de valor 
inestimável, bem assim naquelas em que não houver 
condenação oU for vencida a Fazenda Pública, os 
honorârios advocatícios serão fixados consoante 
apreciação equitativa do Juiz, atendidas as normas 
das letras a a c do parágrafo anterior, não podendo 
os honorârios periciais ser, neste caso, superiores a 
50% ( cinqüenta por cento) daqueles arbitrados em 
favor dó -advogado. 

§ 5• -~--~~---~~~---~---~~~~-~----·~-·~--

;:.C}\rt. 29 Esta lei entra em vigor na data de sua publi
êaçã:o. 

Art. ~ Revogam-se as disposições em contrário. 

Justlficaçio 

O objetivO Cio projeto de lei é estabelecer claramente o 
direito de honorârio_s d~vidos ao advogado e ao perito. A 
lei pi-ocessual vigente não define a diferença, deixando 
ao magistradO a fixação honorâría. 

t evidente que o profissional do Direito realiza maior 
soma de trabalho do que o perito. Este é chamado para 
apenas uma fase do processo- e, portanto, seria injusto 
atribuir-se igualdade de honorários com o do profissio
nal que acompanha o feito desde o início a~ o final. 

A proposiçà,o, portanto, tem a finalidade de corrigir 
possíveis distorções. oferecendo ao juiz o apoio legal 
para decisões no campo da verba honorária. 

B ·este -0 proJCtO Sr. -Presidente e Srs. Senadores. 

DOCUMENTO A QUE SE REF"ERE O SR. 
JORGE KALUME EM SEU DISCURSO: 

LEI N• 5.869 - DE 11 DE JANEIRO DE 1973 

Institui o Código de Processo Civil. 

Art. 20 A sentença condenará o vencido a pagar 
ao vencedor as despesas que antecipou e os honorários 
advocatícios. 

§ 1" O juiz ao decidir qualquer incidente ou recurso, 
condenará nas despesas o vencido. 

§- :29 ~-As despesas abrangem não só as custas dos atos 
do processo, como tamb~m a indenização de viagem 
diária de testemunha e remuneração do assistente técni-
COA~ --

§ 3? Os honorários serão fixados entre o mínimo de 
dez por cento (10%) e o mãximo de vinte por cento (20%) 
sobre o valor da condenação, atendidos: 

a) o grau de zelQ. do profissional. 
b) o lugar de prestação do serviço; 
c)-a natureza e importância da Causa, o trabalho reali

zado pelo advogado e -o tempo exigido para o seu ser-
viÇO.- - - - --,--. 

§ 4~' Nas ações de valor inestimável ou pequeno, _ 
bem como naquela em que for vencida a Fazenda Públi
ca, os honorários serão fixados consoante apreciação 
equit<itiv·a do juiz, atendidas as normas das letras (a) a (c) 
do parágrafo anterior. 

DECRETQ N9 78.371 DE 3 DE SETEMBRO DE 1976 

Concede reconhecimento aos cursos- de Estudos 
Sociais, dé Ciências e de Letras, d~ Faculdade Esta .. 
dual d~ Feira de Santana, com sede na cldade d~ Feira' 
de Santana, Estado da Bahla. 
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DECRETO N• 78.372 DE 3 DE SETEMBRO DE 1976 

Conceâe reconhecimentO aos cursos- de Ad.õliDiS:. 
tração e de Ciências Contábels d~ FacUldade de Ciênw 
cias Administrativas e Contábeis PrinceSa Isabel, 
com sede na cidade de Sio Paulo, Estado de São Pau
lo. 

DECRETO N• 78.373 DE 3 DE SETEMBRO DE 1976 

Altera dispositivo do Decreto n' 72.174(*), de 7 de 
maio de 1973, que concedeu reconhecimento i Escola 
Superior de Relações Públicas do Recife, com sede na 
cldade de Recife, Estado de Pernambuco. 

DECRETO N• 78.374 DE j DE SF(EM!ÍRO i:i'E !976' 

Concede reconhecimento ao cuno de Adminls
traçio, da Faculdade de Admlnlstnçio de Empresas 
de Catanduva, com sede na cidade" de Catand~á, Es
tado de Sio Paulo. 

LEI N• 6.355 DE 8 DE SETEMBRO DE 1!176 

Altera o caput do artigo 20 da Lei n' 5.869 t"), de 
11 de janeiro de 1973, que Institui o C6digo de Pro
cesso Civil. 

O Presidente da República. 

Faço sa.ber que o Congresso Nacional decreta e eu 
sanciono a Seguinte Lei: -

Art. I 11 O caput do artigo 20 da Lei n"? 5.869, de 11 de 
janeiro d-et9-13-; q-ue-h1StlfUíOCódígõ-TeProcéss9 Cívíl, 
passa a vigorar com a ·seguinfe rei:laçâo: -

.. Art. 20. A sente-nça- COriCfenarâ o veriCido a 
pagar ao vencedor as despesas que anteciPOU e os 
honorãrios advocatíCios. Essa verba honorária serã 
devida, tambêm, nos-casos em que o advogado fun-
cionar em causa próPria."" . - -

Art. :r~ Esta Lei entrarâ em Vigor na data de sua 
publicação, revogadas as disposiçõéS eril contl-áíio. 

Ernesto Gelsel - Presidente da Rep6blica. 
,4-rmando Fddo; 

DECRETO-LEI N• 1.480 DE 9 DE SÉTEMBRO DE 
1!176 

Dedua de- lntereue da Segu_rança Nadoaal, aos 
ter11101 do parqraro único do artigo 89 e artiao 15, § 
1•, alfnea (b), da Consdtuiçio, os Municlplos de 
Fronteira Rica, Mlruso.l do Oeste, Eldorado e Mu
do Novo, no Estado de- Mito GI'OIIO, e- d' outras pro. 
vidências. 

O Presidente da República, no uso das atr-ibuições que 
lhe confere o artigo 55, I, da Constituição, decreta: 

Art. I~> São declarados de interesse da Segurança 
Nacional, os Municípios de Fronteira ·Rica, Mirassol do 
Oeste, Eldorado e Mundo Novo, no Estado de Mato 
Grosso. -

Art. 2' Aos MunicípioS referidos no artigo arlterior, 
aplica-se _o disposto nos artigos 29, 3' e49, e seus pãrágra
fos, da Lei n~' 5.449 (*), de 4 de junQo de 1968, ~~ alte
rações do Decreto-lei n~' 560 (*), de 29 de abril de 1969, 
regulamentada pelo Decreto n~' 64.124 (*),de 19 de feve-
reiro de 1969. · - - · 

Sr. Presidente, 'o cáierldâiiO_ dC bOje as.sjr::lala -o Õia da 
Bandeira. Por esta razão, gostaria de prestar uma home
nagem a este símbolo naCional e ao saudoso Senador Jo
sé Guiomard dos Santos, lendo um trabalho de sua auto
ria, quando ainda aspirante, com a idade entre "18 e 20 

(•) V. LEX, I.eg. Fed., 1973, p!Íg. 576. 
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anos, e d-iriiia a reVIsta da Escola Militar. Já naquela é
poca, o saudoso Senador mostrava, através deste traba
lho, sua precocidade intelectual. E, como homenagem à 
bandeira - cçmo disse anteriormente - e a sua ines
quecível memória de Líder inconteste, a quem o Acre 
tudo deve, que transformou aquela Unidade da Fede
ração de Território a Estado, e que durante quase 35 
anos honrou o Congresso N acionaf, passo a ler o seu tra
balho: 

"VELHA BANDEIRA 

Pendão da Pátria esqriecidõ e~ trãnqailo Canto 
do museu! Lembras os dias gfoiiosos ·de t.ima época 
morta .. 

Ajoelho-me emocionado e beijo as-tuaS cores es
maecidas ... Tenho um devotado e grande amor ao 
passado, um atâvico e místiCO carii1ho pelo que jâ 
foí e peJO--que]á moi"n~U .... -- - ~-

Absorto, de.t_!loro-me em respeitosa e profunda 
meditaçãõ ... Reinemoi-o e reVivo a tuã "história! ~pi
ca históiiã, ·fulgurante, escrita ao sol das batalhas, 
com lágriinas e dores! 

Primeiro a parti~a súbita, íiit:sperada_ entre acla
mações_ e soluços, votos e bençãos. Dep-ois, aS horas 
·anúirgas; .. A terrível incerteza dos campos da luta. 
Sempre cercada de baionetas e incensada pelo fumo 
dos combates... Ora levada pelos esquadrões em 
Cargas linpetuosas, correriaS teffiefâriaS pelas planu
ras inter_!ninas. ox:_a empunha_dct por mãos sangran
tes, na confusão fatldica dos batalhões de infantaria 

· -em Chacina tOUCa.... A GueiTa:._ .. Trágicas horas deci
sivas, de desespero e de horror ... A volúpia verme
lha .. ~ O sangue jovem jorraiido, qúente, aos barbo

- -tões ... Tu,-velha bandeira, debruçada sobre os cadá-
---~ veres, depuzestes nas faces lívidas O ósculo último 

--da Pátria agra-decida. Os heróis reergueram-te, em 
seguida. Altaneira, pairaste soberana e insensível 
sobre a cratera fumegante ... 

· Orgul_hosa,}~bl_i_Ip.e, d~Je -~ento, çoragem _e fé 
enquãnto -miríades de balas maculavam o teu pane
jamentó sagrador ... 

CéSs·aram as rajadas furiosas.::· OS feridos 
contorciam-se n_o pó, em dores sobre-humanas. En
tão, os moribundos abraçaram-te em derradeiro 
amplexo - foste irmã, noiva, mãe, Pã-t!ia, distante 
enfim! 

Um sol de rubis incendídos avermelhava o es-
paço olímpico ... __ _ 

E a Vitória sorria nos véo.s fumarentos da tarde 
- purpurina_. 

Nas longas noites da guerra, tristes, siniStrãs, tra
gicamente iluminadas, velavas sozinha com as senti
nelas sonolentas! Em redor as florestas milenarias 
ardendo em estertores. No acampamento a deso
lação posterior às grandes tragédias. Platitada no 
ineio das barracas alvadias, sacudiam-te os ventos 
das âlgidas madrugadas do SuL. Vinham das ban
-da_s da terra natal. E então, oh! Coração aflito da 
Pátria,_ palpitaste fremente, rufiando, desfraldada 

.-Íriteira,' sublime, abençoandO Os teus 8llerTeiros que 
dorffii3ffi-fatig3.do'S..: - --

Vei.Õ O triunfo, vCio a paz e veio a glória ... Depois 
o eco da derradeira canção entoada na fronteira 

_.10ng'h1qua ... A ~ntrada, de voita no saiO pátrio ... A 
'apoteOse ·ilÍdescrítível e lnenâiTãvel com -Que te rece-

- - beniffi e aos teus defensores! AS aldeias e as cidades, 
--· _J~m_festas soteníssimas, elevaram arcos em tua honra 

e tapizaram de flores e louros o teu caminho ... A tua 
passagem no meio das baionetas oscilantes, os habi
tantes ajOelhavam chofãnâo de agradeCimento e de 

. alegria!. .. 

Oh! o escoar incessante,-impenitente das horas, 
-dos dias, dos meses ... 
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O mistêrio_,do tempo encerra ·o. mistêrià da 
criação._ A mão- do tempo é a própria dextra do 
Eterno! Igual para tudo_ e para todos inflexível 

· como a justiça de Deus! -
Bandeiral os anos fizeram de ti a saudade, are

cql-daçlo gloriosa:- de qma época morta, a relíquia 
_esquecida de um passado long-ínquo. Um dia encar~ 
naste o coração aflito da Pátria. 

Beijo mais uma_ vez as tuas côres esmaecidas, sa
cratfssimas! 

O amor dos homens é efêmero como a vida ... 
E hã no teu tranqUilo silêncio a resignação dos 

chôros e soluços ... 
SãO as 1á8rima.S-dos qUe iriOr"rer_ain_ ãbraçados a ti 

com o pensamento na família e na Pátria! Lágrimas 
d'aqueles que a Pátria: esqueceu e que choram, tal
vez; a il:i&TafidãO---,lilâii!ina:, ~a íilVúíabilidad-e dO De!-

-_ tin:o, iril_J)Iacavelmente cruel e sempre o mesmo para 
os homens, os seus símbolos e as suas ilusões." 

José Guiomard dos Santos 

E assim, lendo este trabalho do então aspirante José 
Guiomard dos Santos, numa linguagem escorreita, 
sublime, tocante- tocando, inclusive, a nossa sensibili
dade - homenageio a Bandeira Brasileira e a· memória 
desse grande paladino da liberdade, que tanto amou a 
Amazôni_a,- o-Acre, enfim, o Brasil, a_o qual se dedicou 
com todo ardor cívico. 

Á Sra. Eunice Michlles - Permite V. Ex• um aparte? 

O SR. JORGE KALUME- Ouço V. Ex" com niuito 
prazer, nobre Seriado~. 

A SRA. EUNICE MICHILES - No momento em 
que V_ Ex" relembra o nosso querido colega José.Guio-' 
mard, lendo esse trabalho que dã bem a dimensão do seu 
patiiotisinO, ·ao seu civismo, nós sentimbs neste momen
to_ nos encher o coração de saudade pela sua presença, 
aparentemente modesta, mas absolutamente grande,. na
quele grande Amazônida, a quem todos nós devemos 
pelo trabalho que realizou por aquela região. Meus para
béns, e associo-me a V. Ex• nesta h-omenagem que presta 
àquele grande colega, bem como às homenagens que traz 
ao Dia da Bandeira. 

O SR. JORGE KALUME - Veja, nobre Senadora a 
coincidência- .;.;__-nãO esPerava ser aparteado nesta tarde 
-veja-a força do esPírito de José Guiomard. Tendo sido 
CólocildO COmO pfiineiro da sui turma, foi-lhe pergwltã
do se desejava conhecer a Europa ou a Amazônia. Res
posta imediata: a Amazônia. E foi morar em Manaus. 

~Dali, seguiu para demarcar fronteiras. José Guiõiiiãrd 
foi um sábio, um liberal, um intelectual no bom sentido. 
Lamentavelmente, a doença, já no apagar das luzes da 
sua vida, não permitiu, depois que V. Ex-, o conheceu, 
que ele mostrasse- neste plenário a Suã atividade, a sua 
bravura e os seus conhecimentos sobre a Amazónia e os 
trabalhos que ainda desejava Oferecer em favor do Bra
siL V. Ex', neste_momepto, solid!J.riz~do-se comigo. 
prestou uma grande homenagem à memória desse vulto 
~a história_~rasileira. Muito obri8ado_. 

O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla) --Concedo a 
palavra à eminente Senadora Eunice Michiles. por Ces. 
são do nobre ~enador Gastão MUller. 

A SRA~EUNlCE MICHILLES (PDS - AM. Pro
nuncia o seguinte discursd. Sem revisão da oradora.) -
Sr. Presidente, Srs. Senadores: 

Mesmo sem o propósito de manter uma polémica es
têfil, não poderia deixar de tomar conhecimento das 
agressões do Deputado Am~ral N etto contra a minha 
pessoa, atingindo também a honra da mulher brasileira . 

Ora Srs. S~nadores, o ilustre Deputado cometeu um 
erro de perspectiva ao julgar-me tomando como bitola 
seu próprio caráter. 
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Gostaria de informar ao Deputado, que me acusa, que 
sou livre de interesses subalternos junto a quem quer que 
seja, sou livre de comprometimeiltos, nãõ faço parte de 
jogo sujo, nào pertenço aos .. políticos de aluguel", sou 
independente moral c pofiticaffiente, não tenho "dono 
políticon, por isso -posso, repito; Posso decidir livremente 
de acordo com mhthª consci~ncia_. 

O Sr. Humberto Lucena- Permite V. Ex• urri aparte? 

A SRA. EUNICE MICHILES- Com prazer, Sena· 
do_r Humberto Lucena. 

O Sr. Humberto Luc:ena- Receba V. Ex• a teta] e ir
restrita solidariedade da Bancada do PMDB, diante des
sas injustas, grosseiras e imerecidas acusações feitas a V. 
Ex~. no momento exa_to em que tomou uma_ decisão polí
tica da maior importância, porque foi ao encontro da 
opinião de toda a sociedade b_r_asileira que Se posicionou, 
como um todo, em torno da candidatura de Tancredo 
Neves à Presidência da República. Acompanhei todo o 

·desenrolar aos acont._ecimeritoS Que levaram à sua defi
nição, e achei que V. Ex• subiu ao nosso conceito_, por
que justamente procurou sintonizar com a população do 
seu estado, que não tem outra posição a respeito desse 
assunto. Meus parabéns a V. Ex•. 

A SRA. EUNICE MICHILES- Muito obrigado, Se
nador Humberto Lucena, pelas suas palavras de estimu
lo. 

Aquilo que o Deputado Ama:ral Netto cha!!la~ de 
"sem-vergonhice política", milhares de pessoas classifi
cam como ato cívico e de coragem moral, através de tele-
fonemas, cartas e telegramas que recebi. ___ __ . 

Gostaria de lembrar que declarei meu apóio políticO a 
Tancredo Neves, sob a ameaça de cassação de mandato, 
e abrindo mão de uma posição honrosa dentro do PDS, 
como membro de_ sua executiva e presidente Nacional de 
seu Departamento Feminino; decidi-me, na convicção de 
que.o._apoio_qu~_Tam::r~9'_Neves_yem r~~~~-4~Nor
te a Sul do País, nuin movime~to espo~tâ~eo e irreSisti
vel, é o testemunho de que a Nação tem o seu candidato. 
Votar em outro setia violentar seus ideais m3.is-legítimós 
e liquidar suas mais caras aspirações. - ~- · 

Mas, Sr. Presidente e SrsA Sena,dore_s, o Deputado 
Amaral Netto não .content.~ em agre"ir-me estende ~ua 
ofensa a toda_s as mullteres brasileiras. No auge do deses
pero, S. Ex• deixa aflorar, seus compleXos C: inse_gu

. ranças, - eu acho que Freud poderia explicar- pois a 
atitude_que_toma a._frontando_a_dignidade da mulher bra
sileira é da_ mais_ absoluta irracion~Jidade. 

Seria menos grotesco, Sr. Deputad_ol_ se soubesse per
der com compustura, isso o credenciaria diante de seus 
eleitores, particularmente das muitas mulheres, que, por 
certo, votaram ne_le. 

O Sr. Fábio Lucega- Penpite V. Ex• um -~p_!rte? 

O SRA. EUNJCE~MICHILLES - Com prazer. 

O Sr. Fábio Lucena - Nobre Senadora Eunice Mi
chílies, em primeiro lugar, a solidariedade irrestrita e-in
condiçiónal do Estado do Amazonas, do povo que ele
geu V. Ex• e que me elegeu para representar nosso gran
de Estado, aqui, no Seriado Federal. Em segundo lugar, 
antes de sua histó.rica·gecisão_, guer_o prestar um depoi~ 
mento à Câmara dos-Esfádos. __ ~que, em nenhum mo
mento, eu procurei V. Ex• para tratar desse assunto. Nós 
nem dentro, nem fora do Senado, nem dentro do nosso 
Es.tado, riem fora das fronteiras dó_nosso .EstadQ, em ne
nhum momento trocamos pontos de visfa a respeito de 
candidaturas presidenciais. Devo declarar isto, a bem da 
verdade, e numa homenagem ao retilíneo Caráter de V. 
Ex•. cuja postura e cuja decência sãO Unaníril.entênÚ: Pro
clamados e reconhecidas pela população do Estado do 
Amazonas. Quanto àqueles que a agridem, aqui no CoO-
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gresso Nacional, fique despreocupada, nobre Senadora, 
a históríã saberá cuidar de todos eles. Com relação aos 
seus agressores no Amazonas, quero fazer-lhe um apelo: 
·deixe-os comigo e com o_ Governador Gilbert~ _ ~estri
nho. O t6ireno do seu cõmbate, en:tinente Senll:dora, é 
outro. Eu diriã: que é um-combate que marcou a_sua pas
sagem pelo Senado e que vai responder pela sua reeleição 
em 1986 porque, se antes v. Ex' era endeusada por falsos 
correligionários lã no meu Estado, hoje, permita-me a 
falta de modéstia., V. Ex• tem o amparo do EStado do 
Amazonas na pessoa do _Ooverna4or Gilber(o Mestri
nho e do povo amazonense na minha modesta pessoa. 
Meus parabéns pela sua posição e, repito, tõda a solida
riedade do meu Estado ainda será pouca para referendar 
a sua nobre, ~otãvel eextfaOrdinãria posição que adotou 
em _defesa dos legítiffios interesses do povo brasileiro. 
Era õ aparte que tinha que dar a V. Ex•. 

A SRA: EUNICE MICHILLES - Muito obrigada,, 
s~nadOi Fá-bio Lucena. ~ecialmente por vir de V. Ex•, 
que é do meu EStado, as palavras ~ornam um valor 
maior. Muito olJ,rigada, tamb-éiil, pelo depoimento ·que 
trouxe à Casa de_ q~e en1 nenhum momen~ havia ne
nhum tipo de combinação ou de acor.dos, ne!ll CQm V. 
Ex•, nem com Q __ Governado~r Gilberto Mestrinho. Este 
tem sido um dos_ pontos em que tenho sido agredida den
tro do _meu Estado e fora dele, no se_ntído de que.haveria 
sido feitQ a]gum_tipo de negó_cio. 

Muito obrigada, portanto, a V. Ex• por este depoi
mento. 

Confesso a v_. Ex• que o meu estado de espírito não é 
dos melhores. Não costumo me emocionar com este tipo 
de coisas, mas realmente acho que o Deputado Affiaral 
Netto desceu u'm_ pouco demais e que não teria eu nenhu
ma condição de me nivela_r a S. Ex~. ficando, portanto, 
numa posição de absoluta d~vantagem. 

O Sr. Martins Filho..__ Permita-me V. El't' uni aparte? 

A SRA. EUNICE MICHILF.S-~ Com o maiÕr pra
zer, nobre Senador. 

O Sr •. Martins Filho_, ~obre Senadora Eunice Michi
les, não poderia deixar de inserir algumas palavras no 
pronunciamento de V. Ex• como representante dO-. Esta
do do Rio Grande do Norte, pioneiro no chamamento 
dã mulhCr brasileira às lides polítiCas. O meu Estado ins
creveu a primeira mulher eleitora do Brasil, elegeu a pri
meira prefeita mulher do BraSil. Portanto, não poderia 
deixar: de trazer estas palavras de apoio e de .SOlidarieda
de a V: Ex•, quando toma uma posiÇãO que repréSentá os 
anseios da Nação braSileira. Parabéns. V, Ex• honra a 
Casa que representa. Tenho acompanhado a ~ua traje
tória n_esta Casa, que s6 faz honrar o Senado FederaL 

_ A SRA. EJJNICE MIÇHILES- Obrigada, nobre Se
nadOr~ pelas palavras de conforto. 

Repetindo, gostaria de dizer que seria menos grotesco 
se o Deputado soubesse perder com compostura. E fica 
aqui, Sr. Presidente, Srs. Senadores, registrado o meu de
sagravo. à mulher brasileira e o repúdio às palavras ofen
sivas _do Deputado Amaral NettQ, que atingem a metade 
da população brasileira coinpostã de mulheres que, com 
dignidade, desempenham o seu papel na construção polí
tica e. so.cial_desta Nação. 

Muito Obrigada, Sr. Presidente .. (Muito b~!) 

O SR. !'RESIDENTE (Moacyr Dalla) -Esta Presi· 
dência determina ao ServiçO de Taquigrafia--Que não re
gistre as palavras insultuosas-lidas p~·la eminente Sena
dora El!nice Míchilis a ela dirigidas por outro parlamen
tar, em homenagem e em respeito que esta CaSa merece. 

Concedo a palavra ao eminente Senador Humberto 
LuC~na, na-qualidade dC: Uder. 
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O SR. HUMBERTO LUCENA (PMDB- PB. Como 
Líder,._ Pronurt~ia o seguinte_ disc~rso. Sem revisão do 
orado'r_.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores: 

A N3.ção vTVe momentos decisivos nesta fase de tran
siÇão pÕ-lítfca ·cfo ·aütoritarlsmõ-para a plenitude demo
Crãtic3. O""'prÕi::eSSo S"ucêss6rio tem sido conturbado ao 
longo do tempo por uma série de episódios que, -afinal, 
desaguaram numa decisão unânime do_ Tribunal Supe
rior Eleitoral, a qual jã foi devidamente registrada nesta 
Casa e n'il. Câmara dos Deputados, com o nosso louvor. 
aos Srs. -Ministros integrantes da mais alta Corte de Jus
tiça EICitorarãO noss~ País, que deliberaram que a fideli
dade partidária não se aplica no COlégio Eleitoral e, bem 
assim, que qualquer matéria relacionada com a validade 
de votos na sua reunião dependerá de apreciação do Tri
bunal Superior Eleitoral. 

Logo _após aquela deliberação judicial, ~ntre as várias 
manifestações à imprensa brasileira, lembro-me da de V. 
EX•, Sr. Presidente Moacyr Dalla, quando, do alto de 
sua autoridade, declarou peremptoriam(mte que-estaria 
disposto a cumprir a decisão da Justiça Eleitoral. 

Reporto-me a esses fatos e, sobretudo, de logo procu
rando fazer justiça a V. Ex•, diante do editQrial da pri~ 
meira página de hoje de O_ Globo,_ que passo a ler para 
.conhecimento do Senado. 

DIGNIDADE, JÁ 

O Senador Moacyr Dalla voltou a,_ admiti~ a pos
sibilid_ade de colocar a sua condição de Presidente 
da Mesa do Senap:o e do Colégio Eleitoral a serviço 
de manobras que visam a fraudar o resultado da 
eleição de 15 ·a:e janeiro. 

. Embora reoonheccndo que "o Tribunal Superior 
Eleitoral já se pronunciou sobre a questão da fideli~ 
daâ_e_partidária no Colégio", afirmou à imprensa· 
que se for pedida a impugnação de votos com base1 

na "fidelidade", decidirá de acordo com a conclu
são" o-que ainda não chegou, pois "está estudando 
acu-raôamente a matéria". 

- Isso significa que _o __ Senador está- pondo na ba-
- lança de sua consciência, de um lado, o pronuncia-

_':;"' me_nto da Justiça, e de outro, os argumentos que a· 
cOrrente pedessista que continua orientada pelo em
pres~~o Cal~ Eid :---mesmo d!=pojs de SU!lS des~ 
tra:das- rie&-Ociãções com O -DepUtado Mario Juruna 
- venha a lhe oferecer. 

Na __ hora em_ que as figuras políticas mais repre
sentativas do país, as entidades de classe e as gran-• 
des mªnifestações "populares identificãm-se no alto, 

·~pfàí:lOSíto ~de se completar o projeto de abertura 
política numa atmosfera de coriclliai;ão e respeito às 

""'- -1nsfitulções dertloCtáticas, a·Nação é surpreendida 
pela declaração do Presidente do CQngresso que se 
anuncia indeciso entre o que ficou estabelecido pelo 
T~ibunal Superior Eleitoral e o que estã sendo tra
dfado no San Marco Hotel Q~ Br~sflia. com o apoio 
di eveD.tual maioria do Direfório Nacional do PDS 

-que, -segUndo se iniOrmã., o ex-Major Heitor FCrrei
ra de AquinO S:aranfe assegurar~ 
- Ressalte-se que os governadores do PDS, os seus 
líderes no Congresso, os membros mais eminentes 
CfuC lritcgravam o Diretório Nacional, ministros do 

-Estado, enfim, as personalidades filiadas-ao partido 
que se interessam em resguardar oS-seus ideais Polí-

- ticos e o réspeitO do eleitorado, não estão compac
tuando com tais tentativas de perturbàção do pro
cesso eleitoral. Resta o resíduo que paulatinamente 
se distancia dos objetivos naciOnaiS, isolando-se no. 
aliciamento daqueles que ainda esteja-m cOm dispo
Sição para: "iniciativas espertas, dispendiosas, mais 
-inúteis. 

A_ Histórica decisão do Tribunal Superior Eleito
ral foi explícita e categórica: declarou a sua compe
tência para julgar os casos referentes ao principio de 
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fidelidade partidáría; e·exciuiu taxativamente a apli
cação desse princípio- ao voto do eleitor no Colégio 
Eleitoral. A Justiça não tem mais nada a acrescentar 
sobre'a matéria. Resta apenas cumprir-se ou tentar
se fraudar a sua suprema deliberação. 

É- claro que a vontade politica do Colégio, que 
coincide com a inequívoca expressão do_ consenso 
nacional, não deixará de privalecer. As chefias das 
Forças Armadas já d_eclararam_ com firmeza qiii:: os 
pronunciamentos da Justiça e do Colégio serão·re-
peitados. -

Todavia, a Nação não pode admitir que a Mesa 
do Senado mantenha-se numa atitude ambígua qtie 
raia na cumplicidade de com o golpismo. TorrHFse -
absurdo ·que se queira instaurar um conflito entre o 
Poder Judiciário- e O Poder Legislativo, no momento 
da restauração do _estado de direito no país, apenas 
porque a maiOria dos membros da Mesa do Senado 
pertence à corrente política dirigida pelo comitê do 
Hotel San Marco. 

Cabe aos congressistas não esperar pelo dia 15 de 
janeiro. COmo integrantes de um Poder da Reptibli~ 
ca, irriPõe:..se-lhes exigir uma declaração peremp
tória da Mesa que assinale a sua opção entre os seus 
deveres com o Congresso e seus compromissos com
o comitê. 

Não estã em jogo o reSUltado das eleições. O 
povo brasileiro jã se manifestou e a sua vontade será 
inexoravelmente cumprida. Mas a dignidade do 
Congresso precisa ser mantida, já. 

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

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

O Sr. Almir Pinto-- Nobre Senador Humberto Luce
na. acho que o Congresso Nacional não terá a menor dú
vida de que o seu Presidente cumprirá com o' seu dever, 
dever de consciência e dever de cumprir o que determi
nar o Tribunal Superior Eleitoral. Na verdade, houve 
aquela consulta, e S. Ex• firmou-se naquilo que o Tribu
nal Superior Eleitoral decidiu. -Mas, se por acaso vier a 
ser feçhada a questão por parte do Diretório Nacional 
do PDS, comunicado por oficio esse fechamento de 
questão ao Presidente do Congresso NacionaJ, e se ocor
rer a impugnação desse fechamento de questão por parte 
da OposiÇão Jtinto ao Tribunal SUperior Eieitoral, e sC o 
Tribunal não ratificar aquílo- que foi dito quando de uma 
consulta que lhe foi feifã e;· sim, o contrário, qual será, 
então, a posição do Presidente do Congresso Nacional 
senão cumprir o que foi decidido pelo Tribunal Superior 
EleitOral? Devo aqui salientar que pertenço à Mesa ape-
nas na condição de Suplente, mas devo ser honesto e di~ 
zer a V. Ex• que, até aqui, S. Ex• o Sr. PreSidente do 
Congresso, de quem não tenho procuração para 
defendê-lo, tem-se cingido a decidir o que manda sua 
consciência. Se o Tribunal Superior Eleitoral, diante da
quilo que foi ditado pelo Diretório N acionaJ do PDS, no 
caso de fechamento de questão em torno da fidelidade, e 
for encaminhada sua resolução ao Presidente do Con~ 
gresso NacionaJ. e se V. Ex•s recorrerem, como, decerto, 
recorrerão, contra a decisão do Diretório Nacional do 
PDS, e o Tribunal não ratificar aqillio que disse quindo 
da consulta que lhe foi formUlada, acho que o Presidente 
apenas cingir~se-â ao que foi determinado pela Justiça 
Eleitoral. At6 agora, é inatacável o comportamento de S. 
Ex• o Sr. Preside1;1te, que cumprirá aquilo que a Justiça 
Eleitoral detenninar, segundo a jurisprudência que rege 
a matêria. -

O SR- HUMBERTO LUCENA - V. Ex• hâ de ter 
ouvido o preâmbulo do meu pronunciamento·, quando 
eu justamente me referi à decl;J.ração do Sr. Presidente 
Moacyr Dalla, logo após a decisão do Tribunal Superior 
EleitoraJ, no ~entido de que acataria rigorosamente. 

biÃRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção fi) 

Entretanto, face a esse eclitoriaJ de um jornal do presti
gio de O GlObo, não poderia deixar, nesta tarde, de vol
tar ao assunto, para dizer que prefiro confiar no Presi
dente do Congresso Nacional. Eu e toda ·a Bancada do 
PMDB que votamos para que S. Ex• chegasse ao alto 
posto de Presidente-aO CongressO Nacional, fogo após o 
falecimento do ex-S-enador Nilo Coêlho, de saudosa me
mórii, serido de salientar, mais tirita vez, que S. Ex• fOi 
escolhido pela unanimidade dos seus pares. Por conse
guinte, a nossa convicção; neste instànte em que o jorná'I 
O Globo lança ao País essas apreensões e chega atê a cla
mar pela dignidade do Congresso Nacional,~ a de que o 
Presidente Moa.cyr Dalla comportar-se-ã, ao presidir o 
Colégio E~~itoral, como um verdadeiro magistrado. S. 
Ex• há de passar à História como Uni homem que obede-

-- ~eu aos ditames maiores de sua consciência jurídica, ba
charel em Direito que é, na sua alta COndição de Presi
dente do Poder Legislativo do Brasil. 

O Sr. Aderbal JUrenui.- Permite V. Ex• um aparte? 

QSR. HUMBERTO LUCENA- Com muito prazer. 

A Sr. Adeibal .Jurema --Sabe V. Ex•, sabe esta Casa 
que, -durante esses seis anos de mandato, tenho procura
do semPre, nas rriinhas intervenções, -guiar-me por Uma 
pálã:via serena, dC tranqUilidade. Quando iesOiví aPOlili 
o candidato da Frente Liberal, dirigi carta aó-eininente
Líder Aloysio Chaves agradecendo a confiança que ele 
em mim_havia depositado, como membro do Col~gio de 
Líderes durante cinco anos e meio - Jarbas Passarinho, 
Nilo Coêlho e Aloysio Chaves - recebi de S. Ex• uma 
carta em que S. Ex' se confessava pesaroso pela minha 
atitude. mas a respeitava, porquanto dizía eu quC' Conti
nuava dentro do meu Par~ do, presidente que era do meu 
Partido no meu Estado, e que não havia sido eleito pelo 
Diretóriô Nacional e sim pelo Diretório Regional, a 
quem ·eu- tinha que prestar contas. E, durante todo esse 
processo sucessório, os membros do Diretório Regional, 
os· filiados do PDS em Pernambuco jamais receberam 
qualquer tipo de coação para tomarem as suas posições 
em face dos dois candidatos que vão disputar o Colégio 
EleitOral a IS de janeiro. Poís bem, Ex•, ~com esta auto
ridade que eu venho estranhar, em aparte a V. Ex•. como 
se colocam elementos estremados no sentido de convo
car o Díretórío Nãcional Para fechar questão. Para fe
char questão de quê, Ex•? Quando, ainda há poucos dias, 
-regressando da ONU,Iia nos jornaiS que o Tribunal Su~ 
perior Eleito""ral já havia dado a sua palavra definitiva
sobre o assunto. Ex•, esse problema Já não é mciis-políti
co,--este problema me lembra Eça de Queiroz, nas suas-
farpas, ajudado Por Ramalho de OrtigãO, contra um ad~ 
versáiiõ que era- Sempre a pedra no seu caminho, e ele di
zia: .. Vamos ter, Sr. escritor, vamos ter bom senso, va
mos ter bom gosto em nossas discussões". Pois bem, eu 
acho-que o bom senso nacional, o bom gosto dos poUti
cos, reunidos, devem jogar de lado este problema de fe
chamento de questão. Porque., ainda hoje, Ii nosjom8k 
umas declarações do ex-Governador das Minas GeraiS~ 
o candidato Táncredo Neves, Cm que falava no episódio 
do Jim Jones, do_ fanatismo do Jim Jones. Ora, Sr. Sena
dor, como ê que--nós vamos tra_nsfonnar esta Nação 
numa seita -religiosã? A decisãO Cabe, soberanamente., ao 

. Colêgio, e todos nós, quer da Frente Liberal, quer do 
PMDB, quer do PDS, devemos votar livremente, sem 
pteõCUpação- de conservar o seu mandato. Eu digo a V. 
Ex.t: se meu mandato, de dois ànOs, depende do meu vo
to, esse nlandato será cassado, porque eu Cumprirei com 
a minha paJavra. (Muito bem! Palmas.) E como eu, te
nho certeza, todos os companheiros, que já se proclama
ram e já esco~heram o_ seu candid~to, como também os 
do- PDS, que êstão -ãc01Tipaiihãndo o outro candidato. 
Eu respeito o candidato adversâ.rio e gostaria que os seus 
assessores lebrassem ou relessem Eça de Queiroz, e tives~ 
sem, jâ não digo senso político, mas bom senso e bom 
gosto. 
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~ Sr. Oct4vio Cardoso - Permite_ V. ~x.f _LUI)- aQ_arte? 

O SR- HUMBERTO LUCENA - Muito obrigado 
pelo seu aparte, e _[lâO ~e_stii'preende porque conheço V. 
Ex•? sua fo!!Dação rrroral_ e politica, e ~ei que, quando V. 
Ex• se posicio~ou _na sUCessão presidencfal, iria às últi~ 
mas conseqíiências. -

V. Ex•. cOm. a sua intervenÇão;Oá~me ensejo de· res~ 
ponder mais completamente o aparte do Senador Almir 
Pinto; quando S. Ex• levantou a possibilidade do Dire
tório Nacio_nal do PDS vir a fechar questão quanto ao 
voto fiel no Colégio Eleitoral. Sabe V. Ex•. porque o no
ti_ciãriO -q_a-iiilJ)re"ifsi-é.faito ~esSe_ seO~do, que, ·por isso 
mesmo, Persomi.lidã.det daS maiS 1mpor1antCs, entre as 
quais o Ministro Jarbas Passarinho, desligaram-se do 
Diretõr1o NaciOnal do PDS por-não Concordarem com 
essa tese esdrúxula, justamentC? após a recente decisão do 
rribunal Superior- EleitoraJ. Não acredito que., após a 
deliberação unânime da mais alta corte da Justiça Eleito
ral, a ata dessa reunião possa vir a ser registrada, nobre 
Senador Aderbal Jurema. Além disso, sabe V. Ex• que 
também, creiO que pela mesma razão, o ilovo Presidente 
do PDS, o DePutado Augusto FrancO, Iiceri:cioti-se do 
seu cargo e os Senadores Amaral Peixoto, 1'1-Vice
Presidnte, e Josê Lins, 2'1~Vice--Presidente, negãram-se a 
comparecer -àquela reunião por não concordarem com 
esse posicioilametito da Direção- Nacional do PDS. E
ainda hâ mais- o aspecto; nobre Senador Aderbal Jure
ma; de que todos aqueles que integram a Frente Liberal· 
vão:compareCêr ao Colégio Eleitoral, como fundadores 
de um novo Partido, o Partido Liberal Progressista. E, 
portanto, terão mais um argumento em favor do seu 
voto naquele colegiado, porque diz a Constituição que 
perderá o mandato o Senador. o Deputado Federal, o 
DepU_tado Estadu~I e o Vereador, que deixar o Partido 
sob cuja 1egenda se elegeu, a não ser -para fundar um 
novo Partido. Ora, além da decisão do- Tribunal Supe
rior Eleitoral, que acha que não hâ infidelidade no voto 
do Colêgici- Eleitoral, há mais a possibilidade de fun
dação do novo Partido, para completar as razões daque
les dissidentes do PDS, que votarão em Tancredo Neves 
no próxim-o dia 15 de janeiro. ---

0 Sr. Passos Pôrto - Penníte V. Ex' um B.parte? 

O SR, HUMBERTO LUCENA - Ouço V. Ex• com 
muito prazer. 

-o Sr. Passos Pôrto - Creio que este Plenário e a 
Nação estão saturados das incoerênciaS dos políticos 
brasileiros. Nós estamos passando por uma das fases 
mais dificeis, pelo menos a que mais me surpreendeu ao 
longo da minha vida pilblica, vendo homens que, hã 
pouco tempo, defendiam aqui as mais estranhaS, as mais 
difíceis de um Gõverno~ -tomavam posições cm defesa do ' 
autoritarismo então vigente e que, hoje, por interesse, 
por motivos atê por mim desconhecidos, mudam a sua 
posição dentro de uma estrutura politica, que deve ser a 
bas.e da democracia, que é partido poHtico. O PDS reali
zou uma convenção democrática, com mais de um candi
dato, e é do estatuto q~e aquele que for vitorioso na con
venção é o candidato oficial do Partido. O que não se en
tende, nobre Senador, é que eleitores, delegados desse 
Colégio Eleitoral, alguns deles até presidentes regionais, 
como é o caso do Senador Aderbal Jurema, possam con
tinuar presidente de diretório, e vão divergir da decisãO 
da convenção do seu Partido. O que o Diretório Nacio
nal vai fazer, qUarta-feira, é cstabalecer a diretriz do seu 
Partido, fechar a questão em tomo de uma diretriz. E 
nisso a legislação é clara: toda vez que o parlamentar 
peJo voto ou. por atitude, não cumprir a diretriz do seu 
Partido, estará passível de perda do mandato. Evidente
mente, o PDS não tem interesse nenhum em cassar man
dato de ningl}êm, mas <? PDS tem que tomar uma po
sição legítima e históriCa, de verificar, depois do fecha
mento da sua diretriz, aqueles que realmente vão conti-
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nuar no partido e aqueles que não vão continUar, porque 
o que não é po.ssfvel é continuar esse proces~o de mu~ 
dança, a cada instante, que el~mentos que estão compro
metidos com seu Partido, exercendo, inclusive, posições 
na hierarquia do Partido, estejam votando no candidato 
de outro Partido político. O ]orD.al O Globo_, que é um 
jornal hoje faccioso, um_ jornal que tomou posição em fa
vor de um candidato, no sell-ãrtigo dC fi.uido, ontem,-qUe 
eu_ não apr-ovo, inclusive ã atitude do seu ilustre Diretor, 
vem atingir a dignidade não só do Ptesiden~e do Con
gresso, mas da própria" instituição. Eu gostãria de per
guntar aosSrs. SenadQ.::es qual foi o ato da Mesa- nã9 
se trata do Presidet1te, O :Presidente preside um colegiado 
-qual foi o ato da.Mesa queJlã<:rmer~u a_ confiança 
de todos nós. Na iriiCiativa~ de reguliuitentaçãO que rOl 
feita, naquele ato em que exigiu o Sigilo dõ voto, Cu nãi? 
vejo nada mais do que uma exigência que está na doutri~ 

. na do voto no processo· político brasileiro. E, alêm do 
mais, é muito mais democrático o ·voto _secreto? _po_rgue 
não faCultaria aos GoVernadOres Cxe~erem o que exer
ceram, a coação sob~ os delegados, ~.colhC?_ndo a dedO 
aqueles de sua cqnfia,pça,.~ qUe, .sitU dúVidã-alSUmà, nãO 
aj~da ao aperfeiçoam~ritó do processo democrático bfa-
sileiro. 

o SR. HuMBERTO LUCENA. - ó aparte de v. Ex• 
tem um amplo aspecto, nobre Senador Passos Pôrto. V. 
Ex'- começa por fazer restrições aos seus conipanheiros, 
particularmente ao nobre .Senadot: Aderbal Jurema, por 
não acatarem a decisão da última convenção nacional do 
PDS que escolheu o s.eu candidatQ_à Pr~idência daRe
pública. Mas a Nação lembra-se bem .. dQi episódios que 
antecederam aquela convenção, e da atitude clara e inso
fismável que assutnira·m, não só o Vice-Presidente_Aure
liano Chaves, c.omo todos os demais integrantes da Fren
te Li~eral quç se for!_Ilou neste País e que possibilitou, 
com a união do PMDB e dc;_majs Partidos de OpOsição, a 
constituição da Aliança l)_effioCrática, que terminou por 
apoiar as candidaturas de Tanctedo Neves e José Sarney 
à Presidência e à Vice~PresiQ.ência da República. 

Desde àquele momento, nós sentimos que estava em 
marcha a deterioração do PDS. e, por via de conseqUên
cia, a formação em potencial de um novo P~rtido polfti
co, que serã aquele que dentro em breve se constituirá e 
terá- como peça inicial o seu manifesto. 

... \i-. ·e:~ .. reportou-se à norma. constitucional sobre a fi
delidade, mas esqueceu-se da ressalva de que aqueles que 
fundarem um novo Partido estarão a salvo de qualquer 
punição por infidelidade. Por outro lado, o que é mais 
importante, e que V. Ex'- não pode deixar de considerar, 
é a decisão do TribJJnal Superior Eleitoral que, unanime· 
mente, deliberou que não há fidelidade no Colégio Elei-

, torai. E tan~ nã·o hã - só para argumentar - que a 
própria Lei Complementar admite vãrios escrutínios 
dentro do_ Colêgio Elei.toral: se um determinado quorum 

, não for alcançado no primeiro, haverão segundo e até o 
terceiro. Ora, se iSSõ-é põssfvel, evidentemente,- pois a
própria Lei permitiu - que um membro de um partido 
mudasse de voto, "de um escrutínio para outro, não há 
nenhuma dúvida nessa matêria. 

O SR. ADE;RBAL JtiREMA- Permite V. Ex•, um 
aparteJ 

O SR. HUMBERTO LUCENA - PQ.is não,_ nqbre 
seriador. .. -

1 O SR. ADER.BAL JUREMA -Quero· esclarecer ao 
'nobre Senador Passos Pôrto que cada Estado tem a sua 
situação-PC::ctilia"r. Em Pernambuco, nós da Frente Libe-
ral, não comparecemos à Con.veiição. Antes dela reuni a: 
Comissão Executiva dO meu Partido e, por lnaioría, deli
beramos que aqueles que não quisessem comparecer, ti
nha absoluta liberdade para tal, porque não estaVam 

' concordando com os candidatos que iriain Ser escolhidos 
na Convenção, qUe eram-dois na ocasião. EntãO, anteS 
da Convenção, a nossa posição já estaVa definida. 
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O SR. HUMBERTO LUCENA- Exatamente, e não 
só a P'?siçã~~ de V. Ex• ... 

O Sr. Octávio Cardoso- V. Ex• abandonou o dire-
tório: 

O ·Sr. Aélerbal JureDta - Não abandonei, porque fui 
eleito por utn diretór1o q·ue ctmttn.ua a me prestigiar por 

-maioria. E até quando este diretório não me destituir, 
continuarei na Presidência do Partido, porque O meU 
Partido é uma secção regional e não tem nenhuma obe
diência ao Dlretório~~ãcional. 

O SR. HUMBERTO LUCENA -. E os deinais 
membros da Frente Liberal tambêm não compareceram 

·-à Con~en.Çio_Nacionar. do PDS. 

O Sr. Oi:t6yio Cãrdoso- Permite V. Ex'- ~m aparte?' 

O SR- HUMBERTO LUCENA - Ouço V. Ex• 

O Sr. OctJ.vlo Cudoso - Fico estarrecido quando 
ouço o nobre Senador Aderbal Jurema, por Pernambu
co, OiZef !fU~étiós devemos tc:r bom gosto nas coisa~s. Eu 
não considero de bom gosto integrar a Frente Liberal, 
estar particiPando dã formação .de . um novo Partido, 
apoiar um candidato da Oposição e continuar na Presi: 
dência do Partido. Qi,zer que a seç_ção -~ r~gional e Que 
não tem nada que ve( com a Nacional, isto não é verda-
de. -

(fSr. A(i"erbal Jureniã- V. Ex'- está enganado. Não 
assi~e:r,r?a~ífe_sto·da Fi"e?t~~_-nem a~_sinei crianôo Partido, 
justamente Por isto: porque sou Presidente do. PDS d.e 
Pernambuco. Por isSo não assinei nenhum deSseS mani-
fe~f~1~q~v.~·, __ d~- ~ ~ · _ · ~· 

O Sr. -Ódávlo Cardoso- Nobre.Uderllinilbério Lu~ 
cena n~o vejo coerência _nisto: dizer qur: é wna,_ Secção re
giOg;J._l, !1ll!S 11m a se<:çi!,~ ~es;i'onal do quê? De u:m Partido. 
na(;:I9n~J_ciue_ ~em diret~rios (i:gionais, diretórios munici
pais, e que SãO hiefàfqulas de um riiesmo ·Pariido? Como 
tam~~m. ~-a situação esdrúx.ula do Presidente da Secção 
da Rio. Grande do Sul, dÔ~D.obre DepUtado Victor. Fac
cioni, meu correligionário, que mançla cartas aos seu$ fi
liados, sabçndo com_ quem ele «;teve ficar, se com o_C3n.db 
dato Q..o Partido o~ __ n_ã.o ... N.~p:se ~nt~nde'"l!la~s~nada!_ 
Agora, querem negar ao meu Partido o direito d~-tomar 
uma decisãO partidária, que pode ser errada, mas nós te
mos O direito de tomar essa decisãp _mç~m.Q. !:JU.e çlep_oi10 a 
Justiça anule a decisã.o ou não tegis.tre.!l a~. flx~do.~ 
diretriz. Nós estamos numa democracia, temos queres: 
peitar essas coisas. Nós respeítamos a· Sr. Tancré_do Ne
ves de não querer ir à televisãÇ); t:espeitamos O Sr. Tao
credo Neves em não -~por o seu programa de governo, 
S. ExJ estâ na, dele:, tentando _aglutinar çliyersas te_n9ên· 
cias, diversas frentes, di~ersas faCções de sep_Partido.~ 
Agora, dizer que nós somos intolerantes porque {om~
mos uma decisão que a Lei Orgânica dos Partidos nos fa
culta, isto ê demais!~ uma decisão que nos cabe tomar. 
Agora, caberá à Justiça anular se for feita ao arrepi9_ da 
Iei. Aliás, tem muita coisa-esqUisita nC$~e piocesso e.Jei~-
ral. Se alguém se: deci~e pelo Deputado Pauto Maluf, foi 
comprado; se alguém se .decide votar por lancredo _Ne~ 
ves, foi com!Cncido ... A nobre Senadora Eu.nice Michiles 
perde uma g~ande oportunidade de di~er -qu; ela aP9iou 
Mário Andreãzza por convicção; depois, apoiou Paulo 
Mªlufporque foi o candidato do seu Partido,_ e que ago
ra é Tancredo porque decidiu ser Tancredo. Acho que 
seria .uma boa opor_tunidade de S. Ex• dizer qpe não fez 
três negócios, mas três opções. 

O SR. HUM~RTO LUCENA- Acho que o aparte 
de V. Ex! não foi feliz, npbre SenadOr. Quanto à Senado
ra Eunice' Michiles, a mim me parece, petaS -sUas decta: 
raçõeS, que a- opção finãl da Senadora ... 

O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla) (Fazendo soar 
a campainha.)- Nobre Líder, o seu .tempo está esgota
do. 
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O, SR. HUMBERTO LUCENA - ... foi para ficar 
_ com ·a··~Çidedad_e brasileira ~ue se posicionou clarã:mentC. 

em torllo de TancredO Neves, e com os seus eleitores nó 
Amazonas. 

V. Ex', por outro lado, incursiona no terreno da Lei 
Orgânica para dizer que nós estamos insistindo em negar 
ao PDS o direito de se reunir. Em absoluto, o que nós 
achamos é essa decisão, se se chegar a tomar, vai cair no 
vazíOdjante da liberação do Tribunal Superior Eleitoral. 
1'ªnfo assim quç o seu Presidente não quis presidir essa 
reunião e licenciou-se ... 

O Sr, Octávio Cardoso - Realmente, a nossa safra de 
Presidentes não tem_ sido das melhors. (Risos.) 

O SJl,Hl!MBERJ'() LU~CENA- Veja V. Ex• como 
a razão es~á do nosso lado. Se rnãis um Pr~i<{ente do 
PbS, a nível naciomi.l, se licencia porque não quer assu
mir a posiÇão do PDS naciOnill, então V. Ex• Dão deve 
fazer neilhuma restrição à atitude do Sepador Aderbal 
Jurema .e do Deputado Victor f.acciõni, que nª-o têm na 
hierarquia partidária Uma posição tão alta. 

O fatO é que- nós estamos dentro da dip.âmica do. pro
cesso político. Estamos claramente numa transição que 
vai O.OS levar a novos Partidos neste País~ onde todos es
seS hoinens do melhor quilate intelectual, moral e politi
cO terão ~ssento e.continuarão liderando nos seus Esta
dos. 

A- Srt Eunice Mi:chÍles :__ V. Ex• me permite um a par~ 
.te? 

O SR. HUMBERTO LUCENA - Pois não, nobre 
Senadora. 

A Sr'- Eunice l\1ichiles ~Eu queria só ter a oportuni~ 
dade, nobre Senador, para poder responder ao nobre Se
nador Octâvio Cardoso, quando S. Ex• diz que eu fiquei 
com o· Ca."fididato Mário Andreazza por opção; com o 
candidato Paulo Matufpor disciplina; e que depois optei 
por Tancredo Nev~. h exatamente isso. 

-O.Sr. oetã:vio Cardoso. ~-Foi isso. 

O $f-t Eun~c~--~·ffchll~.- Fiqu~i-p~r-disclplina a~é o 
m:õ~iltcl i~ ~tie-eiltef:tdi, nobre S~nadOr, que ele não se
TíaCapai-de ~glu.tí'!_ar "ã.s -~versas tendências do PDS, 
muito_ diferente do que v: Ex• citou, Senador Octávio
Cãfc!~so, que o candidato Tancredo Neves, neste mo
m~l:_!._t?! preo_cu_Pado em conciliar as diVersas tendências, 
siri ai de qUe tem capacidade para conCiliar todas as ten
dências_;_ enqua~to ·que o Deputado Paulo Maluf não 
conseguiu ·conciliar a,s que tinha dentro do seu próprio 
PaftTdo. Quer dizer, tomei unia decisão abrindo mã.o c;los 
cargos e da P?~ição priVilegiada que tinha dentro do P~~- -
tido, e me desligatido do Paitido. Portanto O "fii de ca
beça ~rS:úTdã e cÕin'o trui~ de Uma decisão.b.~stante ama~ 
dure~da. (Muito beml Palmas.) . 

O Sr. OCtávio Cardoso - Permite V. Ex'- ·um aparte? 

O SR. HUMBERTO LUCENA.- Eu jã estou adver
tido pelo nobre Presidente de que o meu tempo estâ es
gotado, nobre Senado.r. O aparte dependeria de uma li
beralidade da Mesa. 

O Sr. Octávio Cardqso. -=Eu apenas quero esclarecer 
o que eu disse: .. ê _que nessa hora_ em que os candidatos 
são acusados de negócios.que não devem fazer, a nobre 
Senad_9ra teria u~a boa oportunidade de dizer que ela 
fez opções políticas. Foi isso que eu disSe. E agora a 
nobre Senadora .acaba .de dízer isso. É. importante, no 
processo em que estamos vivendo, que nós parlamenta· 
res envolvidos, façamos, cada um, a sua opção. Agora, 
não. é justa que cada um que opte pela candidatura do 
Deputado Paulo Malufseja acusado de ter feito uma-ne
gociação. Com.o a nobre Senadora passou a essa candi
datura por uma opção, que ela diz partidâria, seria a 
oportunidade de dar o seu .testemunho que acaba de dar. 
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O SR. HUMBERTO LUCENA- Sr. Presidente, Srs. 
Senadores ... 

O Sr. Henrique Santillo - Nobre Lfder SC:O.ador 
Humberto Lucena, permitiria-me retornando ãó edito
rial do O Globo que V. Ex• leu - apenas para dizer a 
Casa que entendo que o Presidente do Senado cumprirá 
estritamente a lei e as decisões judiciais dos Tribunais 
deste País, sem sombra de d_úvida. A_deçisão do Tribunal 
Supeiior Eleitoral é muito Clara quando se refere à fideli
dade partidária, e o Presidente Moacyr palia, estou ab
solutamente certo, não desviará um milímetro sequer 
dessa decisão. 

O SR. HUMBERTO LUCENA - Como disse, no 
início, nobre -Senador Henrique Santillo, este é o pensa
mento de toda a nossa Bancada no Senado Federal. 

O Sr. Jos~ Fragelli- Permite V. Ex• um aparte? 

O SR. HUMBERTO LUCENA- Ouço V. Ex• com 
imenso prazer. 

. O Sr. Jos~ Fragelli - Apenas quero dar uma infor~ 
mação que acaba de nos chegar, transmitida por jorna
listas, das declarações feitas há pouco, pelo candidato do 
PDS a Vice-Presidencia da República, o eminente Depu· 
tado Flávio Marcílio. S. Ex• declarou que não quer rece-
ber voto de questão fechada. 

O SR- HUMBERTO LUCENA - Sr. Presidente, Srs. 
Senadores, como se viu pelos debates de hoje~ está mais 
do que claro que as posições assumidas, em relação à su~ 
cessão presidencial, são absolutamente dentro da cons~ 
ciência de cada um. Não hã fidelidade no Colégio Eleito
ral e, por conseguinte, jã que não temos eleições diret8s 
para Presidente da República, que seria o nosso grande 
objefh·-o, -porque gostariRiilõs-de eleger o Qosso candida· 
to pelo voto popular, nas urnas, evidentemente que os 
que vão ao Colégio Eleitoral hão de representar h1direta
mente o povo brasileiro. Aqueles que vão sufragar o 
nome de Tancredo Neves terão, a 15 de janeiro um am~ 
pio respaldo popular, porque quem está comparecendo a 
esses comidos realizados em todo o Brasil, em todas as 
capitais, com- multidões aplaudindo freneticamente os 
nossos candidatos, hão de verificar que a sociedade bra~ 
sileira aderiu por inteiro a esta campanha que tem um 
programa, ao contrário do que argumentou o nobre Se-
nador pelo Rio Grande do Sul. Sabemos que apenas os 
subsfdios para sua elabOração é que estão sendo capta
dos de baixo para cima, do povo para o poder, através 
da organização de simpósios, sobre os mais variados te
mas de natureza político-institucional, ecônomico, social 
e cultural, em todas as capitais deste País, sobre o pa
trocínio da Fundação Pedroso Horta, do Partido do 
Movimento Democrático Brasileiro. O Governador 
TancreQo Neves poderia ter reunido um grupo de técni
cos e dentro de um mês divulgar, para conhecimento d_a 
Nação,- mais um plano_elaborad_o por tecnocratas. Mas 
S. Ex• preferiu prestigiar a ação dos políticos, através 
desses simpósiosfealizados no âmbito do maior partido 
da AlianÇa Democrática atravês da coleta de dados que 
estâ sendo feita pela Frente Liberal, sob a liderança desse 
grande brasileiro que ê o Vice-Pr~_idente Aureliano Cha
ves, e através PDT, para que _depois todos esses elemen· 
tos sejam examinados profundamente iltclusive com a 
assessoria dos técniCOS, mas sob a decisão dos políticos, 
para que possamos, então, chegar ao programa final do 
governo de transição~-do autoritarismo para a democra
cia que serâ presidido, inquestionavelmente, por este 
grande brasileiro que ê Tancredo Neves. 

O que é--preciso, sr. -Presidente, a esta altura, é que 
aqueles que estão perdendo terreno no processo suces~ 
sório aceitem-humildemente, a sua derrota, porque a de~ 
mocracia é feita da alternância do poder. E seja no pro~ 
cesso direto ou no indireto, alguém tem de ganhar e ai~ 
guêm tem que perder. Portanto o que ê necessário Deste 
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instante ê_ que o Deputado Paulo Maluf, ao irivés de estar 
ameaç~do os seus ex-companheiros de Partido com a 
punição por infidelidade, que não existe no Colégio Elei
toral, diante da decisão unânime do TSE, aceite tranqUi· 
lamente a sua derrota, convença~se de que foi rejeitado 
pela opinião pública brasileira. E, por antecipação, abra 
um crédito de confiança ao futuro Presidente Tancredo 
Neves, porque a S. Ex.• a História lhe reservará um lugar 
com justiça, qual seja o de presidir o que restar do PDS 
neste País, como Chefe da OposiÇãO ao Governo Tancre~ 
do Neves. 

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. (Muito beml 
Palmas.) 

o" Sr. J~~e Kalume- Sr. Presidente, peço a palavra 
na_ qualidade de Líder do PDS. 

O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla) - Eminente 
Senador __ Jorge Kalume, concederei a palavra a V. Ex• 
tão logo eu termine de prestar um esclarecimento ao cmi~ 
nente Sena~or Humberto Lucena. 

Eminente Senador Humberto Lucena devo agradecer 
a V. Ex• a manifestação de apoio que me prestou com re~ 
lação a-iriais- este ataque que venhó recebehdo da im· 
prensa. De Norte a Sul e de Leste a Oeste, deste País, 
querem vender uma imagem do Presidente deste Con~ 
gresso que não é a: verdadeira. Jamais fiz a declaração a 
mim atribuída pelo editorial de O Globo. Sou homem 
tranqüilo. _Sei d_a re.sponsabilidade do meu cargo e da 
hora difícil e grave que vivemos. Raciocino, penso e ajo 
dentro do meu entender jurídico e da minha consciência. 
Sou homem de origens do Judiciário. SQu_bacha_rd_ e_m 
Direlto e, como tal, aprendi a respeitar os ditames maio~ 
res da lei. Jamais infringi qualquer um dos capítulos das 
leis de contravenção, para não ir mais longe. Não posso, 
não devo e não vou concordar com_ este '"patrulhamen
to" que estão fazendo, com intuito de me pressionar e de 
!Jle' intímidar. Vou cumprir com dignidade e honrad~ o 
meu mandato, doa a. quem doer. Sei do artigo de O Glo
bo, porque o li. Não sei o que se passa nó Hotel San 
Marco- não o conheço. A mim não importã-. O que me 
importa, efetivaineflte,- é ao satr desta Presidência, poder 
encarar- os meus filhos, os meus netos e o meu bisneto, 
olhos- nos olhos deles. Tenho certeza de que, assim me 
comportando, estarei prestando um serviço à minha Pá
tria, enaltecendo -a Casa que tenho a honra de presidir. 
Agradeço, sensibilizado, as manifestações de V. Ex•, dos 
emini::ii:tes Senadores Passos Pôrto, Henrique Santillo e 
de todos aqueles que se manifestaram, prestando-me a 
sua solidariedade. Estou certo de que muitas coisas irão 
acontecer, porque o processo político, como todos nós 
sabemos, é um processo ·dinâmico. São choques e mais 
choques, e dentre o chocar das nuvens, há de sair um 
raio, um raio limpo e bonito, para que possamos exercer 
a Presidência do Colêgio Eleitoral, que, agora, também, 
já estão queren<~o contestar, pois, segundo~ folha de S. 
Paulo, de ontem, não hâ lei que me ampare para presidir 
o Colégio Eleitoral. Tudo is-so jogam eràdmã de um ho· 
mem que quer ·cumprir com dignidade e com honradez 
as suas funções. Mas tenham certeza os Srs. Senadores: 
não vão envergonhar~se das minhas atitudes. Eu as assu
mirei. SOu homem cujo filho mais velho jâ é engenheiro. 
Parta de onde partir qualquer ameaça, que eu fique es~ 
tendido Já fla plataforma do Cán8resso Nacional, 'mas a 
minha dignidade ficarâ na Histófia. Tenho a Consti~ 
tuição e- ãS leis qUe regem a matéri8, e Deus me deu inte~ 
ligência capaz de saber _interpretá-las. (Muito bem!) 

O Sr. Jorge Kalume- Sr. Presidente, peço a palavra, 
como-líder. 

O Sl{. PRESIDENTE (Moacyr Dalla) - Concedo_ a 
palavra, como Líder, ao nobre Senador Jorge Kalume. 
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O Sr. Jorge Kal~~:me (PDS --AC. Pronuncia o seguin~ 
te discurso. Sem reVisão do orador.)- Sr. Presidente, 
Srs. Senadores: 

Eventualmente nesta liderança, ouvi silencioso a defe
sa feita pelos companheiros da Oposição, liderados pelo 
eminente Senador Humberto Lucena. Quando ouço 
loas, louvores, atitudes de companheiros que, irrefletida· 
mente ou por convicção, abandonaram o barco, quando 
o gajeiro, p~ra usar a linguagem camoniana, já avistava 
a terra, sob o comando seguro de Paulo Salim M_aluf, 
quando ouço esses elogios hoje, me faz lembrar um júri 
em Belém, no prinCípio do século, onde Quintino Cunha, 
o grande e saudoso advogado cearense, como defensor, 
depois de ouvir o promotor mostrando a arma do crime 
para-imPressionar o Plenário, S. s•. o saudoso defensor, 
perg_untava~Ihe, sob o templ~ sagrado de um júri, se _o 
crime fosse defloramento qual seria a arma a apresentar. 

É essa pergunta que eu deixo _no ar, Sr. Presidente e 
Srs. Senadores, nesta oportunidade. E eu pergunto: mu
daram os homens ou mu-daram os tempos? Me--vem à 
mão uma declaração do eminente candidato das Opo
sições, Dr. Tancredo Neves; "Tancredo Quer Que o Par
tido Feche Questão." ~o título do Jornal de Brufll•. E 
vou ler Sr. Presidente, para refrescar a memória do Dr. 
Tancredo Neves, que acaba de lançar uma Nova Re
pública como contemporâneo de Dcodoro. Diz o Seguin~ 
te: 

"O Líder do MDB na Câmara e um dos vice
Líderes do Partido, Deputado Tancredo Neves, an~ 
tes da reunião da direção nacional com o General 
Euler Bentes e seus assessores, na residência de 
Ulysses Guimarães, disse ontem - quer dizer, no 
dia 26 de setembro; Õ :ino não- direi agora - que iria 
sugerir" .. medidas drásticas" aos representantes da 
OposiÇão que deixarem de comparecer às eleições 
presidenciais de 15 de outubro, ou não votarem no 
candidato oficial do Partido." 

Isso não foi dito por mim. Foi dito pelo Dr. Tancredo 
Neves, candidato das Oposições à Presidência da Re
pública: 

"O dirigente emedebista declarou-se, inclusive, 
favorável à instauração de um processo sumário de 
expulsão dos faltosos e, aos que disputarão as 
eleições parlamentares de 15 de novembro, sugeriu 
d cancelãmento do registro." 

Também não fUi eu quem disse. Foi o Dr. Tancredo 
Neves: 

"A exemplo de outros oposicionistas, Tancredo 
Neves comentou gue foi "péssima e desastrosa" a 
repercussão junto à opinião pública, do comporta
mento de mais de 40 representantes do MDB, que 
deixaram de votar a emenda contra os Senadores 
"biônicbs" - contra os Senadores biônicos ria SC}o 

mana passada - hoje tem muitos biônicos do lado 
da Oposição. A idéia de a Partido fixar posição ofi~ 
c_ial no_ pleito presidenci.(!l indireto partiu de vários 
deputados, numa conversa informal, no gabinete da 
Liderança, antes _de Tancredo Neves participar da 
reunião da direção do MDB com o General Euler 
Sentes - alguns dizetll "Oiter"' - eu digo Euler. 

.. 0 Vice-Líder Alceu Collares (RS) observou que 
o partido não poderia cruzar os braços para a reu~ 
niào do Colégio Eleitoral, afirmand_o que se falta~ 
rem lO, 20 Ou 40 emedebistas, ou se membros do 
partido resolverem votar no Gen-eral da ARENA, 

--"o MDB sofrerá um desastre a 15 de novembro." 

Tudo isSo era contra o General Geisel, tudo. E vou 
c_ontinuar, Sr. Presidente: 

"Os Deputados Genival ~ourinho (MG), J~ro 
Brum (RS), José Costa (AL), entre outros, concor~ 
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daram com o ponto de vista do parlamentar gaú
cho. Antes disso, Q representante alagoano defen
deu a tese de o partido considerar o General Euler 
Bentes anticandidato à Presidência da República. 

Os emedebistas-Laurq_ Rodrigues (RS), Fernan
do Cunha (Go) e Ãlvaró Dias (PR) ocuparam on
tem a Tribuna da Câmara para se justificar ôiãnte
das acusações que lhes vêm sendo feitas de haverem 
trafdo o partido e a opiniãO pública por deixarem de 
comparecer, -quarta-feira passada, para votar_ contra 
a permanência do Senador, "biônico'\ quando o 
Congresso apreciava o prOjeto das refOrmas." 

TaJubém não fui eu quem disse isso; Sr. Presidente. 

·~Fernando Cunha e Alvaro Dias defenderam-se 
dizendo que haviam assumido compromissos eleito~ 
rais para quarta~felra~ o" segundo, inclusive, pi'ovi: 
denciava no s~ntido de qu~_s~a caf!didatu~a "~~o f9s~ 
se irripugnada por um candidato areniSt~ à Câmara. 
Laura Rodrigues prefe_riU Criticar seu partido por 
haver violentado o_ programa partidãrio ao aceitar 
eleições indiretas para Presidente e Govern~doi 
(Rio de Janeiro). 

Essas palavras também não são_minhas.~ 
Sr. Presidente, como os tempos mudam, e com eles_al~ 

guns homens. Nasci para respeitar compromissos, Sr. 
Presidente, permitam~me aqueles que tiveram a fraqueza 
de mudar de barco. Nasci p.úa respeitar compromissos. 
No momento_ em que o cidadão ou a cidadã, eleita por 
qualquer partido, deixa de se pertencer para -pertencer ao 
partido que o povo elegeu. Portanto, Sr. Presidente, nes~ 
sa ocasião em que algumas defecções surgiraln, tenho 
certeza que essas não virão contribuir para a derrota do __ 
candidato lançado pelo PDS, numa disputa, não de mo~ 
nólogo, numa disputa em que dois se apresentaram, ão 
contrãrio do partido oposicioriista~ A propósito de can~ 
didatos ou de candidato que contribua para formar con
senso, o ilustre jornalista, escritor, _profe_ssor da Univer
sidade Federal do Rio de J!!neiro, Jorge Boave_ntu~a, sol? 
o título "Trapaça no Univ~rso", diz, a respeiiO-de--con-_ 
senso, desses conciliadores hábeis que ~xistem pOr aí: 

Sabe o leitor o que levou ao poder na Rússia, em 
1917, o Sr. Kerensky? É que ele era o "qonc;iliador 
hábil capaz de harmonizar o .. soviet" de Petrogrado 
com a "Duma" de Moscou. O resultado, a História 
registra e os leitores conhecem ... " 

Fica aqui o" aviso; vamos-dizer, como diz a rãdio, um 
aviso aos navegantes. 

Sr. Presidente, já é hora de se colocar um basta nas 
farpas que se lançam quer contra o Presidente do Con~ 
gresso Nacional, quer contra o candidato .l'!nç_ado pelo 
PDS. 

Eu gostaria, Sr. Presidente, de ver uma campanha sa~ 
dia, sem essasTarpas, sem essaS calúniaS que-se criaram 
contra um homem limpo e bom, que só tem f_eíto, na sua 
vida, contdbuir para a gfã:riâeza· da Pátria e ae -seus se~ 
melhantes, que é Paulo Salim Maluf. Enquanto Paulo 
Salim Malufnào foi candidato à Presidência da-Rtpúbli~ 
ca era um homem de bem, era um home~ origínal. Foi 
Secretário -de Estado, de um Estado que é um país, Que é 
São Paulo; foi Prefeito da Capital; foi Presidente da Cai
xa Económica e mostrou a sua competência, a sua habili
dade de administrador. Mas, depois que conseguiu furar 
a barreira do som_ e_ chegar a Governador do Estado de 
São Paulo, e por certo, e não vamos negar isso, pensando 
num vôo maior- e que não apetece glória, já dizia Pêri
cles- daí então começaram as farpas e as calúnias con
tra esse homem porque, por outro caminho, ninguém 
poderã vencê-lo. 

Sr' Presidente, diriJo-me agora ao Presidente Moacyr 
Dalla, um homem de bem, gigante no físico e na vonta-
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de: quero dizer a S. Ex.~ que não tema: cumpra co_m o seu 
dever, porque qualquer que seja a decisão não agradará 
a gregos ou troianos. Cumpra o seu-dever, como jã_ cum
priu até hoje; curriPra-·a Lei e a Hist6riil saberã aplaudí
lÓ. 

Muito obrigado a- V. Ex~ -Era o que tinha a dizer. 
(M"UítO-bem!)-

0 SR. PRESIDENTE (Lçmanto Júnior) -Concedo 
a palavra à Senadora Eunice Michiles, para uma breve 
comunicação. 

A Srt- Eunice Mlchlles (PDS - AM. Para uma comu
nicação.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores: 

É com profundo pesar que registro o _falecimento 
ocorrido di"à 15, pr6ximo p·assaâo, ·aa Senhora Leo Tiger 
Peper Cândido - nome de batismo da pranteada Mãe 
Preta~ al}jo tutelar de numero_sas cria_nçªs de Brasília. 
~n"ilda pel~ ~ais extráordiÍ1áriã \,oê:aç.ãO'âe· Iriãe ·de 
qUe tC:nho conheciffientO~ corri apen~s (5 ·anos· de idade; 
Ceo iniCiOU em-·São-Paulo_a adoçào de crianças, tendo 
em 1957, se trans(erido pioneirarriente para Brasília, 
onde em 1979, se consagraria como a Mãe -Preta do Cer
rado. 

De formaçãO cristã, adventista, Mãe Preta abrigava;
atuàlmente, · 130 criariças em Sua éreche-Oi"farfàto,:além 
dos oito legítimos que possuía, aos quais espãtgia amor e 
devotamento inexcedíveis. 

Dotada de inquebrantável disposiÇâ_o para o t-rabalho, 
Leo Peper arrostou, enfrentOu e superou todos os desa
fios-Paii~a obtenção de recursos que levasse a bom te~:.mo 
sua maravilh9sa obra assistencial de proteção ao mênór 
CãTe~nt~ dO-DiStrito FederaL Ascende a três mil o ·nameio 
de_-criãllÇiiSJâ ainj)ã.radãs pOr eSta norte-affiericaiíá,-_cria~ 
da -ria àahiã", e, ferVofOSa i'riC'entiVactora da cultura negra 
no Brasil. 

Seu enterro, dia 16, sexta-feira passada, foi pfesencia
do por centenas de pessoas consternadas, composta por 
amigos, familiares, assistent~ sociais e autoridades, ao 
lado de seus leais iimã,qs_ adventistas, integrantes do 
"Clube dos Desbravadores". 
~ua memória está inde\evelmente marcada pelo eleva

do- alcance sodal d~ ~U<t.oPra, cujos contin!Jadores e ad~ 
miradores se co.nsolam na meJlsag~m contida no Salmo 
23, de sua preferência, na certeza de que Mãe Preta, in
cansável em sua existência terreri:a, repousa, agora, em 
pa~tos verdejantes, junto das águas de descanso, pasto· 
reada pelo Senhor. -

Era o que tinha a dizer. 

CQMPARECEMNAIS_O~ SRS. ~EN À DORES: 

- ~Altevir Leal- Guilherme _Palmeira-- Carlos Lyt:a
José fgnácio Ferreira ~ Alfredo Campos - Marcelo 
Miranda - Jaison Barreto. 

O ,SR. PRESIDENTE (Lo manto Júnior) -Sobre a 
Mesa, requerimento que .será lido pelo Sr. l~'~Secretârío. 

_ É li_do o seguinte 

REQUERIMENTO N• 291, DE- i984 

Requeremos urgência, nos termos do art. 371, alínea c 
!lo Re:gimento Intes~o, para o Projeto de Lei_do Senad:o 
n" 14, de~l979, que revog?- dispositivos da t.ei n9 5.449, 
de 4 de junho_ de 1968, os Decretos-lei~ n~'s 672 e 1.273, 
respectiv_amente, de 3 de julho de 1969 e 29 de_ ~aio de 
1973, e dá outras providêri.ciaS. 

Sala das Sessões, l 9 de n_ovembtº- de _1_984. -Roberto 
Saturnlno, Líder do PDT, Humberto Lucena, Líder do 
PMDB. 

O SR. PRESIDENTE (Lomanto Júnior) - De acor
do com o disposto no art. 375, § 3", do Regimento Inter-
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no, o requerimento lido figurarâ na Ordem do Dia da 
sessão seguinte. 

SObre a mesa, projeto de (e_i que serâ lido pelo Sr. 1•~ 
S_ecretãrio. 

t lido o seguinte 

PROJETO DE LEI DO SENADO N• 233, DE 1984 

Altera o artigo 20 do Cõdlgo de Processo ClvU. 

O Congresso Nacional decreta.: 

Art~ l 9 O artigo 20 da Lei n9 5.869, de ll de janeiro 
de 19i3, que institui o CódigO de Processo Civil, com a 
redação que lhe foi dada pela Lei n" 6.355, de 8 de se
tembro de 1976, passa a vigorar com as seguintes a1te-: 
rações: 

~~Art. 20. A sentença condenarã o vencidQ a 
pagar ao vencedor as despesas que antecipou e os 
honorãrios advocatícios e periciais. Essa verba ho
nOrária serã devida, também, nos casos em _que o 
advogado funcionar em causa própria, 

§ 1• ~ .... : .... ·~·~~ .•............. _, ..... ,~ 
§ 2• ······················~·'>·--·>-····,-· 
§ 39 Os honorários advocatícios serão fixados 

entt:e o mínimo de 10% (dez por cento) e_o máximo 
de 20% (vinte por cento) sobre o valor da conde-

. ___ nação ~9s periciais ate-o_ mãxim_o _de lO% (dez por 
cento) ~t~ndid~s: --

a) ••••••.••••...•••..• - ·-·- ••.••• 
b) .:__ . : ....•.... ..... ··-····-·~: .•... __ 
c) _-:- a natureza e importância da causa, o tra

balha r.ealizadQ pelo advogado ou perito e o tempo 
exigido para o seu serviço, 

§ 49- Nas causas de pequeno valor c; p_as de valor 
inestimável, bem assim naquelas em que não houver 
condenação ou for vencida a Fazenda Pública, os 
honorários advocaticios serão fixado.s_ c;:onsoante 
apreciação equitativa do Juiz, atendidas as normas 
das letras .. a" a "c" do parãgrafo anterior, não po
dendo os honorários periciais serem, neste caso, su
periores a 50% (cinqaenta por cento) daqueles arbi~ 

-tradõs efu favor do advogado. 

§59~ ·····-····-······-······-·-···-~·. 
ESúi-Lei entra em Vigor na data de sua publi-

~~ção. 
ReyÕgãm-se as disposições em contrário. Art. 3" 

J115110caçio 

oefbbjetivo do projeto de lei é estabelecer claramente o 
díreito de honorários devidos ao advogado e ao perito. A 
lei processual vigente não define a diferença, deixando 
ao magistrado a fixação honorária. 

É evidente que o profissional do Direito realiza maior 
s'oma de trabalho do que perito. Este é chamado para 
apenas uma fase do processo e, portanto, seria injusto 
atribuir-se igualmente de honoráríoS cóm o d9 proftssro
nal que acompanha o feito desde o inicio até o final. 

A proposição, portanto, tem a finã.Iidade de corrigir 
possíveis distorções, oferecendo ao juiz o apoio legal 
para decisõe.s no_ campo da verba honorária. 

Sala das Sessões, 19 de novembro de 19-84. ~ JQrge 
Kalume. 

LEGISLAÇÃO CITADA 

LEI N' 5.869, DE 11 ~DE JANEIRO DE 1973 _ 
Institui o Código de Processo Civil 

Art, 20. A sentença condenarão vencido a pagar. ao 
vencedor as despesas que antecipou e os_honorãrios ad
vocatidos. 
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§ J9 O juiz ao decidir qualquer incidente ou recurso, 
condenará nas despesas o vencido. 

§ 29 As despesas abrangem não só as custa_s dos atas 
do processo, como tambêm a indenizaçã_o de viagem, 
diária de testemunha e remuneração do assistente têcni
co. 

§ 39 Os honorários serão fixados entre o mín_imO de 
dez porcento (lO%) e O máximo de vinte por cento (20%) . 
sobre o valor da condenação, atendidos: 

a) o grau de zelo do profissional. 
b) o lugar da prestação do serviço; 
c) a natureza e importância da causa, o trabalho rea

lizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu ser
viço. 

§ 4"' Nas ações de valor inestimável ou pequeno, 
bem como naquela em que for vencida a Fazenda Públi
ca, os honorãrios-serão fixados consoante apreciação 
equitativa do juiz, atendidas as normas das letras a a c do 
parãgrafo anterior. 

LEI N• 6.3>5, DE 8 DE SETEMBRO DE I976 

Altera o caput do artigo 20 da Lei nl' 5.869 (*),de 
11 de janeiro de 1973, que Institui o C6dlgo de Prg.. 
cesso Civil 

O Presidente da República. 
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu 

sanciono a seguinte Lei: 
Art. !I' O ci.put do artigo 20 da Lei n9 5.869, de 11 de 

janeiro-de 1973, que insfituló-Código de Processo Civil, 
passa a vigorar com a sçguinte· redação: 

"Art. 20. A sentença condenará o vencido a 
pagar· ao vencedor as despesas que antecipou e os 
honorários ·advo_catíCioS. EsSa Verba honqrária será 
devida, também, rios cas.o.s erü que o advogado-fun
cionar-em causa própria.''_ 

Art. 2.;. Esta Lei entrará eni vigor fla data de sua 
publicação, revogadas as disposições em contrário.

Ernesto Geisel - Presidente da República, 
Armando Falcio. 

Ã Comissão de Constituição e Justiça 

O SR. PRESIDENTE (Lo manto Júnior)-~ o- prOjetO 
lido será publicado e remetido à comissão competente. 

O SR. PJlESIDENTE (Lomanto Júnior) CC: E_stã finda 
a hora do expediente. _ 

Passa-se à 

Item 1: 
· PROJETO DE LEI DO SENADO N• 139, DE 1984 

(Em regime-_de ur_gência....::.: ã.rt. "371, c, do Regimento In
terno) 

Votação,- em primêít'ó rurno;·ao Projeto de Lei 
do Senado n9 139, -de 1984, de autoria do Senador 
Nelson Carneiro, que revoga o Decreto-lei n9 1.541, 
de 14 de abril de 1977 (Lei das Sublegendas), lendo 

PARECER ORAL, favorável, proferido cm Ple
nário, da ComiSsão-

- de Constituição e Justiça. 

Em votação_ 
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer 

sentados. (Pausa.) 
Rejeitado. 

O Sr. Hélio Guei_ros- Sr. Presidente, requeiro verif!
cação de quorum. 
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O SRo PRESIDENTE (lcrmanto Júnior)- Será feita 
a verificação solicitada pelo nobre Senador Hélio Guei-
xos. 

A Presidência varsuspender a sessão por 10 minutos, 
aCiotliindo as camPainhas para chamada dos Srs. Sena
dores a Plenário. 

Está -suSpensa a sessão. 

(Suspensa às 16 horas e 6 minutos, a sesSOo i reabeTta às 
16 horas e 16 minutos,) 

O SR. PRESIDENTE (Henrique Santillo)- Está rea
berta a sessão. Persistindo a falta de quorum a Presidên_
cia_se dispensa de proceder a verificação_solicitida. 
-O p'fojeto ue Lei do Senado n.;. 139/84, em regime de 

urgê~cia, fica com a sua votação adiada por falta de quo
rum. 

Em cOnseqUência, as matérias da Ordem do Dia, todas 
erilT<ise de votação, constitufdas dos Projetas de Le"i da 
Câman; ,;.g 10/81,44/81, 53/77, 65/79, 14/84, 211/83 e 
?9/79; t:'rojet'?s d~_4_i d_o S~nado n.;.s 13/80~4_1/82, fi
càm com a suâ api"eciação-acÜada para a prÓXí~a~Sessâõ 
ordinária. 

O SR. PRESIDENTE (Henrique Santillo)- Hã ora
dores inscritOs. -concedQ a palavra ao nobre Senador Al
mir Pinto. 

-'-'OSR. ALMIR PINTO PRONUNCIA DISCUR-
-- SO QUE, ENTREGUE À REVISÃO DO ORA-
---- DOR, SERÁ PUBLICADO POSTERIORMENTE. 

O SR. PRESIDENTE (Henrique Santillo)- Conce
do a palavra ao nobre Senador Martins Filho. 

Ó Sr. Martins Filho (Pbs ·_ RN,--Pronuncia o -seguiri
te discú(S0~) -- sr. Presid_ente, Srs~- SenadoreS:_-__ 
-Em cornpanhía_dos ilustres Senadores Lo~-;nt~ ió- -
nior, Cid -Sampaio, Alfredo Campos e José lgnácio, esti
~em0s recentemente visitando a __ R_epública da Chinã
Taiwan - ein missão de amizade. 

_Desde setembro de 1982~ estava programada essª via-
--gem--pois reCebêramos, nesse anO, em Brasília, dois 

membros do Parlamento de Taiwan, S~;:. Lei Ju-Chi -e 
Lynn Tong-Hong, sendo, o primeiro, Presidente da 
Sino-Central América Trade Asso_cia_tion - SCATA -
Organização que centraliza o comércio de Taiwan com a 
regíão Centro-Surdo cpntinente_americano, e a própria 
SCAT A formalizara o- convite para visitarmos aquele 
país. 

Ã _época os doi's Jegisladore_s chineses foram recebidos 
pelõ-"Presidente da _Casa- Jarbas Passarinho- e fica
ram muito-impressionados com as possibilidades doBra
sil. 

Comparando as potencialidades dos dois países, nos
sos visitantes achavam que Brasil e Taiwan tinham mui
tos interesses complementares, pois, enqu:into o- Brasil 
podia produzir alimentos e matéii"ãs-priri1as de que Tai~ 
wan tanto necessita, Taiwan dispunha de Know How e de 
recursos financeiros _dos qUais o Brasil ainda_é carente. 

A SCATA tinha pois interesse em aproximar TaiWan·-·
do Bi-asil, na área de intet-Câmbio técnico i_econômii::o, 
razão porque convidava alguns Senadores brasileiros 
para conhecer seu País. 

Ao têrmino da-Quela visita, a Síno-Central América 
Trade AssOciation e Cooperativas Brasileiras assinaram 
um proto_colo de intenções, no sentido de desenvolverem 
um esforço permanente para criarem um caminho de 
cooperação entre instituições privadas dos dois_ países, 
independente de injunções poHticas, praticando a solida

_riedade entre povos na busca de soiuções próprias para 
problemas comuns. 

Ficou, assim, acertado Q prosseguimento do intercâm
bio e várias ve:z;es -a viagem chego_u a ser marcada não se 
consumando ante_s por vários problemas intervenientes, 
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~amo as eleições de 82, a seca do Nordeste, as enchentes 
do Sul e tantos outros. -

_Preso a C(Jmpromissos. com a Casa, ~osso ilustre presi
dente, Senador Moacyr Dalla, não pode f~zer es~a via: 
gem,- como era seu desejo, mas designou o eminente Se
nador Lomanto Júnior - nosso ilustre primeiro Vice

. Presidente- que chefiou a missão acima mencionada. 
Chegamos no aeroporto de Taipei, em Formosa, à 

nOite do ~ia primeiro de outubro, sendo· recepCionadÕs 
pelo Senhor Pinchão-Su, Diretor-Geral dos Assulltos-do 
Centro-Sul Américano do Ministério dos Negócios Es
tangeiros, pelo Sr. Kang Yu-Hu, Presidente da Sino
Central América Trade Association, pelo Senhor Che~_ 
Cheng--Wuo SeCretário~Geral do Ministério das Fi
nanças, o Senhor Pu Yuen-Chon, Secretário-Geral da 
Sino-Central América Trade Association e várias outras 
autoridades daquele país. 

Diriglmo-nos--;--dali ao principal hotel de Taipei onde se 
hospedam os-dignatários estrangeiros e na tarde do dia 2 
·iniciamos _a_s atividades previstas. 

Impressiona o visitante estrangeiro o civismo do povo 
chinês que, desde as crianças até os mais idosos, cultivam 
verdadeiro ~cult_o à Pátria e aOs heróis do Panteão Nacio
nal, principalmente o Doutor Siii1 Yat-Sen o Pai Cívico 
da Nação Chinesa. 

A ConstituiÇão da República da China dispõe que ... a 
Repúblka é fundada sobre os três principias do povo
é uma República democrática do povo, g-overnada pelo 
povo -e -para-o- povo". 

Os podeies nacionais, em Taiwan, dividem-se_ em dois 
campos básicos: o Poder Político, que é_do povo, para 
exer:cfcio dos- direitos cívicos de controlar o governo e o 
Poder do Governo, exercido Pii=los governantes para ad
rriiniStrar o es_tado. 

O Poder do Povo se__concentra na Assembléia Nacio
nal, que opera os direíiõs políticos dos.cidadãos enquan
to que o poder de governo se distribui por cinco-Conse
fhOS __:_ C01iselhõ ..:.:._ Represeiltando os Cinco P_oderes do 
EstadÕ. Tem-se assim: O COnselho Executivo, o Canse~ 
lho Legislativo, o Conselho Judicial, O Conselho de Exa
me e O cOnselho de Controle. 

Estes poderes são interdepen~ent~S-e não há entre eles 
hierarquia, sendo, cada um, soberano na área de suas de
cisões~ _ 

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

O SR. MARTINS FILHO - COm- mUito prazei', 
nobre Senador Lomanto Júnior. 

O Sr. Lomanto Júnior - Nobre Senador Martins Fi
lho, V. Ex' interpreta, neste mom_ento, o pensamento e_o 
sentimento de todos os seus companheiros que tiveram o 
privilégio de visitar a República "da China. V. Ex' está fa
lando em nosso nome, e nós vamos aparteã-lo apenas 
para dar o nosso testemunho, para reforçar ainda mais a 
admjçação que todos fqmos possuídos, do esforço admi
rável que aquele pov_o vem realizando e, num curto es
paço de tempo, pôde_ construir uma nação que, embora 
pequena na sua_dimensão territorial, já se constitui h.oje 
et'n üfua-nação pujànte, no que diz resp'eito ao seu desen
volvime_nto._Q que vimos Jla República da China:......:: e ou

_tros comJ.?anheiros irão dar esse testemunho, também, 
entre _65 quaiS-- o nosso companheiro Alfredo Campos, 
aqui ao meu lado- foi o esforço admirável de uma gen
te que, obstinã.da, desejava realizar o seu destino, e o rea
lizou;· o des_envolvimento do setor industrial, o desenvol
vimento d<? setor agrícola, as cidades construídas, o em:. 
prego P;leno para todos os seus concidadãos, enfim, um 
conjunto de medidas Voltadas para a construção dO seu 
futuro. Nós _verificamos que, realmente, ali houve uma 
tgmada de posição daquele povo de construir, como eu 
_disse, nll!11---ª peq~en_a ilha, um País que todos nós tivemOs 
a ventura de admirar:-v. Ex• transffiite o nosso pensa-
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menta, e eu quero juntar ao seu brilhante discurso este 
modesto aparte que representa. sem dúvida alguma,-o
meu reconhecimento, os nossos agrãdecimentos àquela 

, gente que tão bem nos recebeu, a todas as suas autorida
des, às entidades de classet enfim o am~iente agrad~vel 
que vivemos apreciando o esforço admirãvel de ~m po
vo. 

O SR. MARTINS FILHO- Nobre Senador Loman
to J(mior, agradeço a V. Ex' o aparte que vem assim 
como que fortalecer o nosso pronurrciamento, pois V.' 
Ex• tão bem ·chefiou aquela delegação e, com altivel, 
com sabedoria e com conhecimento, procurou levar à 
distante China Nacionalista a_impress~o de todos nós 
que compúnhamos aquela Delegação. 

Agradeço a V. Ex• Estou tentando interpretar o pensa
mento daqueles que, conosco, visitaram a China. 

Em nossa visita eStiveinos" em vârias dessas _insti
tuições, a começar pela Assembléia Nacional, onde fo
mos recebidos pelo Sr. Ku Cheng-Kang, Vice-Presidente 
da Comissão de Co-nstituição dessa Assembléia; 
Secretãrio-Ger_al__Sr, Ho Yiwu, e Diretor de Relações 
. Públícas Sr. Chang Ping-Hung. 

Estivemos no Cons_elho Controle, a quem compete to
. das as funções de cp[tlrole do EstadO, inclusive ~s de ~n
sura e de acusação aos funcionários públicos: Aí fomos 
recepcionados pelo Presidente do Conselh~ Sr. Chun
Hsien Yu e por seu Vice-Presidente Sr. Hwang Izan 
Chiou; no Conselho Legislativo, a quem incumbe o Po
der Legislativo decidindo inclusive sobre Os casoS de 
estado-de-sítio, de- anistia) de declaração de guerra e ce
lebração de paz e de tratados internaciOnais, fomos rece-
. bidos por seu Presidente Sr. Nieh Wen-Ya e pelo Diretçr 
de Relações Públicas Senhor Chien Chin-Wu, do CQn_~e
lho Legislativo. 

Ó Sr. Alfredo C•mpos- V. Ex• me permite um apar
te? 

O SR- MARTINS FILHO - Concedo o aparte ao 
nobre Senador Alfredo Campos. 

O Sr. Alfredo Campos- Nobre Senador Martins Fi
lho, como integrante da comissão que foi ao Extremo 
Oriente, principalmente a Formosa, eu não poderia dei
xar de apartear o h1cído discurso que V. Ex• faz neste 
instante, interpretando, como jâ disse o nobre Senador 
Lomanto Júnior, aquilo Cftie-se p:fsSOU por lã e aquilo 
que nós todos vimos. Antes de mais nada, gostaria de di
zer que a China Naci9n::úísta é um esforço do povO chi
nês que não concordou com o r~ me de Pequim. Um di
reito que todos damos àquele povo. O que nós-queremos 
é a opção de cada cidadão poder fazer aquilo que ele 
quer, poder pensar da forma que ele quer e ter o Gover
no que ele quer. Da mesma forma que respeitamos ore
gime de Pequim, tambêm respeitainos o de Formosa. 
Mas, o que não podemos concordar, nobre -S~nador, é 
com o que vimos em Formosa. Lã, em todo o lugar que 
íamos, bebíamos, quase sempre, o café brasileiro, mas 
que era importado_ através dos Estados Unidos ou da 
Alemanha. Os Estados Unidos que nos forçaram a rom-· 
per relações diplomãticas com Formosa, para reâtarmos 
com a China Comunista, continuam ·manteridO relações 
comerciais corii Formosa, o que não acontececonosco. E 
o povo chinês daquela ilha quer manter as relações co
merciais que coriósCo-tiilham, quer continuar_sendo ami
go dos brasileiros, e nós estamos nos furtando a Um n:ter
cado consumidor de matérias-prlmãs braSileiras da 
maior ímPortânchi: Por isso ê que eu lanço aqui um ape
lo aos encarregad_os da politica exterior do Brasil, e te
mos certeza que no próximo Govetrto; esse apelo haverâ 
de ser acolhido. Não podemos, definitiVamente, ficar pe
nalizando a nossa bâlança de exportação, quando pa[ses 
mais comorometi~os com a luta ideológica não o fazem, 
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usufruindo d~ balança comercial e' se transformando em 
- terceiros numa operação triangular, como é o caso ôa ex

portação de vârios produtos brasileiros, que indo para ã 

República da China, passam por aqueles países. No 
mais, quero CUmprimentar V. Ex• pelo magnífico discur
so que faz, retratândo fielmente o que foi a nOSsa Viagem 
a Formosa e aO ExtremÕ-Oriente. 

O SR. MARTINS FILHO - Agradeço, nobre Sena
dor Alfredo Campos, o aparte de V. Ex.• que, como com
ponente daquela Delegação, sempre pude observar a sua 
-atenção e o seu di::sejO em Conhecer minucioSamente a 
tradiçiió daquele povo, de um povo trabalhador, de um 
povo que -bUsca a paz; que -bus-ca o desenvolvim_!:nto. 
- MUito be-m disse V. Ex'; por- que o Brasil não mantêm 

relações comerciaíS Com- aquele -povo, uma pequenina 
ilha encrav3da tá nO EXtreffio-Oriente, que-dbseja esse in-· 
tercâmbio comercial, e não s6 o nosso café, minério de 
ferro e ouir-as matériaS-Prim<).s: ·de que tai1t0 eles necessi
iaffi ~que-n-ós estamos vend.~ndo p~r um preço vil, numa 
operação triangular, rodendo-se fazer essa-operação di-
retamentC.com Formosa? - · · · 

Prossigo, Sr. Presidente. 
Ao Ministério Dos Negócios Cont-os Estra!l_geiros, 

es.th:emos com o Sr. Ministro Chu Fu Sung e com o 
DiretoT-Geral do DepartamentO dos. NegóCios- Para a 
Região Centro-Sul do Con_tinente Americano. 

Visitamos ainda as instalações da "China Steel Trade 
Corp~nation'' onde conversamos com o Sr, Fan-Jing, 
Setl diretor e com os Srs. S,Y. Lai.eW.P.Ç)1uang, ambos 
gerCJlleS dessa corporação; O Estaleiro ·de Kaol!Siung é o 

- centl-o de Exportação do Mínistérío doª -Negócios da 
Economia, onde fomos recebidos, respectiVamente, peM. 
los Srs. C.H. Cheng,. Arquiteto Naval Assistente do 
Vice-Pre_sidente Administrativo 'e T.C. Huarig, direto_r 
dessas- d~as importates entidades de Taiwan. - · 

Avistamo-nos com muitas personalidades do mundo 
oficial e de n"egócios daqule país; com'? o Sr. M. T. Wu, 
Vice-Ministro dos Negócios da Economi~; s_r. lin Yuon 
Rae membro do ConSelh-õ LegiSlativo, Sr. You-Theng 
Wang, Presidnete da Câmara Geral de Comércio; Sr. 
Frederic P.N. Chang, Chefe da Divisão de Cooperação e 
Informação Internacional do Conselho de Agricultura 
da República, Sr. Lay Seng Jung, do DepartamentO dos 
Negócios Europeus do Ministério de Exterior~ Sr. Cha~~ 
les C. L. Hsu Chefe da Secretaria do Conselho de Desen
volvimento do Comércio Exterior da China, Sr. Shih 
Yueh-Fu Diretor do Memorial Chiang Kai-Shek, os O. 
Sr. __ _Rª-Ymond R.M. T;li Diretor-:_9~ral ~o Escritó_rio de 
Informações Governam·eritals do Conselho Executivo, 
Sr. Henry W.F.Ko, Vice-Ministro do_Mtnistério de AsM 
suntos dos Chineses no Exterior, dos Ernpresãrios Srs. 
James Kuo, C.J.Hsu, H.C.Lin, Y.S.Hsu,"Richard Hsu, e 
muitos outros. 

Em todo o lugar que passàmos efn TaiWan, rec,ebeinos 
manifest3.Çôes de carinho para com O Biasil, tanto por 
parte das autoridades, como dos empresários e também 
do próprio povo que vê nosso País com cOmovente sim-; 
patia. 

-Taiwaõ é um País industrialmente desenvolvido, onde 
hâ pleno emprego e a riqueza é bem distribuída. Todos 
trabalham e muito. Hã apenas um feriado anual. Fun-. 
~ionando indústria e comércio todos os demais dias do 
ano, sem qualquer restrição. 

A atividade é sempre intensa por onde quer qtie se pas
se. 
- Não há, neste País, PolíCia Trabalhista, ós trabalhado
res são assistidos por organismos governamentais que os 
orientam sobre suas conveniências, inclusive quanto ao 
aspecto de saúde, para que a si meSmo Se administrem, 

Estão os chineses de Taiwan excepcionalmente adian
tados no campo da indústria eletrônica, da agricultura 
tropical e da aqüicultura, áreas em que seria altamente 
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proveitoso intercâmbio técnico entre aquele país e o nos~ 
so. 

Há intenSo desejo do Governo de Taiwan ampliar re
lações econômicas e técnicas com o Brasil, inclusive para 
adquirir produtos de que necessita para seu povo e sua 
indústria. 

Gostaria ainda de intensificar o turismo Chinês do 
Brasil. 

Nossa visita quis ser, antes de tudo, uma demons
tração de amizade do povo brasileiro ao povo chinês da 
Ilha Formosa; independente dos problemas políticos que 
possam existir entre nossos governos. 
~ tradição brasileira respeitar a autodeterminação dos 

povos e do princípio-da não ingerência. 
Com base nessa tradi~ão. Almejamos que nosso go

·v:Cmo abra as portas do Brasil ao intercãmbi_o técnico e 
econômico com Taiwan, pois estamos c_ertos de que isso 
beneficiaria mutuamente do dois países. 

Ao finalizar queremos agradecer às autoridades C aO 
povo chinês de Taiwan pela excepcional acolhida que ali 
'recebemos, pelo carinho que não nos faltou e pelas de
monstrações de amizade que muito nos comoveram . 

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

O SR. PRESIDENTE (Lomanto Júnior) - Estando 
presentes o Ministro das Relações Exteriores da Jamai
ca, Dr. Oswald Harding e Sr•, e o Embaixador, Dr. Regi
nald Philips, solicito ao eminente presidente da Comis
são de R~lações exteriores, Senador Luíz Viana, que 
lhes dirija uma saudação, em nome desta Casa. 

O SR. LUIZ VIÀNA (PDS - 1'!A. Sem revisão do 
orado'r.)- Sr. 'Presidente e Srs. Senadores; 

Sr. Embaixa9or Harding, o Senado Federal sente-se 
sempre hon'rado, quando uma alta personalidade de al
gum dos países amigos, com os quais ma_ntemos re
lações, nos dá o prazer de vir a esta Casa e acompanhar 
os nossos trabalhos. 

:t. para nós, hoje, realmente, motivo de regozijo ter V. 
Ex' no plenãrio acompanhado da Srt Harding e do Sr. 
Embaixador da Jamaica no Brasil, Sr. Reginald Philips. 

Quero sim, eTn nome dos meus colegas e_ da Casa. 
apresentar a V. Ex• as nossas saudações e dizer-lhe o in
teresse e do_ a_preço com que nós acompanhamos a vida 
desse novo Pais da comunidade mundial. 

A Jamaica há muito tempo que tem um lugar de desta
que no nosso mundo, que é um mundo próximo de nós, 
o Caríbe, mas esse lugar se torna cada dia mais impor
tante,- mais aCentuado, e acredito que as suas relações 
com o Brasil serão florescentes, como nós descjamo.s. 

Agradeço, assim, a V. Ex' e a Srt Harding por terem 
honrado este Plenário com suas presenças, podendo 
transmitir aos seus pares do Senado -sendo V. Ex• Se
. nador -e também ao Governo da Jamaica, do carinho 
com que acompanhamos o progressao daquele país. 

Era o que tinha a dizer a V. Ex.• (Muito bCm! Palmas.) 

d SR. PREsiDENTE" (Lomanto Júnior) -A Pr~i~ 
dência agradece ao nobre Senador L uiz Viana a sau
dação feita eni. nome do Senado Federal ao eminente Mi
nistro das Relações Exteriores da Jamaica, a quem dese
jamos uma feliz estada em nosso País, extensiva à sua ex
celentíssima senhora. 

Queremos dizer ao Senhor Embaixador que é motivo 
de satisfação para esta Casa a honrosa visita qu-e S. Ex• 
ora nos faz. 

O SR. PRESIDENTE (Lomanto Júnior) - Concedo 
a pala~ra ao nobre Senador Lourival Baptista. 

O SR. LOURIVAL BAP'l'ISTA (PDS- SE. Pronun
cia o seguinte discurso.)- Sr. Presidente e Srs. Senado-' 
res' 
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Patrocinado pela Organização Mundial de Saúde 
(OMS), volta a ser ministfã:do em Brasília, entre os dias 
26 e 30 de novembro, um curso de terapia intensiva de 
cinco dias, nas dependências da Igreja Adventista, que 
cedeu seu espaço à Av. L-2 Sul, quadra 611, módulo 75. 

Já se encontram à disposição das pessoas interessadas 
as 800 vagas disponíveis, eStando assegurada a partici
pação de renomados médicos especialistas, dentre os 
quais, os doutores Máiio Rigatto, representando a Ol'gà~
nização Mundial de Saúde(OMS); Roberto Azambuja, 
Presidente da Sociedade Médica Brasileira; Eli Toscano, 
Q:-Presidente da Sociedade Cardiológica Brasileira, e 
João Baptista Costa, Membro do Conselho Federal de 
Saúde. 

O referido curso, eminentemente objetivo, em sua es--=-..: 
trutura e orientação pedagógica, obedece às diretrize10 
elaboradas pela OMS, resultantes de uma experiência 
considerada extremamente eficiente em termos did~ti~ 
cos, técnicOs e dos resu,ltados obtidos. 

Na primeira noite do encontro, um mêdi.co tratarã dos 
malefícios do fumo para o aparelho cardioyascuhu; na 
segund?, dos males para o sistema pulmonar. A terceira 
noite ê dedicada ao. enfoque do aparelho digestivo; a 
quarta à conscientização pSicológica do fumante; e a úl~ 
tima, à desintoxiCa"Ção por meio natural -qual seja, hi~ 
droterapia, alimentação e exercícioS respiratórios. Não 
se recomenda o uso de remédios para que não se criem 
novas dependências ou ilu~Qes. pois um fumante, só lar~ 
ga mesmo o vício, se estiver devidamente Conscientizado. 

A Organização Mundial de Sa_úde" (OMS) entende!.:! 
que cinco dias _b_astam_ para esclarecer e motívar os fu
mantes, com relação aos venenos e substâncias tóxicas 
dos cigarros, especialmente os efeitos da nicotina, do al
catrão e do monóxído de carbono, dentre os quais os aci
dentes cardiovasculares, os enfartes, as diversas modali
dades de câncer, o·enfizema pulmonar, as esquemias ce
rebrais, o envelhecimento precoce, e assim por diante. 

Convém lembrar, por oportuno, que o insigne médico 
e profesSor n·orte-americano Linus Pauling, Prêmio No
bel de Química revelou, em suas_ pesquisas a res'peito das 
mencionadas substância~ tóxicã:.~ que cada cigarro en
curta a vida dos viciados em cerel! de 14. mirtut~s, 

Felizmente, as campanhas deflagradas e estimuladas 
pela OMS, inclusive rio Brasil, jâ estão_ produzindo anj
madores resultados, conforme s_e poderá verificar pelos 
indiscutíveis êxitoS dos-cursos de Cinco Dias, a exemplo 
do que deverá ser ministrado em Brasília, no perfodo de 
26 a 30 de novembro do corrente, sob os auspícios e com 
o apoio da Igreja Adventista. 

Acontecim~nto sumamente auspicioso no desenrolar 
do combate ao vício de fumar é o advento em quase to
dos os países de :uma legislação específica, drãstica e 
enérgica, deStinada a_ proteger a saúde das pessoas, e vi
sando, ao mesmo tempo, a defesa do meio ambiente con
tra a_ poluiçãO gerada pelo excessivo consumo de cigar-
ros. 

Este é o caso, por exemplo, da Colômbia, ond~ o_Con-_ 
selho do Distrito de Bogotâ aprovou um decreto conten- _ 
do normas sobre o _c~mt_role_da poluição ambiental pro
vocada pelo vício de fumar. Trata-se de uma proposição 
legislativa da maior significação e importância, como 
uma das inidãiivã.s pio-neiras ria-América Latina. 

Aproveitando o ensejo, desejo expressar os meus agra
decimentos ao meu prezado amigo colombiano Frederi
co Arranz Caicedo, que teve a gentileza de me enviar o 
mencionado documento. 

Em face do conteúdo objetivo das diretrizes apfoyadas 
pelo ahtdido diploma legal colombiano (Acuerdo n~ 3, 
de 1983), soHcito sua incorporação ao texto deste pro
nunciamento, por se tratar, indiscutivelmente, de uma 
contribuição vãlida e concreta ao combate aos efeitos do
tabagismo no continente sul-americano. 

Antes de concluir estes c_omentârios, esti'maria fazer 
unl.ã breve co_m~Jnicação a respeito da solene posse, no 
Auditório do--IOstituto Brasileiro para lnvestigãção do 
Tórax, no dia II de novembro passado, em Salvador, da 
primeira Diretoriã: da Associação Bahiana de COmbate 
aO Fumo, que tem cOmo seu Presidente o iJustre Profes
sor José Silveira, V ice-Presidente, doutor Walter Pinhei
ro: e Secretário-Geral, Doütor Epaminondas Costa Li~ 
ma. 

A nova e'i1(fdade programou a realização, logo após a 
posse de sua diretoria, de um cido de conferênCias·- a car
gO dos-ilustres ProfesSores Edmundo Blundi, do Rio de 
Janeiro~· sobre "Câncer de Pulmão nas suas relações com 
o tabagismo"; Legislação Antitabãgic8.", do Professor 
José Rosemberg, de São Paulo; e "Combate ao Fumo no 
Brasil", do Professor Antônio Mirra. 

A T-arde, em sua edição_ de 10 de novembro do corren
te, divulgou uma concisa reportãgem sobre a recêm
fu?dada A·ssocia_ção Bah~ana·-·de Combate ~o--Fu~_o_, 
ideati~ada pelO PTofessor Josê Silveira, seu inSigne orga~ 
niz:idOr, cjue-- solicito seja -incorpoY.ada a este- meu pi-o-
nuncüiiTientO. 

COmo se vê-; São ·extremamente a.uspiciosas as perspec
tivas da campanha antitabágíca em nosso País, conforme 
o -demõOstra o -adventO d:i AssocfaÇão Bahiana de Com
bate ao Fumo 

_Formulando votos de pleno ~xito para as adVidades 
dessa instituição, congratulo·me c::om a sua Diretoria, e 
felicito os íluStres Conferencistas que se deslocaram do 
Ri9 de Janeiro e de São Paulo a fim de prestigiar, em Sal
vador, .as s~l~nidades de .sua instalaçãÔ. 

_Era só, Sr. Presidente~_(Muito bem!) 

DOCUMENTO A QUE SE REFERE O SENA.
DOR LOURIVALBAPTlSTA EM SEU DISCUR
SO: 

ACUERDO N• 3 DE 1983 .. 

"Por el cuat se dictan noiinas sobre el contra] de 
la contaminación ambiental por el habito de fumar" 

Elêoncejo .. d~t Distiito Especial de Bogota en uso de 
sus facutades legales, y 

CONSIDERANDO: 

Que Ias prícipa(es causas de Ia muerte en la actuaiídad 
son las efermedades cardiovasculares, el infarto ftel mio
cardio y el Câncer, especialm~nte dei _pulmón. 

Que existe una Telaci6n "direQta entre el habito de fu
7
-: 

- mar y las !__~iC?_n~s antes mencic:madas. 

Que se ha demostrado que existen numerosas sustan
cias provenientes_ de la combustión incompleta de los de
rivados dei tabaco especialmente del cigarTillo. 

Que _entre estas sustancias se desúican Por su especial 
pelig"rosidad para la salud los Benzopilenos, Benzoantra~ 
cenos y tos ·atquitranes, todos ellos cancerigenos. lgual
me:nte e.stâ presente el monóxido de carbono (CO), gas 
extrao~dinaríamente tóxico, el cual impide la norinal ixi
genación de los diversoS organos dei cuerpo humano. 

Que el habito de fumar prejudica seriamente la salud 
no solamente d.Cc quienes lo p·ractican sino igualmente de 
Ias personas que se encuentran a su alrededor, puesto 
que el humO dei cigarrillo vicia y conta-mina el media 
ambiente. 

Que de acuerdo a las circunstancias -anteriormente 
mencionadas, se hace necesario regfamentar la publici
dad, mercaçleo y venta de los derivados del taba_co y en 
especiaf ei de! cigarrillo. 

Que es deber dei Estado velar por la preservación de la 
salud de sus asoch~dos. 
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ACUERDA: 

CAPITULO I 

De la prohiblclón 

Articulo !I' Prohi-bese el consunl..o de derivados dei ta
baco _en los lugares, sitioSj-espacios que a continuación 
se enumeran: _ 

a) Colíseos cubiertÕs, salas de cin_e, teatros. bibliote-: 
~s publicas, muse~s y cualqueier otro recinto cerrado co 
acceso de publico, que estê dedicado a actividades culto
rales o desportivas. 

b) Vehículos de usQ publico, tales como _ _buses, buse
tas, microbuses, taxis y _demãsmedios d_el transporte 
publico. 

c) EspacTÕs cerrã.-dos_ de colegios, escuelas e demãs 
centros de ensei'iamza, como son aulas, salones de confe
rencias, bibliotecas, laboratorios, etc. 

d) Ar~s ~rradas_ de hosR_itales, sanatorios, centros 
de salude, puestos de socorro y slmila.tes. 

e) Areã:s de atención ai publico en oficinas estatales. 
-ARTICULO 2~- Entiendise por derivados dei tabaco 

los productos tales comp picadura para pipas, tabacos 
puros; cigarrillos con o sin filtro. 

ARTICULO 39 En las areas_y sitias descritos en el 
Arti~lo {9 ~~beran fija_rse en lugares visibles, avisos o 
sim~o!?s que expres~n la_ prohi~ició~ de fumar. -
- ARTICULO 49 Regiament-aSe ta publicidad relacio
nada con e! consumo de los derivados dei tabaco asi: 

a) No -se podrâ promover Ia venta d~ estas productos 
en·p~biTc.adOnes _ftlrant11es, depOftivas y cielititic3:s. 

b) Prohíbese la fijación de valias, pancanas, mura
les, afiches, carteles y similares que traten sobre la venta 
y consumo de derivados dei tabaco, em areas deportivas, 
colturales, educativs y residenciales. 

c) Prohíbese la fijaci6n de avisos, cartales o afiches 
que promuevan la venta y consumo de d~_rivados dei ta~ 
b"".,;~·/ 

Pro.:edlmientos y sanciones 

ARTICU_LOS 59 AI que contrarie la prohibición de 
fumar en los lugares a que se r~fiere este Acuerdo se_le 
impondrá medida correctiva de expulsión de sitio públi
cO por parte dei Oficial, Suboficial o Agente de Policia 
que se harre en el fugar. 

La in-r~âcción al Articulo 49 serã sancionada con el de
comiso del produi::to o de los avisos, medida c::Ofl.rrectiVa --
que se impondrá conforme ai procedimiento ~tabeleci
do en el Codigo Nacional de Policia. 

- La Seccetaría dt;- Sª-lud Publica s~_~bstendrá de conce
der patente de sanidad a los e_stablecimientos públicos a 
que se refiere el Artículo )\"' cuando no se fijen los avisos 
a que se refiere el Articulo 39 de estt; Acuerdo. 

_Si concedjda la patente de sa nidad se retiraren los avi
sos a que se refiere el inciso anterior, se impondrá medi
da correctiva de cierre dei establ~cimento hasta por siete 
(7) d;as. 

El Departamento Administrativo de Trânsito y Trans~ 
porte se abstendrã de autorizar el Revisado de vehículos 
de servicio publico que no tengan los avisos previstos en 
este Acuerdo y el incomplimiento se sancionará con mul
ta hasta de mil pesos (I 1.000), que se impondrã como 
medida correctiva. 

ARTICULO 69 El presente Acuerdo rige a partir dC 
la fecha de su sanción y deroga las disposicíones que le 
sean contrarias. 

Comuniquese_ y cumplase 
Dad_o en Bogotá, D.E a los catorce dias dei mes de 

Abril de mil novecientos e ochenta y tres (1983). -Satu
ria Esguerra Portocarrero, Presidente - Libardo Rodri
gu~s Rodrlgez, Secretario-. 
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UMA BATALHA ORGANIZADA CONTRA 
O VICIO DO FUMO 

O professor José SilVeira rião poderia "ganhar", nos 
seus 80 anos, um presente mais identificado com a sua 
própria existência: a AssociaçãO Baiana de Combate ao 
Fumo. Com propósitos integralmente inéditos, a eiltida
de pioneiia visa atender gratuitamente a toôos aque1Cs 
que desejatr{ abandonar o- nefasto vídç) de fumar. At~;_a
vés de diagn6siicoS com respaldo em radio-grafias~ e eXâ
mes afin-s, rilédicos especializados estarão_ djSponívCis em
uma futura clínica, fruto de criação da associação, para 
orientar com sugestões prãticas aqueles que começam a 
árdua batalha de deixar o cigarro. 

.. 0 único que perde com o uso do fumo é o fumante: 
perde a saúde e perde o dinheiro", refletiu Com p-oder âe 
síntese, o professor Silveira. -

A Ass_ociação Baiana de Combate ao Fumo será-iriSfã: 
lada amanhã, domingo, quando acontecerá a posse da 
primeira diretoria, que serâ realizada no próprio ~audi~ 
tório do Hospital do Tórax, a partir de hoje rebatizadQ 
com a denominação de Hospital Santo Amaro, terra na~ 
tal do professor Silveira. 

O professor, que não deixa dúvidas sobre seus méritos 
em prol de uma causa que interessa a todos-os brasileiros 
- a causa da vida, batalha desenvolvida hâ muitos anos 
sem interesses políticos- ocupará o· cargo de presiden" 
te, cabendo a vice.-preSídênCia_-a- Walter Pinheiro. -os de" 
mais membros da diretoría _sã_p; Epaminondas Costa 
Lima (secretário gefal), Maria Edísia Guimarães Almei~ 
da ( I• secretâria) Tânia Freitas de Oliveira (29 secre~ 
târia), José L. Almeida (19 tesoureiro) e Cid Mascare~ 
nhas (2Y tesoureiro). 

Comissão de Honra 

Uma longa lista com personalidades da comunidade 
constitui a Comissão de Honra da Asso_ciação: Dra. Yê" 
da Barradas, cardeal A velar Brandão Vilela, Irmã Dulce, 
os st.-cretários da._S_aúde do Estado e Minicípio, Nélson 
Barros e ~dson Barbosa, respectiVamente, o presidente 
da Associação Baian_a Contra o Câncer, os reitores das 
Universidades Católíca de Salvador e Federal da Safüa, 
José Simões e G<ttmilno Ta.hacof, entre outros represen" 
tantes de renome da sociedade. 

A criação de uma clínica no próprio IBIT, passivei" 
mente dentro de 2 meses, será sem dúvida o principal 
fruü)-3.dvindo com a instalação da Associa-ção Baiana de 
Corilbate ao Fumo. Com a j;:On_quista de um á_n_tigo ideal 
do professor Silveira- a implantação de um atendimen
to médico-assistencial inteirãmerite grB.tifiTo à pOpu
lação, destiõitda sobretudo aos mais jovens, o combate 
ao fumo adquire um caráter mais sistemâtico,- umà-vez 
que a campanha de conscíentização &;anha Uma nova di~ 
nâmica; de alcance IndiVidual, de pessoa para pessoa. 
Somente assim fica mais fácil a:tingir a individualidade 
clínica e PSíquica de cada fumante interessado em largar 
o vício.-

A futura clínica já conta com o apoio- burocrãtico de 
órgãos da comunidade; pessoal médico especializado, 
sendo que os recursos materiais, como filmes para radio
grafias, serão solicitados a outras instituições públicas 
ou privadas, que s_e disponham a contribuir com tão me" 
ritóría càmpanha", adianta Walter Pinheiro, o vice
presidente da Associação ·de _combate ao Fumo. 

Função da Assodaçiio 

Ressaltando a importância da fUnção da Associação e 
outros programas que serãa desencandeados a partir da 
sua implantação, Walter Pinheiro admitiu que o prOfes:. 
sor Jos_é Silveira "foi o grande incentivado r para a defla
gração da campanha de combate ao fumo em 1980; mos
trando à comunidade os aspectos nocivos do hábito_ de 
furilar". A análise de Pinheiro_ é de que, "de Já para câ, o 
que se tem observado e atê mesmo já admitido pelos 
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fabricantes de cigarros, cigarrilhas e charutos, é uma 
queda acentuada no hâbito de fumar". 

Acrescido ao fator que se-remete aos resultados de um 
processo de conscientização via os órgãos de comuni~ 
caçào de massa, .Walter Pinheiro reconhece "a grande 
elevação dos preços de_ compra desses produtos com uma 
outra faceta. de peso para se compreender este fenômenQ. 
Retornand_o_ ao papel da Associação, seU vice-presidellte 
adianta os_ seus plan_os, informando sobre as principais 
preocupações da entidade que são .. a divulgação perma
nente de campanhas antitabâgicas, a instal_ação da clíni~ 
ca, a promoção de palestras em escolas e outras insti~ 
tuições que abriguem maior:iajóvem, e impedir ho nasce
douro o vício de fumar". 

GoVernO Lucra 

Apesar de esborçar semelhantes expectativas, o pro~ 
fessor_Silveira vislumbra um dado real como um entrave 
muito significativo na luta contra o fumo: "O governo é 
quem mais lucra com o consumo do cigarro, e mais de 
50% do imposto da indústria é pago pelo fumo". O pro~ 
fessor_ considera ainda que no caso de países subdesen
volvi_dos, com~ é 9_ exemplo do Brasil, a_ problemática ê 
agravada "pol-que~~ leis são desrespeitidàs~ a propagan
da atinge pela TV milhões de brasileiros, e o povo brasi
leiro tem uma particularidad~ tem prazer no proibido''·. 

Certamente por isso, no seu gabinete, o professor não 
afixou cilrtaz_es__com os típicos dizeres de "é proibido bu
mar". Menos imposTiiVo e maiS funcional, o seu discreto 
aVisõ diz: ... Neste ambiente não se fuma". E não se funia 
mesmo. Não é apenas mais um cartaz na parede. Em 
nada se ass~melha com os desrespeitados avisos de "Não 
fumar", afrxados nos ônibus, teatros e cinemas de Salva~ 
dor. Afiiial;iiessa cidade se_ fuma até no interior dos ele
vadores. Mas o professor Silveira não estâ sozinho. Mui
tos o acompanham nesta nobre campanha. 

O SR. PRESIDENTE (Lomanto Júnior) ~Concedo 
a palavra ao nobre Senador Henrique Santillo. 

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

O SR. PRESIDENTE (Lomanto Júnior) - Não hâ 
inais oradores inscritos. - -

De acordo com deliberação anterior do Plenârio, ao 
aprovar o Requerimento n"' 285/84, de autoria do Sr. Se-: 
nador Martins Filho e outros Srs. Senadõres, o período 
destinado aos oradores do Expediente da sessão de ama
nhã, dia.20 de novembro, serâ destinado a homenagear a 
memória do ex-Senador Kerginaldo Cayalcanti. 

O SR. PRESIDENTE (Lomanto Júnior) - Nada 
mais havendo a tratar, vou encerrar a presente sessão de~ 
signando para a sessão ordinária de amanhã a seguinte 

-oRDEM DO DIA 

PROJETO DE LEI DO SENADO N' 139, DE 1984 
(Em re:gime_ de l:!rgê-nciil - art. 371, c 

do Regimento Interno)--

Votação,_em primê"iiO turno, do Proje~ de_ Lei do Se
nado O"' 139, de 1984, de autoria do SenadOr Nelson Car" 
neir-o, que revoga o Decreto_" lei n9 l.54l, de 14 de abril de 
1977 (Lei das Sublegendas), tendo 

PARECER ORAL, favorâvel, proferido em Plenário, 
da- Comissãº-

-de Constituição. 

-Votação,~ turno único, do Projeto de Lei da Câma--:. 
ra n9 10, de 1981 (n"' 1..529/79, na Casa de origem), qtre 
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dispõe sobre a apos-entadoria, com proventos integrais, 
dos ex~combatentes segurados da Previdência Social, 
tendo' -

PARECERES FAVORÁVEIS, sob nos 354 e 355, de 
1981, das Comissões: 
_ :-:-~de Legislaç•o Social; e 

_- _dç Finanças. 
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Votação; ern turno único, do Projeto de Lei da Câma~' 
ra n9 44, de 1981 (n"' 587/79, na Casa-de origem), que 
yeda aos veículos de comunicação de massa (râdio, tele-< 
visão, cinema, jornais, revistas, cartazes, anuârios ou 
qualquer outro tipo de publicação) aceitar a aUtorização 
ou a veicu1ação de anúncios e de comerciais que rião se-' 
jam negociados, produzidos! criados, ftlmados, grava
dos, copiados - imagem e som ~por profissionais e 
empresas brasileiras, tendo 

PARECERES, sob n% 186 e 187, de 1983, das Comis~ 
sões: 

-=-de-Economia, favorâvel, com voto vencido dos Se
nadores Bernardino Viana, José Lins e Lenoir Vargas; e 

- dÇ: F'manças, favorâvel:-
) 
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Votação~-~m-turno 11nico, do Projeto de Lei da Câma~ 
ran9 53, de 1977 (n9 22-7/75, na Casa de origem), quedis~ 
põe sobre condições a observar na renovação de con_tra
tos de atletas proTISsionaí.S, e dá outras providências, ten
do 

PARECERES FAVORÁVEIS, sob n's 1.360 e 1361, 
de 1981, das Comissões: 
-de Leglslaçio Social; e 
- de Educação e Cultura. 
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Votação, em turno 11nico, do Projeto de Lei da Câma
ra n~' 65, de 1979 (n9 4.257 !77, na CR,$a de origem), que 
autoriza a alíenação de imóveis residenciais da Rede; Fer
ri:Wiãrtá Federal a seus ocupantes, tend_o 

PARECERES, sob n's 335 e 336, de 19&0 e 635 a637, 
de 1~81, das Comissões: 

_:. d~ Tr~nSporte_s, Comunicação e Obras Públlcu, 19 
pronunciamento: __ Contrário; 29 pronunciamento: favorâ~ 
vel ao Projeto _t; à Emenda de Plenârio; 
----de Finanças, l9 pronunciamento; favorável; 29 pro
nunciamento: favorâvel à Emenda de Plenário; e 

-de Constituiçlo e Justiça, pela constitucionalidade e 
juridicidade do Projeto e da Emenda de Plen~rio. -

6 

Votação, ~ril turno único, do Projeto de Lei da Câma-
-- ra n9 14, de 1984 (n9 2.867/76, na Casa de origem), que 

introduz modificações na Consolidação das Leis do Tra-_ 
balho, aprovada pelo Decreto-lei n9 5.452, de I"' de maio 
de 1943, para o fim de assegurar estabilidade provis6ifii. 
ã mu_l_h!!r trabalhadora que contrair núpcias, tendo 

PARECERES, sob n9s 299 e 300, de 1984, das Comis
sões: 

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

-de" -Legislaeào Social, contrârio. 
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Votação, em turno único, do Projeto de Lei da Câma~ 
ra nQ 211, de 1983 (n9 4.112/80, na Casa de origem), que 
acrescenta parágrafo único ao art. 39 da Lei nQ 1.060, de 
5 de fevereiro de 1950, que trata da assistênciajudíciâria 
aos necessitados, tendo 

PARECER FAVORÁVEL, sob n• 465, de 19&4, da 
ComisSão 

-de Constituição e Justiça. 
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Votação, em turno único, do Requerimento n-9 291, de 
1984, dos Senadores Roberto Saturnino e Humberto Lu
cena, solicitãndo, nos termos do art. 371, alfnea "c", do 
Regimento Interno, urgência para o Projefo de Lei do 
Senado n9 14, de 1979, de autoria do Senador Nelson 
CarneirO, que revoga dispositivo da Lei n' 5.449, de 4 de 
junho de 1968, os Decretos-leis nl's _672 e I .273, respecti
vamente, de 3 de julho de 1969 e29 de maio de 1973, e dã 
outras providênciãs. 
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Votação, em turno único (apreciação preliminardaju
ridicidade, nos termos do art. 296 do Regimento Inter
no), do Projeto_ de Lei da Câmara n' 79, de 1979 (n9 
1.511/75, na Casa de origem), que acrescenta parâgrafo 
ao art. 59 da Lei n"' 3.807, de 26 de agosto de 1960; que 
dispõe sobre a Lei Oi-gânica da Previdência Social, alte
rada pela Lei n"' 5.890~ de 8 de junho de 1973, tendo 

PARECERES, sob n•s 692 e 693, de 1982, das Comis
sões: 

-de Legislação Social, favorável, nos termos de 
Substitutivo que apresenta; e 

-de Constituição e Justiça, pela injuridicidade do 
Projeto e do Substitutivo da ComisSão_ de_ Legislação So
cial, com voto vencido, em separado, do Senador Franco 
Montoro. 
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Votação, em segundo turno, do Projeto de Lei do Se
nado n"' 13, de 1980, de autoria do Senador Itam__ar_Er-ªD
co que estabelece abatimento nos preços de derivados do 
petróleo e do álcool, quando destinados ao consuntQ_ 
próprio de motoristas profissiOnais autôilomos, tendo 

PARECER, sob n"' 533, de 1984, da Comissão 
-de Redaçio, oferecendo a redação do vencido. 
(Dependendo da votação do Requerimento n"' 140/84, 

do Senador Virgílio Távora, solicitando seja o projetO 
submetido a votos, nos termos do art. 315 do_Regimento 
Interno.) 
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Votação, em primeiro turno, do Projeto de Lei do Se
nado n"' 41, de 1982, de autoria da Senadora Laélia de 
Alcântara, que acrescenta artigo-ao Decreto-lei nY 594, 
de 27 de maio de 1969, que institui a Loteria Esportiva 
Federal, e dá outras providências, tendo __ 

PARECERES, aob n•s 23 a 25, de 1984, das Comis
sões: 

- de Constituição e Justiça- 19 pronunciamento: con
trârio; 2"' pronunciamento: pela constitucionalidade e ju
ridicidade do Substitutivo da Comissão de Finanças; e 

- d~ Finanças, favorável nos termos de substitutivo 
que'oferece. 

Discussão, em turno único, do Projeto -de Resolução 
n~ 25, de 1984 (apresentado pela Comissão de Economia 
como conclusão de seu Parecer n'~ 245, de 1984), que au
toriza a Prefeitura Municipal de Bocaiúva (MG) a elevar 
em CrS 427.288.408,89 (quatrocentos e vinte e sete mi
lhões, duzentos e oitenta e oito mil, quatrocentos e oito 
cruzeiros e oitenta e nove centavos) o montante de_s_ua 
dívida consolidada, tendo 

PARECERES, sob n9s 246 e 247, de 1984, das Comis
sões: 

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

- de Municípios, favárá vel. 
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Discussão, em turno único, do Projeto de Resolução 
n"' 70, de 1984 (apresentado pela Comissão de Economia 
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como conclusão de seu Parecer nY 733, de 1984), que au
toriza a Prefeitura Municipal de Alfenas (MG) a elevar 
em CrS 1.220.001.420,69 (um bilhão duzentos e vinte mi
lhões, um mil quatrocentos e vinte cruzeiros e sessenta e 
nove centavos) o montante de sua dívida consolidada, 
tendo 

PARECERES, sob n•s 734 e 735, de 1984, das Comis-
sões: 

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

-de Municípios, favorável. 

O SR. PRESIDENTE (Lomanto Júnior)- El;_tâ en
cerrada a sessão. 

. _(Levanta-se a sessão às 16 horas e 5~ minu~os.) 

DISCURSO PRONUNCIADO PELO SR. AL
MIR PINTO NA SESSÃO DE/6-//-84 E QUE, 
ENTREGUE À REVISÃO DO ORAJ>OR, SE/Ud 
PUBLICADO POSTERIORMENTE. 

O SR. ALMIR PINTO (PDS - CE. Pronuncia o se
guinte discurso.) -Sr. Presidente, Srs. Senadores: 

Hoje quero abordar um assunto que reputo de alta im
portância para a ciência médica brasileira. 

Realiza-se presentemente em Brasília um seminário de 
alta relevância, qual seja, o da Medicina Nuclear. 
Parece-nos um fato novo, mas _quem hoje ouviu no jor
nal das 13 horas, as entrevistas de grandes médicos que 
fazem esta especialidade, ficaram sabendo que a Medici
na Nuclear no Brasil, de hoje, está mais ati-asada do que 
a Medicina Nuclear de vinte anos atrãs. 

Ora, vejam só, Sr. Presidente e Srs. Sinildores. Sabe-
.. _ mos quanto a medicina, no :rerritório riãcional, tem pro~ 

gredido em diferentes setores. Vemos, por exemplo, na 
parte relacionada com a cirurgia torâxica: a toda hora, 
jn__ú_meras ciru-rgias são feitas no Brasil- de transplante; 
agora, relativamente poucas, devido ao problema da re
jeição-..:.. -mas ·ae ponteS de safena, que são feitas em São 
Paulo, no Rio de Janeiro, em diferentes Estados da Fe
deração, com êxitos retumbantes. 

Na parte de oftalmologia, temos em Minas Gefais, no 
Rio de Janeiro, em diferentes Estados da Federação 
grandes oftalmologistas. No setor da estética, cirurgia 
plástica, temos o Pitangui. Agora mesmo, está voltando 
ao Brasil aquela criança italiana, que sofreu um acidente 
tremendo, com a explosão de uma garrafa de álcool, que 
praticamente deformou toda a face e as mãos. Ela veio 
ao Brasil, pela primeira vez, com o rosto praticamente 
coberto por uma máscara, tais os graus de deformação 
que aquttã ci-tãnça apresentava. E fo.i exatamente O Pro
fessor IVo Pitangui, no Rio de Janeiro, com o seu bisturi 
e com aquela "mão de fada", quem fez as primeiras ope
rações. A crüinÇa está voltando, agora para mais uma ci
.rurgi~ a ser realiz_ada pelo Dr. Ivo Pitangui. 

Poderíamos falar sobre outros aspectos da medicina 
brasileira o tratamento do câncer. Faltam à medicina os 
meios de combater o terrível mal, mas mesmo assim, 
com o que possuímos, com os especialistas que temos, 
obtemos, aqui e ali, grandes êxitos nas operações realiza
das pelos profissionais brasileiros. Então, a Medicina 
Nuclear teria, como principal escopo, dentro do Brasil, a 
parte relativa a cancerologia, interessando também à of
talmologia, e à audição desde que pudéssemos impoi"tar 

· aqueles equipamentos que ainda não produzimos no ter
ritório nacional. 

Ora, Sr. Presidente, a medicin-ã brasileira avulta e cres
ce aos olhos -de todos os paiséS Civilizados, e hoje somos 
um País, bem olhado pelos nossos vizinhos, em face do 
que realizamos. Para aqui vêm doentes, de diferentes 
nações, vizinhas nossas buscar melhoria de saúde com 
tratamento executado por profissionais brasileiros. En
tão, acredito que a CACEX deveria ser si:nsível ao peai.:. 
do de importação de equipamentos para uma melhor 
manipulação da medicina nuclear brasileira. Para isto, 
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entendo imprescindívd o apoio decidido do Ministério 
da Saúde, bem como da Associação Médica Brasileira e 
de todas as Associações Médicas Estaduais; acho indis
pensável o apoio do Conselho Federal de Medicina e dos 
Conselhos Regionais de Medicina; finalmente de tod~s 
as entidades científicaS POrq"tie, Sr. Presidente, se chegar
mos a conSegUir os implementas para aparelhar a nossa 
medicinã- nuclear, teremos mais um tento marcado no se
to r científiço do ffiuOdo. "Sr. Presidente, aproveito esta 
oportunidade que me foi oferecida, nesta tarde de sexta~ 
feira, de pçuca freq(lência, dado_ o feriado anterior e do 
próximo sábado, mas assim mesmo conta com a pre~ 
sença de vários senadores que fazem pronunciamentos 
importantes, Para formular este apelo enl prol da medici
na- nucleãr brasileira, permitindo-lhe a importação dos 
equipamentoS- riecessários a uma prática correta dessa es~ 
pecialidade. · 

Confio, Sr. Presidente, que o Senhor Presidente daRe
públíca, tomando conhecimento d!! que agora se realiza 
no cenário científico de Brasília esse seminário de medi
cina nuclear, tomando, tambêm, conhecimento de que 
úrhà das causas principais para essa reunião é o trabalho 
feito em torno de uma solicitação de importação de equi~ 
pamenlos estrangeiros, já que não os produzimos no ter~ 
ritório nacional, Sua Excelência, o Senhor Presidente da 
República, terá necessária compreensão para autorizar o 
mercado brasileiro a importar esses equipamentos para 
melhor situar a medicina nuclear no Brasil. 

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

ATO No 10, DE 1984 

O Coordenador Geral dos_Concursos para Datilógra
fo o Contador, no uso das atribuições que foram conferi
das pelos Atos n"'s 13 e 17 de 1984, da Comissão Direto
ra, Resolve: 

Art. 19 São aprOvad.as as fnstruÇóes dCstínadas a re
gularem o processo de aplicação das provas dos Concur
sos Públicos pilrã Datilógrafo-e Contador, na forma dos 
anexos I, II, III e IV do presente Ato. 

Arf. 29 FiCam· os Órgãos competentes do Sen~do 
Federal autorizados a prestarem- todo apoio técnico
administrativo aos membros das Coordenações dos 
Concursos, como Viaturas, materiais de consumo e assis
t"êncía mêdica necessários ao perfeito cUmprimento das 
atribuições que lhes foram delegadas pelo Ato n"' 09, de 
1984; do Primeiro-Secretário. 

Art. 39 Este Ato entra em vigor nesta data. 

SenadO Federal; 16 de novembro de 1984.- Henrique 
Santillo, l'~kSecretário e Coordenador Geral dos Concur
sos. 

PORTARIA N• 52, DE 1984 

O Direto~r.::Geral do Senado Federal, no uso de suas 
atribuições. e __ ç:onsiderando o despacho autorizativo do 
Presidente .do Senado Federal no Processo n' 
Oll642(84(0, resolve 

Autorizar Francisco Paulo de Meneses, Médico, Clas
se. "Especial", do Quadro Permanente, para, com ônus 
para o Senado e na forma do artigo 288, inciso IX do Re
gulamento Administrativo, aprovado pela Resolução SF 
n"' 58, de 1972, e deinais disposições legais que regem a 
matêria, como adotadas pela Administração do Senado 
Federal, ausentar-se do País pelo prazo de 3 (três) meses, 
a partir de 19 de novembro de 1984, para participar do 
Course in lntraocular Lenses and Phacoemulsification" 
oferecido pela "Foundation for Ophthalmic Education", 
em Santa Monica, Califórnia, nos Estados Unidos da 
América do Norte. 

Senado Federal, 16 de novembro de 1984.- Ahnan 
Nogueira da Gama, Diretof-Geral. 
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ANO XXXIX - N• 151 CAPITAL FEDERAL QUARTA-FEIRA, 21 DE NOVEMBRO DE 1984 

CONGRESSO NACIONAL------. 

Faço saber que o Congresso Nacional aprovou, nos termos do art. 55,§ ]o da Constituição, e eu, Moacyr Dalla, Presi
dente do Senado FederaL promulgo o seguinte 

DECRETO LEGISLATIVO N• 49, DE 1984 

Aprova o texto do Decreto-lei no 2.119, de 14 de maio de 1984, que "dispõe sobre a incorporação da Gratifi
cação que menciona ao provento da aposentadoria, e dá outras providências". 

Artigo único. É aprovado o texto do Decreto-lei n• 2.119, de 14 de maio de 1984, que "dispõe sobre a incorporação 
da Gratrficação qUe merlciona ao provento da aposentadoria, e dá outras providências". 

Senado Federal, 21 de novembro de 1984._- Senador Moacyr Dalla, Presidente. 

SENADO FEDERAL 

1-ATA DA 203• SESSÃO, EM 20 DE NO
VEMBRO DE 1984 

!.l-ABERTURA 

1.2- EXPEDIENTE 

i.2.1 - Comunlaçio da Presldênda 

- Referencia ao tempo destinado aos oradores do 
Expediente da presente sessão que será destinado a 
reverenciar a memória do ex-Senador Kerginaldo 
Cavalcante. 

Orador: 

SENADOR MARTINS FILHO 

FALA DA PRESJDJ!NC!A --Associativa, em 
nome da Mesa. 

SUMÁRIO 
1.2.2 - MeJISOg<m do Senhor Presldellle da Re

pliblic:a 

Submetendo ao Senado a e.scolha de nome indicado 
para cafKo cujo provimento depende de sua préW:a 
aquiescência: 

-NO? 243/84 (n9 465/84, na origem), referente à 
escolha Uo Sr. CarlOs Átila Álvares da SHva, para 
exercer o cargo de Ministro do Tribunal de Contas 
da União, na vaga decorrente da exoneração do Mi
nistro Luiz Octávio Pires e Albuquerque Gallotti. 

1.2.3- Ollcios do Sr. I•.S.cretário da Cámora dos 
Deputados 

Encaminhando à revisão do Senado autó
grafos dos seguintes pnHetos: 

-Projeto de Lei da Câmara n' 213/84 (n' 586/79, 
na Casa de origem), dispõe sobre a concessão de 
salár~o-família aos empreg~dos domésticos. 

-Projeto de Lei da_ Câmara n"' 214/84 (n' 
1.720/79, na Casa de origem), estende ao titular de 
firrila individual, ao diretor, aos s6cio_s de tOdas as 
condições, ao autónomo e ao empregado doméstico a 
proteção da Lei n"' 6.367, de 19 de outubro de 1976, 
que dispõe sObre o seguro de acidente do trabalho. 

-projeto de Lei da Câmara n'-215/84, de iniciati· 
va do Senhor Presidente da República, que institui a 
Lei das Contravenções Penais. 

-projeto de Lei da Câmara n9 216/84 (n' 380/79, 
na Casa de origCm), que dispõe sobre rescalonam-en
to_de débitos bancários dos produtores do Vale do 
São Francisc_o atíngidoS por inundações. _ 

1.2.4- Comunicação da Presidência 

Convo_cação de sessão extraordinária_ a realizar-se 
hoje, às 18 horas e 30 minutos, com ordem do_ Dia 
que designa: 
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EXPEDIENTE 
CENTRO GRÁFICO DO SENADO FEDERAL 

AIMAN GUERRA NOGUEIRA DA GAMA DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL 

Diretor-Geral do Senado Federal 
lmpr•sso sob a respo•sabilidado d<' Mesa do Senado Federal 

ALOISIO BARBOSA DE SOUZA 

Diretor Executivo ASSINATURAS 

Via Sl.ijJerfície: LUIZ CARLOS DE BASTOS 

Diretor Industrial Semestre ..•.•••••..•••••••••.•• -.••••••• 

Ano •••..•••••••••••.••• ·-· •••••.. , .•• 

Cr$ 3.000,00 
Cr$ 6.000,00 

RUDY MAURER 

Oiretor Administrativo 
Exemplar Avulso, Cr$ 50,00 
Tiragem, 2.200 exemplares 

1.2.5- Leitura de projetos im-agem e'som-- por profisSiO:iiais e etri.preSãS brasi- -
!eiras. Votado adiada por falta de quorum. 

- Projeto de Lei do Senado _n9 234/84, de ~utoria _Projeto de Lei da Câmara nlf 53/7_7 (n9 227 f7?, 
do Sr. Senador Nelson Carneiro, que restabelece o na Casa d~e_origem), que dispõe sobre condições a ob-. 
art._ 398, da CL T, com nova redação visando estender servar na renovação de contratos de ath::tas profissici---
à màe adotiva, na condição que especifica, as regras nais, e dá outras providênCias. Votaçlo adladll -por- -
de proteção à maternidade dos arts. 392 e)96. ·-=---falta de quonnn. 

- Projeto de Lei do Senado n'i' 235/84, de autoria 
do Sr. Senador Henrique Santillo, que substitui no _.:.:Projeto de Lei da Câmara -n'i' 65/7_9 (!19 
texto da Lei n? 6.341. de 5 de]ulho d_e 1976 e nos_ a:tti- 4.257 j77, na Casa de origem), que au_~oriza a ~alie-
gos onde cans.tar, 0 termo Movimento Estudantil por - llãCão de. imóveis residência is __ qa Rede Ferroyiári.a 
Movimento Jovem, dá nova redação ao _ite.m Jl do Federal ; seus o~~pantes. Votaçlo adiada p-or falta de 

art. 2'i' da mesma lei e revoga o parágrafo único do qu-oru_m. 
mesrno artigo. - -~~-~rojeto de Lei da Câmara n'? 14/84 -(n' 

2.867/76, na Casa de o_tigem), que introduz modifi-
1.2.6- Discuno do Expediente cações na Cónsolidação das,Leis de Trabalho apre-

SENADOR NELSON CARNE!RO, Como Líder vada pelo Decreto-lei n<? 5.452<de l~_d_e m~io ~e 1943, 
--Pesar pelo falecíniCntó âifSrf Mariã. José de -oueí-~--- para o fim de assegurar estab~hd~de.provlSóna à mu-

A , .
1 

d A fd -- · !her trabalhadora que contra1r nupcms Votado adia· 
roz ustr_egesl o e ta e. da por falta de quorum. 

1.4-DISCURSOS APÓS A ORDEM DO DIA 

SENADOR HELVIDIO NUNES -Apelo às au
tOi'iaaáeS-qtie especifica nO Sehtido de alocarem rew 

~~cursos com--vistas _à coriclusão das obras de -cons
- truçào_ do açude de Bocaína-PJ. Recursos para a im

plantação e asfaltamento de trecho rodoviário no Es-
tado do Piauí. 

SENADOR MQRVAN ACA YABA- CriaÇão do 
juiza~o ~,e~ pequenas causas. 

SENADOR ADERBALJUREMA- Declaração 
do DepUtado Flávio Marcílio, concernente ao fecha
mento de questão em torno da fidelidade partidária-
do colégio Eleitora!. 

SENADOR NELSON CARNEIRO- Majoração 
das tarifas dos transportes urbanos. 

SENADOR LQUR!VAL BAPTISTA- Pronun· 
ciamento feitOs- pelo Presidente João Figueiredo,, 

1.3 -ORDEMDQ DIA ~ ~- ~~gjeJ.<L_ d_e_ ~Lei q~-"-Câm~!! 119_=211)83_ (~-- através de cadeia de rádio e televisão, sobre reali-

-Projeto de Resolução n'i' 25/84, que autoriza a 
Prefeitura Municipal de Bocaiúva-MG a elevar em 
Cr$ 427.288.40_8,89, o montante de sua dívida conso
lidada. Apronda. Ã Comissão de Redação._ 

- Projeto de Resolução n'i' 70/84, que autoriza a 
Prefeitura Municipal de Alfenas-MG ªelevªr.em.CrS 
1.220.001.420,69, o montante_de sua divida cqnsoli"":". 
dada. AproYado. À COmissãO de Redação _ 

--Projeto de Lei do Senado n9 139/84, de_~lutoria 
do Senador N_el~on Carqeiro, _qlle revo~a o~ D_~_et_o;: 
lei n'i' 1.541, de.J4 de abril de 1977. (Lei das Sublegeft-
das). (Em regime de __ urgência). Votação adiada por 
falta de quorum. 

-Projeto de Lei da Câmara n"' 10/81 (n9 
1529779; na-casâ de origem) que dispõe so_bi'e a po
sentadoria, com prnventos integrais, dos ex
combatentes segurados da Previdência Social. Vo
tação adiada por falta de quorum. 

- Projeto de Lei da Câmara n'>' 44/81 (n'i' 587/79, 
na Casa de origem), que venda aos veículos d_e CÇ>mu
nicação de massa (rádio, televisão, cinema, jornais, 
revista, cartazes, anuários ou qualquer outro tipo de 
publicação) aceitar a autOrização ou a ·veicu1ação de 
anúncios e de comerciais que não sejam negoêiados, 
produzidos, criados, filmados, gravados, c-Õpiados-

4.112/80,-na- casa deoortgem), _Qué·:airêScefita Pâfi- :';. ~:Zações do seu governo. 
grafo único ao art. 3"' d-a Lei nll 1.0.60, de 5 de feverei- -
rode 1950, que trata da assistência judiciária aos ne
cessitados. Votaçio adiada por falta de quorum. 

-=rfequeriment0"'-ri9- 29 Íi84-, -dOS Srs. Senadores 
Roberto Saturnino_e Humberto Lucena, solicitando, 
urgência para o Projeto de Lei do Senado _n'i' _14, de 
1979. Votação adiada por falta de quorum. 

-Projeto _de_Lei da Câmar_a n' 79/79 (n9 1.5_11/75, 
na~Casãde origem), que acrescenta parágrafos ão art. 
59 -da Lei n'? 3.807, de 26 de agosto de 1960, que dis
põe sobre a Lei Orgânica da Previdência Social, alte
rada pela Lei_n' 5.890, de_8 __ dejunho d~ 1973. Vo
taçio adiada por falta de quorum. 

-=--Pr-Ojeto-deTeí do Senã.do n'1 13/80, de autoria 
do Senador Itamar Franco, que etabelece abatim~rito 
nos preços de derivados do Petróle9 e_ do álcool, 
quando destinados ao consumo própriO- de m9toris~ 
tas profissionais autônomos. Vota_çio !l(llada por fal~ 
ta de quorum. 

-:-projeto de Lei do Senad<:" n9 41/82; de autoria 
da-Sen~dora Laé!íã: de Alcântara, que.acrescêríta arti~ 
go ao Decreto-lei itll_5~4. de 27 de maio de~19~9. qu:e 
instifui a Loteria Esportiva Federal, e dá outras pro
vidências. Votaçio adiada por falta de quorum. 

SE:NADOR Hi!LlO GUEIROS- Trabalho do ar-
quiteto Valdo Cesar I;>1,1masceno de Carvalho, intitu

la~o ~~~s!-1~-' e~s_ e J!OSSibllidades, 

SE:NADOR RAIMUNDO PARE:NTE -!'rejuizo 
causadÕ à economiã amazonense em decorrência da 
autorização concedida pelo rsc Para ·a.exportaçãb. 
de café verde em grão em containen. 

!.5- DESIGNAÇÃO DA ORDEM DO DIA 
DA PRÓXIMA SESSÃO. ENCERRAMENTO 

Z-ATA DA 204• SESSÃO, EM 20 DE NO
VEMBRO DE 1984 

1.1 -ABERTURA 

:2:2- EXPEPIENTE 

2.2.1- Leitura de Projetos 

-Projeto de Lei do Senado n"' 236/84, de autoria 
do Sr. SenadQf Jotge Boçnhausen, que acrescenta pa
rágrafo ao art. 5'l da Lei n9 5.682, de 21 de julho de 
1971 (Lei Orgânica dos Partidos Políticos), 

-Projeto de Lei do Senado n9 237/84, de autoria 
dQSC. Se:nador .,l_9rgç: Bornhausen, que dispõe sobre a 
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constituição de Blocos Parlamentares e dá outras 
providências. 

-Projeto de Resolução n~' 75/84, de autoria da 
ComiSsão Dii-etora, que cria a éategoria funcional de 
Adjunto de Segurança Legislativa e dá outras provi
dências~ 

- Projeto de Resolução nl' 76/84, de autoria da 
Comissão Diretoia~ -que altera o Regulamento Admi
nistrativo do SeriãdOFti:deral, aprOvado pela Reso~-
lução n\' 58, de 1972, e alterações posteriOres, cria a 
Autoria e dá outras_ providências. 

2.2.2. - Comunic:açio da Presidência 

- Prazo para oferecimento- de emendas aos Proje
tas de Resolução n?s 75 e 76/84, lidos anteriormente. 

2.2.3 - Requerimentos 

- N'1 293/84, de urgência, para o Ofício- n' 
S/24/83, do Sr. _Governador do Estado do Pará soli
citando autorização do Senado Federal para alienar 
uma área de terras devolutas do Estado, de apro:ti
madamente 22.760 ha, situados no Município de 
Acarã, naquele Estado. 

- N'>' 294/84, de urgência, para 0-- Projeto de Lei 
do Senado nv 121/84-DF, que dispõe sobre o Estatu
to dos Policiais Militares da Polícia Militar do Distri
to f'ederal e dá outras providências. 

23-0RDEM DO DIA 

-Projeto de Lei da Câmara ri"' 75, de 1981 (n'~ 

638/79 na Casa de ori8em), que altera-a redação do 
Art. 210 _da lei n' 5.869, de II de janeiro de 1973-
Código de Processo CiVil. AproTado. com emenda. Ã 
Comissão de Redação 

-Projeto de Resoluçáo n' 59, de I~~;oJ!:I4, de Autoria 
da Comissão Diretcira, que altera o Regulamento 
Administrativo do_Senado Federal e dá outras provi
dênciasL_Aprovado. Ã Comissão de Redação. 

2.4- MATÉRIAS APRECIADAS APÓS A OR
DEM DO DIA 

--Oficio n"' S/24/83, em re8ime de urgência, nos 
termos do Requerimento- fi'>' -293/84, lido no Expe-
diente~ AproTado, _n4?s _termos do Projeto de ResO
lução n' 77/84, após Pareceres das comissões compe
tentes. À Comíssão de RédaCão. 

- Redação final do Projeto de Resolução_ n"' 
- - :17/84, em regime_ de urgência. Aprovado. Ã promul-

gação. 
-Projeto de Lei dp S~nado IJ"' 1_21/84-DF, em re

gime de_ urgência, nos termos do Requerimento n' 
294/84, lido -no Expediente. Aprovado, nos termos do 
substitutivo da Comissão de Constituição- e Justiça, 
com Subemendiis da Comissâ6-dO -DlstritO Federal, 

_ ap-ós pare_ceres ·das comissões. competentes~ _ 
Â Cqmissão de _Redação. 

-PrOjeto de Lei do Seriad<;i n9- 121/84-DF, em 
regime de urgência. Aprovado, em turno suplemen
tar. Ã sanção. 

~ 2.5- DISCURSOS APÓS A.ORDEM DO DIA 

SENADOR LOURIVAL BAPTISTA -Palestra 
profei'ida pelos professo_res_ _los_é Rosemberg _e Ed~ 
mundo BlumJ_i e pelo Dr. Antônio Pedro Mirra, por 
ocasião da solenida4e de posse da diretoria ·da Asso
ciação Bahiana de Combate ao Fumo, realizada no 
dia II de novembro último. --

-----------

SENADOR NELSON CARNEiRO - Excessiva 
_maj01:ação _das ~axas de eneriia elétiica nO País e, em 
particular, em Brasilia. 

SENADOR JAÚJON BARRETO-- Dia Nacional 
da Consciência Ne"gra. 

2.6- COML(NIÇACÃO DA PRES!OENC~!A 

_ Convocação de sessão extraordinária e-re-alizar-se 
amarihã, às 10 hOras, Com Or"dciffi(fo Dia qUe-desiS:
na. 

2.7- ENCERRAMENTO 

3- DISCURSOS PRONUNCIADOS EM SES
SÃO ANTERIOR ~ 

-:::._Do Sr. Senador Almir Pinto, proferido na ses
são de t9-II-84 

- Do Sr. Senador Henrique S_antíllo, proferido ila 
sessão de T9~ 11-84 

4-nTIFiéAçÃo 
__ ,_Ata da 109• Sessão, realizada em 2---8-_84 

Quarta-feira 21 (339 

5-ATOS DA COMISSÃO DIRETORA 

n's 19 a_21, de 1984 

6- GRUPO BRASILEIRO DA UNIÃO IN
TERPARLAMENTAR 

Edital de Convenção da Comissão Deliberativa. 

8-LIDERES E VICE-LIDERES DE PARTI
DOS 

9- COMPOSIÇÃO DAS COMISSOES PER
MANENTES~~ 

..--sUMARIO DA ATA DA IO!Jf SESSÃO,
REALIZADA E l-8-84 

(Publkada no DCN (Seçio II) 
de l-8-84) 

Rttlflc•çb 

Na publicação do Sumârio, feita no DCN 
(Se\;ão II) de l-8~84, página 2417, 2• coluna, 
no item 2.3 - Ordem do Dia 

Onde se lê: 

-Projeto de Resolução n4_ 25/84, que aU
toriza a Prefeitura- Municipal de Bocaúva 
(MG) a elevar em CrS 427.2&8.408,89 (quatro
céntos e vinte e sete milhões duzentos e oiten
ta e oito mil quatrocentos e oito cruzeiros e oi
tenta e nove centavos) o montante de sua dívi
da consolidada. Aprovado.. À Comissão de 
Redaçã.o. 

- Projeto de Resolução nv 22/84, que au
toriza-a Prefeitura Municipal de Joaíma (MG) 
a elevar em CrS 25.004.841,03 (vinte e cinco 
milhões, quatro mil, oitoCentos e quarenta e 
um cruzeiros e três centavos) o montante de 
sua dívida cons_olidada. Aproqdo. Ã Comis
são de Redação. 

Ata da 203• Sessão, em 20 de novembro de 1984 

2• Sessão Legislativa Ordinária, · da 47• Legislatura 

Presidência dos Srs. MoacyrDalla é Lomanto Jú.nior 

ÀS 14 HORAS E 30 MINUTOS, ACHAM-SE PRE
SENTES OS~SRS. SENADORES: 

Jorge KalumJ:: - Altev;r Leal :- Fâbio Lucena -
Raimundo Parente -_Afoysío Chaves- Gabriel Her
mes- Hélio Gueífo-S- AleXandre Costa- José Sarney 
- Alberto Silva - Helvídio NuneS - Alm-ir Pinto -
José_ Lins- Virgílio Távora- Cai'los Albi::rtO:.:.. Mar 
tins Filho-.:..__ Humberto Lucena-- Marcondes Gadelha 
- Milton Cabral- Aderbal Jurema- Cid Sampaio
Marco Maciel -Guilherme Palmeira- Carlos Lyra
Luiz Cavalcante- L_ourival Baptisia- Passos Pôrto-

JU:iahy_ Ma-gafhãci:s - Lomanto júflf6r- Luii_Vianã ~
João- Cãlmon -Jo_S:é Ignãcio Ferreira- MoaCYr Dalla 
- -Amaral Peixoto ~o Nelson Carneiro - Morvan 
Aca_yaba - Alfredo. Campos - Benedito Ferreira -
Henrique Santiilo ....:.__Mauro Borges- Gastão Müller
Roberto Campos --- José Fragelli - Marcelo Miranda 
~-cSa!g~_nha D!!r?i ~ Affonso Çamargo -:-- Enéas Fari_a 
- "J aison Barreto -:-_ Lenoir VargãS-- Carlos Chiarem-
- Pedro Simon - Octâvio CardOso. 

, O SR. PRESIQENTE~(MoacyrDalla) ~ A lista de 
presença acusa o Comparecimento de 52 SrS. Senadores~ 

HaveiidO ·núiTiefO regiTnental, decl:iro aberta -a sessão. 
Sob a -proteção de OCU.s iniciamOs nossOs trabalhos. 

O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla) - O tempo 
destinado aos _o.;:adores do Expediente da presente sessão 
será--dedicado a reverenciar a memória do ex-Senador 
Kefginãldo- CavãiCante-; -nOs iinTIOs do Requeririiento n' 
285, de 1984, de autoría do Seiiador Martins_Filho e ou
tros Srs. Senadores. 

Concedo a palavra ao nobre Senador Martins Filho. 
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O SR. MARTINS FlLHO (PMDB- RN. Pronuncia 
o seguinte discurso.).-:- Sr. Prcsi4entc, Srs. Senadores:_ 

Requeremos a realização d,;s,ta sessão~ ~peCiil,- pãi:ã 
reverenciarmos a meinóriã de uma"das 11J3iores figuras 
de nosso Estado, o Rio Grªnl)e do N arte, e do Parla~ 
menta brasileiro, o ex-Senador Kerginaldo Cavalcante 
de Albuquerque, recentemente falecido no Rio de Janei~ 
ro. 

Sem incidirmos em exagero, podemos asseverar, ba
seados no teste_munho de seus contemporâneos e no 
substancioso acervo de sua fecunda atividade na vida 
pública, que, com o passamento de Kerginaldo Cavai: 
cante, estamos encerrando um ciclo de comportamento 
parlamentar, caracterizado por uma geração de orado
res, dos mais notãveis de nosso tempo. Não que faltem, 
hoje, na tribuna congressual, expressões destacadas da 
eloqUência, mas sobretudo porque, fia ãfuàlidade, as im
posições do mundo moderno obliteraram, de certa for
ma, o cont~*~l? p~ético que ~efini_a o estilo dos grandes 
tributos de antanho. "' - - - -- -~-- --- -

Co_ntam-me que a estréia de Kerginaldo, no Senado, 
foi cercada de natural expectativa justificada amplamen
te pela fama de sua extraordinãria oratória. O Senador_ 
estreante não a desmereceu, pois, de improviso, proferiu 
tão bem feito Qi_s_curso que, por muito tempo, foi comen
tado nos corredores da Casa. Desde então e ainda por 
duas legislaturas, Kerginaldo firmou-se corOO--singtilãr 
expressão de talento, de cultura e de capacidade, eviden
ciada em cada participação que teve nos episódios que 
marcaram os oontnrbados anos de exercício de seu man
dato. 

Mas, Sr. Presidente e Srs. Senª'dores, a figura que te
mos a honra de rço..'erenciar não ~e encerra apenas no bri
lhantismo de sua trajetória parlamentar, sejá como De
putado na_ ConstitPirite de 1934, seja como Sen-ador em 
duas fegisfaturas, Efa tr3:nscende_ esses iimites, para 
converter-se em fecundo exemplo de dedicação à- causa 
pública, a- ser segUido por todos os brasil~ros. 

Acompanhemos· alguns de seus passos, para termos 
uma ligeira noção de valor da sua contribuição CQmo 
Jornalista, escritor,jurista e par1am~n_ta~., reconhecendo, 
contudo, que alguns de seus traços biográficos já foram 
brilhantemente assinalados pelo eminente Senador Jorge 
Kalume, em discurso _da tribuna desta Casa.. A personali
dade dess.e ilustre homem p~blico permite-nos :- e até 
·aconselha~nos --incidir_ na repetição, reproduzindo, 
atualizadamente, alguns tópicos extraídos do resumo de 
sua biografia, levantada pela revista Constituinte! Brul .. 
lelros. 

.. Kerginaldo Cavalcante de Albuquerque,- uma das 
mentalidades moças da Nova República, é filho do capi
tão Pedro Cavalcante de Albuquerque e de D. Eulália 
Cavalcante de Albuquerque. Nasceu aos 11 de janeiro de 
1895, em Natal, Estado do Rig" G.rand~ do_Nort~. lni~ 
ciou os seus t;Stu_dos nos Col~ios Santo Antônio e Ame- -
ricano, na cidade de Natal, tendo cursado também o 
Atheneu Norte rio-grandense, terminando o curso peda
gógico no Lyceu_ do Ceará, em F~~t~k~~~ 

Em 1914, no GovCrno do Dr. Joaquim FeTreira Chã: 
ves, ocupou o lugar de Oficial de Gabinete. Foi eleito 
Deputado Estadual em 1917, ExerceuocargodePromo
tor Público em Natal, no ano de 1919. Indo residir em 
Forteleza, no CCará, foi nomeaao Parã cargo -idêntiCo 
naquela cidade, no Governo Mattôs Peixoto. não o acei
tando, entretanto, por motivos pessoais. 

Foi inspetór do Ensino Federal junto_ ao Atheneu 
Norterio-grandense, mudando-se em seguida para For
taleza, onde passou a exercer a sua pr-ofissão de advoga-
do e também o joroalismo. _ 

Na capital do Ceará, o Dr. Kerginaldo C~v~l_cante di~ 
rigiu, com grande fulgor, a Gazeta de Notícias, conhe<::i
do diário da terra ••dos verdes mares". 
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Em Natal, foi Redator-chefe de A Notícia e de A lm
pretwl, en:a cujas colunas sUstentou memoráveis campa

- nfúiS 03"-defCsã dos d_i_a:~itos da coletividade. 
Aos 18 anos de idade publicou uma obra literáriã sob 

o títUlo --'"Contostlo Agreste"- tendo a publicar mais 
um-rbffianCe ...=.---··o-s"" descipe:núios". _ 
- P~r oc3sião da Campanha da Reação Republicana, foi 

Kerginaldo quem dirigiU 'no Rio Grande do Norte todo 
o movim€mtoaaqueia-organizaÇãb política-nacional. 

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

O SR. MARTINS FILHO - Com muitO prazer 
nobre Senador Almir Pinto. 

O Sr. Almlr Pinto- Nobre Senador Martins Filho; V. 
Ex• nesta homenagem que presta ao seu coestaduano, de 
saudosa memória, Dr. Kergillaldo Cavalcanti, eu conhe
ci ~st~.g.~?nde trib~.no brasileiro e~ Fortaleza, Como V. 
Ex• dli nO seu brilhante _discurso, e nós apreendemos 
perfe!tamente que Kerginaldo teve uma vida de estudan

. te e ·ae PiofiSsío'ilar efitre Natã.l e FOrtaléza. Terminou 
seu cur_so de gináSio no Liceu do CeRrá, onde também 
terminei meu curso ginasial. Como aluno dQ Lice~. não 
contempOrâneo de Kerginaldo Cavalcanti, eu o conheci 
quando lá estudei e_ele já_ advogado, freqUentando a tri
buna do júri em Fortaleza. Eu gazeava, algumas vezes, 
aulas no Liceu pata ir assistir Kerginaldo Ca_valcanti na 
tribuna do júrf;- era de uma çiQqUência sem par, uma in
teligência fulgurante. Recordo-me bem dos. seus edito
riais, esctitos no jõrnal Gazeta de Nbtfclãs, ainda ~o tem-

-- po-de Seu proPrietário Antônio Drumond. Guardo na 
· m-emória a fi&ura de Kerginaldo Cavalcanti e a sua elo

qUência. Quero, neste instante. não só em meu nome 
comQ no.d~meg_ Esta4o, q!l_e_se-tyiu, por assim dizer, de 
segundo berço para Kerginaldo Cavalcanti, solidarizar
me com o discurso que V. Ex• faz neste momento. home
nageando aquela figura de saudosa memória. 

-O SR. MARTINS FILHO - Agradeço a V. Ex•, 
nobre Senad_or Almir Pinto, o __ testemunho valioso que 
trouxe para o enriquecimento do meu pronunciamento. 

Devo, aliás, mencionar aQui um apelo que me fizeram 
ex-diretores da União B~sileira de Estuda_ntes Secun
dários através de Celso Saleh e de José Luiz Clerot, am
bos ex-presidentes des_sa_ entidade, de incluir em meu · 
pronunciamento os votos de gratidão de milhares de es
tudantes secundaristas do Brasil que, nos idos de 1955 e 
1956, só conseguiram manter as Casas de Estuda_ntes e os 
Restaurantes Estudantis, graças a eficãz-áfú~ção do Se
nador Kerginaldo Cavalcapti; que OOriS'eguiu itlSerir no 
Orçamento da União os recurs_os n~sários para isso._ 

Prossigo; Sr. Presidente: 

Foi um dos fundadores do Partido Nacionalista do 
Rio Grande do N(!rte pelo qual foi eleito Deputado, não 
_9bstante residir eril Fortaleza (Ceará)_. Foi quem fez, na 
fund-açã.o dO referido partido, o discurso de sua apresen
tação. 

Fez parte do Instituto e da Ordem dos Ãdvogados em 
Fortaleza. Foi presidente da AssociaÇão de Imprensa do 
Estado dQ Cearâ. 

Teve-· forte ligação--cóm os ~cios op~áfiO~- dÕ "IUO--=-
Grande do Norte, os quais constituíram a sua maior 
força eleitoraL 

Foi casado na família Abreu Perdigão, sendo consor
ciadO com D. Zitma Perdigão- Cavalcanti. 

Eleito por considerável quociente eleitoral, o Dr. Ker
ginaldo Cavalcanti. teve assento na representação fede
ral pelo Rio Grande do Norte. cujo mandato_ desempe
ntJou com operosidade e brilho, predicados inerentCs ã 
cultura do seu espírito fOrtnãao e Cd1,1cado na çscola rp.o
derna." 

Como jornalista e escritor, Kerginaldo Cav31canti em
prestou à sua obra a inclinação m3.1s evidente do sêu 
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espírito; a da permanente defesa dos valores da nossa na
cionalidade. lnsopitável, ainda, a sua acendrada vocação 
legalista, a fazer com que, já em: t 930, colocasse a sua 
pena a serviço do candidato eleito para a presidência da 
República, quando a maiOria incensava a revOlução vito
riosa. Contudo se, naquela oportunidade e também du
rante- O ""Estado Novo, Kerginaldo Cavalcanti postou-se 
na trinchei rã da legalidade e da democracia, dissentindo 
da ditadura de Getúlio Vargas, -mais tarde, quando as 
forças da reação impuseram situação de humilhação ao 
PreSi_dent~ Vargas, constitucionalmente eleito, foi Kergi
naldo quem, sem qualquer apeiO governamental, tCmou 
a sí a defesa de Getúlio Vargas. mediante vários pronun
ciamentos da tri~una do_ Senado Federal. Sç é inegavel 
que, como jurista, jornaHsta e- escritor; Kerginaldo Ca~ 
vafcanti deixou fecunda contribuição, o seu gênio mais 
se eStereofij)ou na atividade parlamentar, onde, certa~ 
mente encontrou caminhos propfcios às estiradas grandi
loqüentes do seu enorme talento. 

O Sr_._ Ndson Carneiro - Permite-me V. Ex• ~m apar
te? __ 

O_SR. MARTINS FILHO -- Cçim muito Prazer, 
nobre Senado_r Nçlson Carneiro~ 

O Sr. Neii!IOD Carneiro - Eu .queria trazer o depoi~ 
mento de quem conheceu Kerginaldo Cavalcanti na tri
buna do parlamento e recordá-to, como certamente V. 
Ex' o fará, na sua luta pela nacionalização do petróleo 
brasileiro, nos seus embates com aquele gigante que era 
Assi~ Chat~':l.briand, na sua tenacidade nessa peleja. E 
Assis Chateaubri~nd, nUm_gesto que era muito seu, ore
cordou quando tpmou poSse na Academia Brasileira de 
letras. Queria, tainbém, referir aqUi aspectos que V. Ex• 
_vai buscar nos escaninhos do passado, a presença do jo
vem Kerginaldo Cavalcanti na campanha da reação re
publicana liderada por Nilo Peçanha e José Joaquim 
Seãbrã, no distante ano de 1922, o-que desde logo criou 
uma simpatia pOr todos aqueles que ajudaram o velho 
político baian? na sua luta pela restauração de uma polí
tica sadia em nosso País. Finalmente, O' nobre Senador 
Almir Pinto já trouxe o depoimento de quem o acompa
nhou, como jornalista, l)o Ceará e le~brou a figura do 
antigo diretor de A Gazeta de Notfcla!l AntôniO Dru
mons barbaramente assassinadQ quando redigia um dos 
seu_s ar_tig~s~ ~o i_ af qLiC Kerginiddo teve _oportunidade de 
proferir ufl}_à ~êmoráyel_ ~?raÇão ~mO' au~iliar de acu
sação, direto~ __ ql}e era,_ tãmb~. dess~jornal. Sua passa·
gem pela tribuna forens~ fiCou marcada por este episódic 
que certam~nfc; -será obj~to da apreciação de V. Ex•. Infe
lizmente _o_aparteante não pode interromper a cada ins
tante o discurso do orador, da[ a razão por que eu reúno 
neste aparte o apreço de quem acompanhou, como jor-, 

-nalista na,Constituinte de 1934, depois como Deputado, 
quando Kerginaldo era Senador, a sua tragetória no Par
lamento brasileiro. Muito obrigado a V. Ex• e o faço em 
nome do Partido Trabalhista Brasileiro. 

-- O SR. MARTINS FILHO - Nobre Senador Nelson 
Carneiro, O aparte de V. Ex• inserido no nosso pronun~ 
ciameto vem enriquecê-lo. 

Prossigo, Sr_ Presidente. 

NUnca se viu naquele orador condoreiro, um gesto ou 
palavra de descortesiâ 8os seus colegas, ainda quando, 
no aceso dos debates mais inflamac!_os, recebia as agui
lhoadas dos menos contidos. Engaiíavafn-sC, Porêm~ o& 
q_~e-. na- brandura da palavra daquel~ inimitável tribuno, 
vislumbravam, laivos de tibi~a, pois, quando a insistên .. 
cia da intolerância extravasava os limites do comedimen
t~!_S' _orador impunha a sua altaneria e clarividência em 
réplicas inteliientemerite conStrufdas na sua extraordi
nária versatilidade. Nesse passo, se tornaram memorá
veis :o$ debates. que manteve com Assis Chateaubriand. 
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sobre a tese do monopólio estatal do petróleo. Enfren
tando a inteligência e sagacidade d~ poderoso cacique 
das Associadas, o modesto tupiniquim, como foi afleli-; 
dado pelo próprio Chateaubriand, revelou-se um ágil es
grimista nã arte-da díSPiita Parlamentar, mafcando, de 
tal maneira, as suas cc:mviCções nacionalistas que, desde 
logo, lhe granjearam o reconhecimento da opin'ião na
cional, concretizada, por fim, na instituição da PE
TROBRÁS. Ao deixar o Sen3.do,jã residindo no Rio de 
Janeiro, Kerginaldo Cavalcanti foi, a convite do Presi
dente Juscelino Kubitscheck de Oliveira, exercer função 
junto à PETROBRÃS, instituiÇão que ele a_jud3.ra a 
criar, na persistente luta que travoU pela tribuna, pela 
imprensa e por todos os meios a que pôde recorrer, em 
defesa das nossas potencialidades econôm jcas, sem xeno-
fobismos e idiossincrasiã.S~ -

O Sr. Jorge Kalume- Permite V. Exf Um aparlC:? 

O SR. ·-MARTINS FILHO -~ Conl muito PrãZer, 

nobre Senador. 

O Sr. Jorge Kalume- No momento em que V. Ex•, 
como um bom ••gtebârio", amante do seu Estado e dos 
seus coestaduanos; presta homenagem a um emin~nte fi
lho do Rio Grailde do Norte, me faz lembrar Guimarães 
Rosa. Dizia o grande vate: "A gente morre é para provar 
que viveu. As Pessoas não morrem, ficam encantadas". 
Naturalmente não se pode aplicar esses versos a todas as 
pessoas, mas no·caso presente se enquadra perfeitãniente 
a Kerginaldo Cavalcanti. Não o conheci, mas atrav&i do 
seu eminente filho, ilustre jurista, que honra esta Casa, 
Dr. Pedro Cavalcanti, tenho a imagem real dessa saudo
sa figura que honrou as duas Casas do Congresso Nacio
nal e a imprensa brasileira, enfim, todos os argos pelos 
quais passou. Kerginaldo Cavalcanti cOntinua Vivendo 
através das suas "obras. das obras 'realizadas, através do 
seu exemplo edificãnte. Por isto que ele se enquadra per
feitamente nos versos de Guimarães Rosa. Fez muito 
bem V. EJC.' em pedir esta sessão especial para marcar a 
homenagem do Senado Federal a quem deu tudo de si 
favor desta Casa, que foi" Kerginaldo Cavalcanti. Mui to 
Obrigado a V. Ex• 

·o SR. MARTINS FILHO - Eu que agradeço a V. 
Ex•, nobre Senador Jorge Kalume. Tenho acompanhado 
os seus pronunciamentos neSta Casa e tenho Observado 
que V. Ex•. com muita sabedoria, sempre procura falar a 
linguagem franca do coração. 

Podemos afimar que Kerginaldo Cavalci-anti, mciiS do 
que qualquer outro, representou no Parlamento Brasilei
ro o nosso nacionalismo mais autêntico, a ponto de ser 
cognominado, por Novais Filho, como um ••nacionalista 
histórico". A rigor, potérri~ Rergin3.ldo fez jus, a nosso 
ver, também ao título de .. filósofo do nacionalismo pâ
trio" à vista da--inquebraittâvel-pÕsição que ass.UÍniu e 
das reiteradas preleções que fez, objetivando a concei
tuação democrática de seu ideârio político. Relembra· 
mos algumas de suas manifestações sobre a temâtica do 
nacionalismo que defendia e justificava com tanto brilho 
e erudição. Assim Quando, nÕ-MônoPólio estatal do pe
tróleo e dos materiais fisseis quC- originãrilm a energia 
nuclear, proclamava: 

"Louvo, Sr. Presidente, o.s povos precavidos, os 
povos prudentes, os povos que se defendem, os po
vos que rião vivem sonli::nte o dia de hoje, os PovoS 
que não se enclausuram num egoísmo estúpido e 
cuidam também das gerações futuras. Eu louvo - e 
este meu louvor é sincero~ parte do coração, porqUe 
nele encontro as fOi'Ças-da· resistência nacional.:_ o 
nosso desejo, "o nosso afã de pelejar para que não 
gastemos, inutilmente, num desperdício que adiante 
choraremos, o que a natureza nos prodigalizou." 

E numa reafirmação de fé nas próprias OOTJvicç"õeS de- -
clarava: 

Eis por que sou naCIOnalista: 

Se o capital-chega, se vem de fora, da Alemanha, 
dos Estados Unidos, da França, enfim, de qualquer 

-- lugar, e atira-se a uma iniciativa, não para nos es.: 
magar ou -sufocar aqueles que já ousaram avanç·ar 
nesse terreno, mas, para criar,· não existe, de nossa 

· parte, uma palavra, um gesto, uma atitude em con
trário. 

Não sei por que se pretende dar ao nacionalismo 
a feição de uma doutrina hierática, rígida, senão 
brutal. As doutrinas vivem, e como tudo que vive, 
certamente evoluem. 

É cOI-rente aos de mâ-fé apresentaiem o nacion~
lismo como se fora uma manifestação histérica, ·um 

_desses transportes com que se assomam. em certo 
instante, os povos, tal como ocorreu com_o capítulo 
esporádico da revolução francesa ou o da célebre re
volução dos boxers, na China. 

O-Sr. Lomanto Júoior- Permite V. Ex• um aparte? 

O SR. MARTINS FILHO - Com muito prazer, 
nobre Senador Lomanto Júnior. 

O Sr. LomaDíO JúniOr- Nobre-SenadOr Martins Fi
lho, peço desculpas por interromper o brilhante discUrso 
que V. Ex• pronuncia em homenagem à memória do sau
doso e eminente conterrâlleo de V. E~i, Ke-fgirialdo-Ca
valcanti. Eu quero, em meu nome pessoal e em nome da 
Bahia, Estado Ql!e repieseniÕ, associar-me às homena
g~ns que~ V. Ex• presta neste momento à grande figura 
que honrou este Senado, que dignificou o seu Estado, 
que- representou com altivez os seus conterrâneos, a 
grande e saudosa figura de Kerginaldo Cavalcanti. 

. O SR. MARTINS FILHO - V.-Ex• não interrompe o 
meu pronunciamento. Pelo contrário, dá-lhe prossegui
mento d~ uma mane~ra ~ais elóq!lente e mais brilhante: 

Não! O nacionalismo tem sido definido - e 
quantas vezes temos ocupado esta tribuna, para 
d_i~ê-lo - como tendência evoh,J.tiva qtle d_e algum 
modo fi~d~râ, !ai o seu desenvolvimento Peia inCor
poração do nosSo País na órbita do pensamento 
universal, direi melhormente, na órbita do pensa
mento internacional. Não i: passivei,' entretanto, 
numa nação SIJbdesenvolvida como ainda infeliz
mente o somos, permitamos nós não se exCrça auto
defesa, criando uma poupança, uma economia, 
sobre a qual possamos, assentados como os mais 
sólidos pilares, investir para diante." 

E aditava, com lúcido entusiasmo: 

'"Não quero ser agradável nem aos Estados Uni
dos, nem à Inglaterra, nem à França, nem à Itália, 
nem a Alemanha. Quero ser ámigo de todos esses 
povos, mas muito mãis amigo do Brasil e dos brasi· 
lehoSf Não desejo que minha Pátriã viva isolada, 
'POiéin qüe, PrinieirclliCnte, oS -riaêionaiS~se éonlpe
netrem dos destinQs que lhe estão reservados. E 
acrisolados e purificâdos por essa modalidade do 
nacionalismo que é vigorosa e construtiva, lancem 
os alicerces de uma grande pãtria, que crescerá não 
.para imposições aos outros povos, mas para com
preensão e fraternidade com as outras gentes. 

O BraJOil nã.9 deve formar seu espírito moral pela 
barganh<t de bases militar~s a troco da fome dos po
VOS !iUbdesenvplvidos. O Brasil quer sim, Sr. Presi
dente - e essl? é o nosso pensamento do povo brasi
leiro -desenvolver-se para integrar-se na Humani
dade e prestar a todos os povos aqueles meios indis-

Quarta-feira 21 4341 

PCi1sãvdS parã que proiríd3in e sejam feliZes. O iso
lacionismo ~ão se compreende; mas compreende-se 
que nos retraiamos na defesa de um patrimônio que 
não podemos esbanjar, que não podemos dilapidar 
como vem sendo nosso petróleo. Queiram ou não 
esse petróleo 6 e- será nosso para o bem estar dos 
brasileiros." 

O Sr. B_enedl_to Ferreira- V. Ex• permite um aparte? 

.Q, ~R. t\tfARTIN~ F1LHO - Com muito pÍ'azer, 
n-oore-Senador BeOedito Ferreira. 

O Sr. Benedito Ferreira- Nobre Senador Martins Fi
lho, V. Ex• illcumbe-sC de uma tarefa que sei penos3., 
porque V. Ex' homenageia- aqui um ilustre homem da 
RCpUT:ilica e, parece-me, conterrâneo de V. Ex• Não tive 
o priVilégiO-de cOnviver com o saudoso Kerginaldo Ca· · 
valcantí. mas, à distância, na minha infância. na minha 
puberdade, com essa vOcação da qual eu não pude me 
safar, que era a vida pública, eu aprendi a cultuar e a ad
mirir oS pi'ó-homens da República, mesmo a distância, e 
Kerginaldo Cavalcanti encarnava para mim aquele na
ciOnalismo- sadio, 3que1e nacionalismo que tinha o seu 
fulcro no patriotismo e que, antes de ser cOntra .. a" ou 
.. b", preocupava-se em ser a fa':vor do Brasil. Faz bem V. 
Ex•, antes de homenagear um conterrâneo, V. Ex• home
nageia um homem que soube servir a sua Pátria. Então, 
um homem nacional, mas, sem dúvida alguma, é um mo
tivo de orgulho ao pequenino e bravo Rio Grande dO 
Norte. Quero congratular-me com V. Ex• porque, ainda 
há poucos dias, eu recebia a missão, deveras difícil, de 
prantear, com o Senado, a memória do saudoso e. ines
quecível Dinarte Mariz. _Mas, esses são homens que não 
passam pela história: fazem-na e nela permanecem no 
panteão das nossas homenagens. Logo; só me resta 
congratular-me com V, E~•, pedindo desculpas pelo meu 
alongado aparte. 

O SR. MARTINS FILHO - Agradeço, nobre Sena
dor Benedito Ferreii-3, as palaVraS dC V. Ex• A memória 
dõ ·eX-Senador Kerginaldo Cavalcanti, nós brasileiros, 
especialmente nós, norte--rio-grandenses, guarda-mo-la 
no coração Como uma dádiva divina, para exemplo às 
geraÇõeS futuras. 

Aos cjue denominava "entreguistas" não economiZa a 
críticã corlturidente, sempÍ'e aliada à réplica sobre as in
Vectívas lançadas contra os nacionalistas e que os apon
tavam como elementos extremados. A essas acusações 
redarguia: 

.. Temos declarado e replicado que nada temos 
contra o capital estrangeiro, desde que se integre no 
nosso desenvolvimento. Se reclamamos (iue se criem 
poSsiliiFdadeS ~ aplicação _desses capitais; se reCo
_nhecémos que o braço alienígena é, da mesma sorte, 
indispensável~ em país da imenSa extensão d_o nosso, 
então que pretendem os que nos combatem? Que 
querem os que nos apontam farpas ao coração? De
sejai-ãq que abramos os flancos indefesos às suas ar
rerrlCHCfas, às .. s'üas .. âmbiçôçs

1 
áo seu egOísmo? Que

rerão comp~rar-nos a povos quase primitivos d-e 
subdesenvolViinento deplorável, onde o capitalism.o. 
lh~s paga o trabalho diário coin um punhado de ar
roz? Quererão rCduzir a massa campesina, o prole
tariado,. n essa situação para justificar os seus lu
cros.~ sua vida de nababos, a quem pouco jmporta 
êl míslria da coletividade? 

Se assim é, Sr. Presidente, somos jaCobinos. 
confessamos-nos jacobinos; somos nacionalistas e 
extremados. 

Ser nacionalista no Brasil é revelar coragem. Na 
verdade, neste País, se ponderarmos sobre o volume 
da riqueza em movilnento, chegaremos à conclusão 



4342 Quarta-feira 2I 

de que quase 80% estão nas mãos de empr~esas_ ,forã
neas. Daí não dispor a Naçã~ da ~ut~nomia indis
pensável para viver con"diSnaffieÕte, coriforme a as
piração gravada nas linhas da nossa Constituição." 

E rematava, a um elogio da PreSídênda da Casa do 
seu pronunciamen-tO: 

.. 0 que havia justamente de brilhante na minha 
oração era o sangue da nossa gente, este, sim, e san
gue nacionalista, porque é sangue d:i--mais alt~ -co·m-
preensão, ~ a certeza indeclinãvel, a~soluta e inte
gral de que o BrasH será dentro em breve uma das 
maiores potências do mundo. Seremo_s, sim, a müior 
potência da raça latina no_ Universo; vigorosos, com 
os cos_tum~ que nos irmanam, do Prata, ao Amapâ; 
vigorosos na mesma língua, que tem a mesma ex
pressão, a mesma vitalidade, quer no 'Norte. quer no 
Sul, no Nord~te, nQ Leste (,)u,no CentrQ. Em todtt a 
parte quase a mesma religião, quase _o pensamento 
comum que ê a força aglutinante da ~onvicçào na
cionalista qlie surgiu no berÇQ desta nacio.n.alidade, 
que atravessou períodos amargos, para assegurar a 
unidade, de que tanto nos orgulhamos r- gaúchos, 
pernambucanos, amazonenses, todos são naciona
listas. _Só não são nacionalistas - e assim mesmo 
como spi;)terfúgio de ordem m,!'rª-1 --:-:· as ent;egu_is-
tas. 

Lembrem-s~, entretanto, de que o primeiro entre
guista deste Pa(s se chamou Calabar; e, em ~lagoas, 
Mathias de Albuquerque, içau a corda que o enfor· 
cou, aos olhos da posteridade."' 

É evidente, Sr. ~resíQet).te, que a morte~~-~m-~?~etn 
da estatura moral e iniefectual de Kerginaido Cavãlcànti 
deveria repercutir, com jUsta-int~Sidade, no_ notiéi_âiio 
da imprensa de todo o _País; ·ainda porque a _sua feraz 
atuação, em , momentos tão vívidos de nossa história 
política; caracterizou-o como legítimo intérprete de toda 
a Nação brasileira, subtraindo do nosso Estado, _o pe
quenino Rio Grande do N9rte~ o privilêgio e a honra do 
txclusivistno. Não es~â, porém, no nosso propósito ree
ditar. nesta oportunidade, tudo o que foi dito a respeito 
desse preeminente conterrâneo em nossa crónica políti· 
ca. Desejamos, contudo, como expressão final de nossa 
saudade e à vista principalmente da autenticidade da 
narrativa de cunho memorislistas, deixar consignado, 
nos Anais desta Casa, o seguinte suelto do Jomâlista 
Nilo Pereira, publicado no Jornal do Comm&do do Reci
fe, em 29 de setembro do corrente ano, intitula~o: Ktrgl
uldo. 

uFaleceÜ. no Rio de Janeiro, o ex-senador norterio
grandense Kergínaldo CaValcanti de Albuquerque. 

Eu ainda estudante em Natal com os riteus-Quinze 
mos de idade, e o Dr. KergÍnaidÕ Crã O Dlãiof-O~rador do 

$CU tempo. Lembro~me de um discurso seu, nã Varanda 
do Jornal A República, à Avenida Tavares de Í.yra-,_sau
dando os pescadores que regressaram do Rio. Foi 1.1ma 
excursão heróica. Longos os dias da travessia _an:ojada. 
o ·povo acompanhando os pescadores. que eilfrenliiram 
ttê tempestades e chegaram ao seu destino, -com as acla
mações nacionais a que tinham direito. 

A cidade toda estava na Avenida para ouvir o Dr. 
Kerginaldo Cav~canti. Era ainda jovem~ _U __ Capelo es
voaçava ao vento. Compunha asSim ã cehã de quC seria o 
maior protagonista. A palavra lhe safa aos borbotões. O 
orador estava na plena posse do seu talento; inspirava-se 
no denodo daqueles homens rústicos, habituados ao 
mar; o resto era 3. retóriCa no_~Qo luminoso dªs imagens. 

Os heróis chegavam para a consagração popular. S de 
imaginar como fremfa a multidão, naquete'momento~ O 
Dr. Kerginaldo ainda não h~~ia aparecido na sacada do 
jornal. mas já es~aya sen~() aplaudido._ ~ rCpeOte, surge 
impetuoso. arrebatado. O cabelO Se enrolã.vã. nos seus 
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_olho_s_., HC)_r_~ grandiosa_ de suª- oratória cláSsica. à Em~lio aW.na:r.-- · ·· 
Õ orador aponta os heróis c começa assim, numa ·sau~ 

dação romântica que Ol,lOCa esq~eci: 
.. Pesc3dores morenoS dã.s moienas cibanas de minha 

terra." 
:;, .Bastava isso. O povo, como uma serp~nte bíblica, CO· 

leava em torneios de-entusiasmo e de wnoção. Palmas . 
Parecia_que Q grande o.;:ador não ia poder continuar. Ti
nha dito tudo. M~s. não. Ele fe?i vencendo a multidão. E 
apoderou-se dela como o domador :>e. ~possa da (era. E 
disse o. que trazia no coração, no hino triunfal da terra e 
do homem, num instante abissal de glória e de exaltação. 

A mim bastou-me Ouvir essa vez. Mã.S -não foi apenas 
essa. Ouvi-O em OUtros momentos. sempre o mesmo. 
orndor à maneira do século XIX. ã mão constantemente 
tirando dos olhos o cabelo esguedelhado, a frase sonora, 
grandiloq_üente. 
~No Senad_o enfrentou vãrios vezes o Senador: Assis 

Chateaubria._nd. Talvez a sua oratória jâ estivesse mais 
tranqUila, menos retumbante.. O_ora.dQr era _o me_st:f!o:: o 
dono da palavra." 

Dono da Palavra! 
Eis um dõril ·precioso que o CtiaâCu:- ~cassafneriie ·dis

tribui entre alguns privilegiados mortais,. K_ergi11_aldo foi 
um destes. Que seu verbo_ nitcionâliSta ~ ~oêtico e __ V1ril 
- .seja a .semente fértil para fecundar os cãrações mo-ços 
das gerações porvindouras e realize o. milagre de peipe. 
tuar no seio d_ci nossa gente a presença daqueles espíritos 
singulares para Os qua-is a brasilidade é a um tempo he
rança e diVisa. {Muito bem! Palmas.) 

O SR- PRESIDENTE (Moacyr Dalla) - Presta a 
Casa_ mereci9a i).omenagem a mais um de seus ilustres 
brasiÍeii-OS:- keiginaldo :Cavalcanti, eminente figura de 
horltem púhliCo. representante d() grande Estado do Rio 
Grande do ~orte, c_ciltstítuínte. jornalista, jurista. parla
mentar que, com o brilhantismo de sua inteligência, mui
to contribuiu para as grandes causas públicas nacionaís, 
notadamente durante o niãOdàtO -4C- Senaaõr âa Re-
Pública. . 

A Presidência associa-se às homenagens, j~stas e me
recidas, que são prestadas, não para honra de Kerginal
do CãValcantí, mas para honra desta Casa. 

O Sl!- P~ESIDEN"ri: (Moacyr Dalla) - A Presidên
cia: susp-ende a sessão :por 5 minutos para cumprimentos 
~oS rammarCS do homc:nageado. 

Suspensa às 15 horas e 16 minutos a sessilo é rea
- -lierla âS 15 horas e 20 minutos.) 

O SR- PRESIDENTE (M aocyr Dali a) - Está reaber
ta a sessão~ 

te. 
O Sr. 1 <~-SeCretário vai proCeder à leitura do Expedien· 

1:: lido o segui~~ __ 

EXPEDIENTE 

MENSAGEM 

Do. Senhor ~de.ie da Repúblloa oub,;,etend~ ao Se
nado a escolha de nome Indicado para cargo ctdo provf.. 
men~ depende de sua prévta •quteseênda: 

MENSAGEM N• 243, DE 1984 
(o' 465/84, na origem) 

EX<:etel,ilsSíilios Senhores- Membros-do Senado Fede
ral: 

Nos termos do artigo_ 42t item ~I. e parágrafo 39 do 
ãrtig"h 72, da COnst_it~íção, tenho a honra de Submeter, à 
conSideraÇãO do Egrégio Senado .Federal, o nomC do Mi
~!st~o·_~arl'?s_ Ãtila Álvare_s ~a Silva, para exercer o cargo 
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de Ministro do Tribunal de CoQtas da l,JniiÚl_._ na vag~ 
detorre-nte da exoneração do Ministro Luiz Octâvto Pi-

. reS--e Alb~qu~rq~e úallotti .. ·- -· 

OS __ méritos do Senhor Carlos Átila Álvares da Silva, 
que me induziram a escolhê·lo para o desempenho dessa 
elevada função, constam do anexo "Curriculum Vitae". 
- Bra~ília, 2Q__de novcmtbro de 1984.- Joio JO:igueiredo. 

CURRICULUM VITAE 

CARLOS ÁTILA ÁLVARES DA SILVA 
Nasddo·em 26·5~38, em Nova Lima, MG 
filho de Joaquim de Oliveira Álvares da Silva l; Luiza 
Araújo da Silva 
Bacharel em Ciências Jurídicas e Sociais pela Faculdade 
de Direito da PUC/RJ (1961) 
Diplomata de carreira- Curso de Preparação à Carrei
ra de Diplomata, Instituto Rio BrancojMRE. (1961) 
PROMOÇOES 
-Nomeado Te-rceiro~Sec.retârio em_ 7 d_e _dezembro de 
1961 
-Segundo-Secretário~ antigíiidade, 1%6 
--Primeiro~Secretário, merecimento, 1972 
...;.o. Conselheiro, merecimento, 1917 
__.;MinistrO de Segunda Classe, merecimento, 1981 
fUNÇ0ES NA SECRETARIA DE ESTADO DAS 
RELAÇOES EXTERIORES 
........ Oficial de Gabinete do Ministro de Estado_ das Re
lações Exteriores { 1962). 
--Chcfe,_interino, da Divisão de Programação para Pro
moção Comercial (197I/72). 
~Secretário-Geral-Adjunto substituto, para Promoção 
Comerciai.(l972). 
--Chefe da Divisão de Programas para Promoção Co
mercial (1972/73). 
........ Chf!fe, substituto. do Departamento de Promoção 
Comercial (1973). 
--Assessor do Chefe da Divisão do Pessoal (l97:5/77). 
-Coordenador--Geral da Fundação Visconde de Cabo 
Frio (1976). 
-Assessor Adjunto __ da Assessoria de Relações Públicas 
da Pr~idência da República (1918/19). 
OUTRAS FUNÇÕES NO BRASIL 
- Em licença para tratamento de interesses particulares 
(1974). 

-Chefe, em ex..ercfcio, do Gabinete do Ministro da Edu
cação e_ Culiura (1981.). 
-Secretário de lmprênsa e Divulgação da Presidência 
da República (1971 a 1984) 
PUNÇOES NO EXTERIOR 

--Chefe do Setor Econômico da Embaixada do Brasil 
em Buenos Aires (1965/68). 
~-Assessor da Delegação Permanente do Brasil à 
ALALC (Montevidéu), 1968 a 1977. 

- Chefé'dOSetor de Pi-omoção Comercial da Embaixa
da do Brasil em Paris {de 1979 a 1981). 
PARTICIPACÃO EM CONGRESSOS E CON
FERENCIAS INTERNACIONAIS 

~As~~~~~ da Oclegaçã~ do Brasil ao Comitê Prepara
tório da C_onferÇncia da ONU sobre Comércio e Desen
volvimento (UNCTAD), Nova Iorque, 1962. 
--Assessor da Delegação do Brasil à 1• Conferência 
sobre Comércio e Desenvolvimento {UNCTAD), Ge
nebra, 1964 

_:coOrdenador_do Seminário da Comissão Econôjnica 
para a América "Latina (CEPAL) de Peritos Govema
meriiaiS-efn PoHtiça_CõiriefCíal, Brasília, 19"64. 
--Asscls-Qf da Delegação do Brasil ao-'toinltê Ex.t;CUtivo 
e ÃdininiStrittivO da Assembléia Geral da Aliança dos 
PrOdUtores de ·cacau, Rio de Janeiro, 1964. 
_=:p~i:~d?_-do Bj3sil_à ~I Reunião ~a Junta do Acordo 
InternaciOital do Cácaú,- LagoS, 1965. · .. 
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-Assessor da Delegação do Brasil ao Grupo de Trãba~ 
lho sobre preÇO$ e custos da Coitíerência da ONU sobre 
o Acordo Internacional de Cacau, Nova Iorque, 1965. 
- Assessor_ da Delegação d_o_ Bras H .à Comiss.ão Especial 
Brasileiro-Argentina de <:_oord_enação, Buenos Aifes, 
1967/68. 
- D-elegado à_ II R~nião Ordinâria da Comissão Espe
cial de Consultas e Negociação do _Comitê_Int~_3JTI.erica
no Econômico e Social, Ponta dei Este, 1971. 
--Delegado à VII Reunião da Co.missão_ Especial 
Brasileiro-Argentina de Coordenação, Brasília, 1971. 
- Diretor do I e II Cursos de Treinamento e Aperfeiçoa
mento para Chefes de Setores de Promoção Comercial 
das Embaixadas do Brasil (1972/73). 
-Coordenador do Curso de Prática. Diplomãtica e 
COnsular, IRBr, 1975. 

(À Comissão de Finanças.) 

OFICIO 

Do Sr. 1<>-Secretário da Câman dos Deputados en~l
nhaodo à revisio do Sen1do autógrafos dos seguintes pro
jetos: 

PROJETO DE LEI DA CÃMARA N• 213, DE 19&1 
(n<> 586/79, na Casa de origem) 

Dispõe sobre a concessio de sal:úio-famílla aos 
empregados domésticos. 

O Congres-s_o: Nacional decreta: 
Art. I~> Fica assegurado ao empregado doméstico o 

salário-família de que trata a alfnea g do inciso I do art. 
17 da Consolidação da$ Leis da Previdência S_ocial : 
CLPS, aprovada pelo Decreto n' 89.312, de 23 de janeiro 
de 1984. 

Art. 2~' Considera-se empregado doméstico, para os 
efeitos desta lei, os assim conceituados do inciso III do 
art. 5~' da Cons-olidação das Leis da Previdência Sociai
CLPS. 

Art. 3' As despesas __ decorrentes desta lei correrão 
por conta dos recursos específicos, a cargo do Instituto 
Nacional da Previdência Social - INPS, aludidos no 
art.- 19 da Lei n9 5.890, de 8 Oe junho de 1973. 

Art. 4' Esta lei entra em vigor na data de sua publi
cação. 

Art~ 5~' Revogam-se as disposi~ões em contrário. 

LEGISLAÇÃO CITADA 
CONSOLIDAÇÃO DAS LEIS 

DA PREVIDENCIA SOCIAL - CLPS 
TITULO I 
lntroduçio 

CAPITULO ÚNICQ_ 

Art. i' A Previdência Social Urbana, regime de que 
trata esta Consolidação, tem por fim assegurar aos seus 
beneficiários- _o:s meios indispensáveis de manutenção, 
por motivo de incapacidade, idade avançada, tempo de 
serviço, encargos familiares e prisão ou __ morte daqueles 
de quem dependiam economicamente, bem como ser
viços que visam à proteção da sua saúde o concorrem 
para o seu bem-estar. _ 

Art. 2' -- As pessoas abrangidas pela Previdência So
cial Urbana são os beneficiários, assim entendidos: 
I- segurado: quem exerce atividade remunerada efe

tiva ou eventual, com ou sem vínculo empi'egatfcio, a 
título precário ou não, resSalvado o disposto no artigo 
4•· 

II- dependentes: as pessoas assim definidas no Capí
tulo II do título II. 

Art. 3' O ingresso em atividades abrangida pela Pre
vidência Social Urbana determina a filiação autQmática 
a esse regime. 
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Parárafo únicó. Quem C2::~rc~ mais de -l,lm_a atjvidade 
abrangida pela Previdência Sociát Urbana está-obrigado 
a contribuir em relação a cada _qma ;delas~ ressaJvad9 o 
disposto no final_do§ I"' do artigo 69, p~r~ a filiação é 
sempre única. 

ArL 49 A Previdência Social Urbana não abrange: 
I -o servidor civil ou inilitar da União, Estado, Ter

ritório, Distrito Federal ou 'Município, bem como o de 
autarquia respectiva, sU.jC:ito a 'regime j)rópiío- de Previ
dência Social, observado o dispositivo- nõs §§ _2'i e ]9 do 
artigo 6"'_; 

II - o trãbalh-adÕr e o empregador rurais. 
Art. 59 ConSidera-se: 
i-:- e~P~~Sa: ó" ~mpreg~dor, individual ou OOletivo, 

que, assumindo o i'iscó da atividade ·econô_mica, admite, 
assalaria e dirige" ã. prestação pessoal de serviçO, bem 
como_ a r(:partição pública, a autarquia e qiià.lquer outra 
entidade pública ou serviço administrativo, incorpoiado 
ou concedido pelo Poder Público, em relação ao respec
tivo servidor abrangido pela Previdência Social Urbana, 
observando o disposto no parágrafo único; 
II- empregado~ a pessoa física que presta seryiço de 

natureza não eve_ntual à empresa, sob sua dependência e 
mediante salário; 

I II - empregado doméstico: quem presta serviço de 
natureza continua à pessoa ou família nci âmbito resi
dencial destas, sem finalidade lucrativa; 

IV - trabalhador autónomo: 
a) quem exerce habitualmente e por conta-própria ati

vidade profissionã.l remunerada: 
b).q~~m pre~ta, sem rela~ão_ de emprego, serv_içó de 

caráter eventual a uma ou mais empresas; 
c) o Comerciante amb!llante que exerce peSsoahõente, 

por conta- Própria e a seu risco, pequena atiVidade co
mercial na via- pública ou de -porta em po-rta, em- COn
diç-ões qUe nãõ-caiacierizain relaÇão de emPre&o com o 
fornecedor do!!, Prod-utos; -

d) o médico residente admitido em programa de resi-
dência médica, para trein-amento em serviço; -

e) o bolsista na Fundação Habitacional do Exército, 
estudante estagiário de níyel uriiv~rsitári~ titular dC bol
sa de complementação educacional ou recém-diplomado 
titular de bOlsa de iniciação profissional. 

_y- trabalhador avulso: quem presta serviço a diver
sas empresas, pertencendo ou não_a sindicato, inclusive o 
estivador, conferente ou assemelhado; 

Vi-.:... ifabalhador temporário: quem presta serviço 
por inteimédio de empresa de trabalho temporário. 

Parágrafo único. Equiparam-se à empresa o traba
lhador ãutônomo que remunera serviço a ele prestado 
por outro trabalhador autónomo, a -cooperativa de tra
balho, a sociedade civil de direito ou de fato prestadora 
de serviços o empregador doméstico, a missão diplomá
tica.esirãngeira no Brasil e o respectivo membro, em re
lação a empregado admitido a seu serviço. 

TITULO UI 
Prestações 

CAPITULO I 
Pretações em Geral 

SEÇÃO I 
Espécies 

Art. 17. As prestações da Previdência Social Urba-
na consistem em benefícios e serviços, a saber: 

I - quanto ao segurado: 
a) auxílio-doença; 
b) aposentadoria por ivalidez; 
c) aposentadoria p-or velhice; 
d) aposentadoria por tempo de serviço ou abono de 

permanência em serviço; 
e) aposentadoria especial; 
f) auxílio-natalidade; 
g) salãrio-faniília~ 
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___ b)~_~aJári~H!_J,aterntd_f:!~~; 
i) pedili"o;___ -

~!1_:- quanto_ aos 9-ependentes: 
a) aux.mO-recl~são; 
b) aux.flio-funeral; 
c) pensão; 
d) pecúlio. 
III--quanto aos beneficiârios em geral: 
a) assistência médica, farmacêutica e odontológica; 
b) assistência complementar; 

. c) assistênciá reeducativa e de readaptação profissio
nal. 

Parãgrafo único, As prestações da Previdência Social 
Urbana ou_ a seu cargo compreendem ainda: 

a) renda _mefiS<!_l vita_Hcia; 
b) prestações por acidente_ do _trabalho; 
c) prestação do Programa de Previdência Social aos 

Estudantes;-
d) pensão especial ao portador de "Síndrome da Tali

domida". 

LEI N• 5.890- DE 8 DE JUNHO DE 1973 

Altera a Leglslaçlo de Previdência SocW, e d' ou
tns providencias. 

Art. 19. Fica extinto o .. Fundo de Compensação do 
Salário~-Faffií1iã" criado pelo§ 29 do artigo 3S' da Lei n• 
4.266, de 3 de outubr-o- de 1963, mantidas as demais dis
posições da referida lei, passando as diferenças existentes 
a constituir receita ou ,e~çargo do Instituto Nacional de 
P_rev_idê.nciã. Social. 

(AS Coiiüi.rões de L,egis{O.ção Social e--de Fi
nança$.) 

PROJETO DE LEI DA CAMARA N• 214, DE 1984 
__ (N• 1.720/79, na Casa de origem) 

Estende ao titular de firma individual, ao dlretor, 
aos 96dos de todas u condições, ao autliuomo e ao 
empregado dÕÕJésdco, a proteçio da Lei 09 6.367, de 
19 de outubro de 1976, que dispõe sobre o seguro de 
atldentes do trabalho. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. I' 0§29doart.l',daLein96.367,del9deou· 

tu~_ro de I ~?6, pa~a a vigorar com a seguinte redação: 

..Art. 19 

§ 29 Esta lei aplica-se ao títular de finna indivi
dual, ao diretor e aos sócios de qualquer condição, 
bem como ao trabalhador autónomo e ao emprega
do doméstico." 

Art. 29 O Poder Executivo regulamentará esta lei no 
prazo de-60 (Sessenta) dias, dispensando especial atenção 
ao disposto no art. 15 da Lei n~' 6.367, de 19 de outubro 
de 1976. 

Art. 39 Esta lei entra em vigor na data de sua publi· 
cação. 

Art. _ 4' Revogam-se as disposições em contráriO. 

LEGISLAÇÃO CITADA 
LEI No 6.367, DE 19 DE OUTUBRO DE !976 

D~spõe sobre o Seguro de Acidentes do Trabalho, a 
carao do INPS, e dá outras providências. 

Art. 19 O segurO obrigatório contra acidentes do 
trabalho dos empregados segurados do regime de Previ
dência Social da Lei n' 3.807, de 26 de agosto de 1970 
(Lei Orgânica __ da Previdência Social), e legislação poste
rior, é realizado pelo Instituto Nacional de Previdência 
Social (INPS). 

§ I~> Consideram-se tambêm empregados, para os 
fins desta lei, o trabalhador temporário, o trabalh3dor 
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avulso, assim entendido o que presta serviços a diversas 
empresas, pertencendo ou não a sindicato, in~lus~ve o_~
tivador, o conferente e assemelhados,_ bem como o presi-
diário que exerce trabalho remunerado. . ~ 

§ 2~' Estã lei não se aplica ao titular de firma !ndíVi
dual, ao diretor, sócio gerente, sócio solidário, s&io co
tista e sócio de indústria de qualquer empresa, que rião 
tenha condição de empregado: nem ao trabalhacJói' ciUtô
nomo e ao empregado d_pméstiCo. 

f Ãs ComlssOes de Legislação Social e de Fi
nanças.) 

(*)PROJETO PELEI OA CÃMARA N• 215, OE 1984 
(n~' 63Sf75, n~ Casa de origem) 

De iniciatilld ao--senhor Presidente da República 

Instituí a Lei das Contravenções Penais 

PROJETO OE LEI OA CÀMARA N• 216, OE 1984 
(nv· 380/79, 'na Casa de origem) · 

Dispõe sobre reescalonameoto de débitos ban
cários dos produtores do Vale do São Francisco atin
gidos por inundações. 

O COngresso Nacional decreta: 
Art. 1 ~ Os produtores rurais da âi:ea do Vale do São 

Francisco, cujas l<;~.v9uras <Ja lafril 1978/1~79 .foram afe
tadas por inundações, tCrão reeScatonadà o -Prazo para 
pagamento dos debitas decorrentes de finailciamentos 
obtidos junlo aQS _estabelc;:cim::n~qs_ ofici.ais~ ~e .c~jt_'?• 
obedeCfdas as s.egUÍIJ.teS CQnd_ições:·_ _ - . -- - --

1 - o débito a ser reescalOnado compreCnderá princi
pal e acessórioS dos financiametltos de G.U~t~J~()~ investi
mento, vencidos ou a vencer l:).té dez~mbro de 19~, des
de que concedidQs até o fi11al..da sa,t1'~. !2_'[8} 1 ~-ry; 

II - o débito reescalonado será pagQ em cinco pres
tações anuais, com carência de doi_s anos,_ a juros I)ào ex
cedentes aos pactuados nos instrumentos de formali
zação dos créc(itos originais; 

III - não fará jt.is ao· reescalonamento o produtor 
cujo_ débito se_ encontr~ em situação anormal, por negli
gência ou dolo quando da aplicação do crêdito concedi
do. 

Pafágrafo_ úilic;:o_,_ A even~ual_ prod!_lçãq_ da safr~ 
1978/1979 será liberada ao produtor para livre comer
cialização. 

Art. 2~ .O ~~~Ionamento prev!_sto neSta I~ Dão im
pede que o produtor continue a desfrutar_ de 3Ssisiêf!cià 
credítícla normál junto à recle bancáría _olíciãl. --

Art. 3<1 __ O Poder Executivo reg-ulamentará esta I~_ no 
prazo de 30 (trinta)_díaª, ·contados d~ sua __ P~.:Ibl~~-~!~1?:_ 

Art. 4~ Esta lei entra em vigor na data de sua publi
cação. 

Art. s~ Revogam-se as diS:poSrÇões em -'--co~trúi~:f~ 

(As CmilfsSões-de Economia, de Agric!Jitum e de 
Finanças.) 

O SR. PRESIDE_NTE (Moaqr Dali a).,..- O E~pedien-
te lido vai à pubticaçãÕ-. ~ ~ ~ 

A Presidência convoca sessão extraordinária a 
realizar-se hoje, às 18 horas e 30 minutos, çi~st~ná.da à 
apreciaçã.o da's seguintes matériaS: -

___:Projeto d~ lei da_ Gâ9Jara n~ 7~~ -~e l~81; e 
-Projeto de ~eso~ouçã_i_,!l~ $9; ~~' 19~:,_ 

O SR. PRESIOENTE (Moacyr Oalla)- Sobie a me
sa, projetes de lei que vão ser lidos pelo Sr. 19 - S_eére
~~ . 

DIÁRIO DO CONGRESSONACIONAL(Seção II) 

São lidos os seguintes 

"PROJETO DE LEI 00 SENAOO N• 234, OE 1984 

Restabelece o arfo 398 da CLT, oom oovas re
dação, visando estender à mie adotiva, na condição 
que especifica, as regras de proteçio à maternidade 
dos artso 392 e 396. 

_O CQ_ngresso Nacional decreta: 
~-Art. -r~ t restabelecido_o art. -398 da CLT com a se

guinte redação: 
"A mulher que adotar filho nascido até quinze 

dias antes terã direito ao_afasta~en{9 de oi!o (8) se
manas a que se refere a parte final do caput do art. 
392 e aos descansos de que trata o art. 396, fixado 
como data base para 9 in_fcio de gozo de um e outfO 
benefícios a da adoção." 

Arto 2~ Esta lei entrará em vigor na data de sua 
publicação. _ _ -

Art. 3~'" Revogam-se as disposições em contrário. 

Justificação 
QUer o-·préSerite projeto determinar em lei que os direi~ 

tos previstns nos arts. 392 e 396 (licença gestante .e des
canso para amamentação), consagrados no teXto conso
lidado à guisa de proteçã.o à maternidade, mas, princi~ 
palmente, sob a inspiração de cuidados que não se po
dem deixar de prestar ao nascituro e à criança nos seus 
primeiros tempos de vida, quer o projeto, dizíamos, que 
tais dire_it_oS se estendam também à mãe adotiva, no caso 
de adoção de recém-nascido (com atê quinze dias). 

A-verdade_é que nem toda mãe natural pode amamen .. 
tar e o favor legal é fruto do dever de assistir a Criança, 

___ 1!9,~-.P!!.In~I,~?S me~es_ P?skriorC? ao seu nascimento, pela 
solna de maiores c_uidados que requer. Esses mesmos cui-
ilij,_~9 m~e ad_otiva,_ ra,2;ãopor_ q11e_ a .lei que ~ta-

. . b~te~ . _-ãr_a-a n1ãe natural; deve fazê-tO tam: 
bs""m em ffiãé.adotiVao _ .-.-~-~ _ -· . _ 

Sala das Sessões, 20 de D.ovCmb-rQ de Í984._--:-::- Ne®n 
Carneiro. 

LEQISJ4Ç-!O CITADA 
. DECRETO-LEI N• 5.452, 
DE I• DE MAIO DE !943 

-Consolidação das Leis do Trabal_ho _ 

xrc 392 t proibido o trabalho da mulher grávida 
no período de quatro· (4) semanas antes e oito (8) sema
nas depois do parto. 

§ cY Par3 os fins previstos n~Sle <frtigo, "õ intcio do 
afaStãmen.to da empregada de seu trabalho será determi
nado por ates_tado médico nos termos do art. 375, o qual 
deverá aer visado pela empresa. 

§ 29 Em casos excepcional os período_s_ de repousu 
antes e -depois do parto poderão ser aumentados-de mais 
d-tiã:S (2) Semanas cada um, mediante atestadO mêdico, na 
fornla do§ 19. 

§ 3~ Eni Caso de parto antecipado, a rriulher terá sem
pre direito às 12 (doze) semanas previstas neste artigo. 

§ 49 Em casos exepcionais, mediante ateStado médi
co, na forma do§ 1 ~ e_per~itido ~ mulher grávida mudar 
de função. 

(As Comissqe.s de Constituição e Justiça e deLe
gislação Social). 

PROJETO OE LEI DO SENAOO N• 235, D.E 1984 

Substitui no texto da Lei n~6o341, de 5 de julho de 
1976 e nos artigos onde constar, o termo Movimento 
EstuilaDtif por Movimento Jovem, dá nova redaçiio 
ao item II do art. 2~ da mesma lei e revoga o parágra
fo único do mesmo artigo. 

O Cong_resso Nacional de.creta_: 
Al"t. 1~ Os Partidos Políticos- podefão organizar 

Movimentos Joy_em e traQalhista, corii'dii:eito a'repre"sen-
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taçã_o nos Diretórios Municipais, Regionais e Nacional~;, 
com órgãos de ação partidâria. 

Art. 2~ .. ~ .... _,. ........ o o. o ...•. ,_, •••... ·~ •• 
II - Se jovem, a prova de ser maior de 16 anos e ter 

idade máxima de 27 {vinte e sete) ano·s. 
Art. 3~ Caberá aos Movimentos Jovem e Trabalhis

ta, através da ação partidária, pugnar pela realização de 
seus ideais e objetivos. 

Art. 10, O mandato dos integrarites de órgãos dos · 
Movimentos Jovem e Trabalhista terá duração igual ao 
dos mem bras dos Diret6rios Partidários: 
- Art. I L As Comissões Executívas dos Partidos pro

videnciarão o registro nos Tribunais Regionais, dos Di
retórios Municipais e Regionais e, no Tribunal Superior 
Eleitoral, dos Diretórios Nacionais dos Movimentos Jo-
vem e Trabalhísta. · 

Art. 13. Para indicação dos candidatos, os Movi
mentos Jovem e Trabalhista reunir-se-ão, em assemble

~ias gerais, observados os registras do art. 34, da Lei n' 
5.682., _ _de 21 d.ejujho de 197~ (Lei Orgânica dos Partidos 
Políticos), até 10 (dez) dias ante$_da c_orrespondente con
venção partidária, podendo votar: ... 

Art. 15. Os Pa_rtidos PoHticos -deverão promover a 
adaptãção de quaisquer órgãos de atuação j"ovem outra
balhista existentes às normas fixadas nesta Lei. 

Art 19. Os Diretórios Nacionais dos Partidos desig
narão uma Comissão Provisória Jovem e uma Comissão 
Provisória Trãbalhista, cada uma composta de 9 (nove) 
mem bras, as quais terão, também, a atribuiçãO de _cons
tituir Comissões Provisórias Regionais incumbidas de 
organizar os respectivos Movimentos nos Estados e Ter
ritórios . 

Justificado 

Em nossa opinião, mais uma vez a- i.eg-isfação Eleito· 
fal-e Partidária em vigor cometeu mais Uma grande falha 
quando estabeleceu no texto çl.a Lei 6.341, de 5 deju_lho 
de 1976, a regulamentação do Movimento Estudantil 
nos Partidos Políticos, privando os jovens. não estu~a~
teS en1rct1'6é 27 anos, de participarem deste Movimento. 
Alem- destã"barreira, eXiste ainda o fato de que só aos es
tudantes membros do M~Jvimcnto Estudantil dOs diver
sos Partidos Políticos, fica assegurado, na formação -das 
chapas partidárias para as eleições porpqrcionais, o di
rdto de apresentar candidatos em números correspon
dente a, no mínimo, 10% (dez por cento) de lugares a que 
os Partidos Políticos tenham direito (art. 12, da Lei 
6.34l,_de 5 de julho de 1976). A Lei 6.341, estabelece _as
sim um privilégio para os ·que são estudantes e exclui to
talmente deste direito os não estudantes embora estes se
jam tão militantes e tão úteis ao Partido Político quanto 
os primeiros. Dessa maneira, fica bem claro que se uin 
JoVem-não estudante pretender se candidatar em uma 
eleiçãO pfopo~cional por alguma legenda partidária, terá 
de faiê-lo diretamente no Diretório Partidário onde to
dos nós sabemos que as chances de conseguir legenda 
são bem fiais dificeis. No âmbito do diretório em si, 
além dÕs que já exercem mandato e têm legenda assegu
rada, exiSte ainda outros interesses políticos e pessoais, 
que em regra quase ge~al inviabiliza qualquer candidatu
ra sem maiores ligações com esses interesses. 

Além des~as considerações, ~interessante :ressaltar que 
a maioria quase absoluta das pessoas, mesmo aquelas 
mais entendidas em Legislação Eleitoral e Partidária, fa
zem referência a .. Movimento Jovem dos Partidos Políti
cos" e apenas uma minoria tem conhecimento de que o 
termo estabelecido em lei refere-se a "Movimento Estu
d.-ªDtit' • 
. .. ft§si.I!J, P9_!11.~ objC?tiyo de igualar em dir~itos eleitorais 
todos os jovens que militam nos PartidoS PoHticios, inde
pendentes de serem ou não estudantes, de facilitar seu 
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acesso na política eleitoral, de integrá~ los em um só Mo
vimento e de transformar em lei o que já se costumou 
chamar largamente_ de "Movimento Jovem", resolYelJlOS 

submeter à apreciação desta Casa, eSte proJeto .<p.i.idem 
como finalidade única, corrigir urila falha da legislação e 
motivar ainda mais o jovem pã.ra a milítância política e 
para o fortalecimento dos partidos existentes. 

Sala das Sessões, 20 de novembro de 1984. -::- Henri-
que Santillo. 

{À Comissão de Constituição e Justiça.) 

O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla) -Os proJetos 
que vêm de ser lidos serão publicados e remetidos às co
missões competentes. 

Concedo a palavra ao nobre Senador Nc;:l~on Carnei· 
ro, na qualidade de Líder do PTB. 

O SR. NELSON CARNE!RQ (PTB-, RJ. Como 
Líder, pronuncía o seguinte discurso.)- Sr. Presidente, 
Srs. _Senadores: _ _ __ _ __ 

Uma daS mais_ gratas impressões- que couu_ cjuan.-ao, 
pela primeira vez, visitei a Casa Branca, foi"-o fato -de 
existirem na residência presidencial, retratos dos ex~ 
Presidentes e de suas ml!lhe_res. O povo americano com
preendeu que ao lado_dQ_dirigente da Nação havia al
guém que o impulsionava, que o assistia, que o ampara
va, que o estimulava. 

No Brasil, Sr. Presidente, não temos esse hãbito; es
quecemos as mulheres que colaboram para o sucesso dos 
homens públicos, seja na política, -na administração, nas 
artes, nas letras. Todos cultua_mos os bomen~, e só_IJ.QS 
lembramos de cultuar as mulheres quando são elas os 
próprios expoentes. 

Por isso, desejo colaborar p~ra quebrar esse tabu, traM 
zendo para os Anais d_a Casa á qUantO se -publicou nesses 
últimos dias sobre o desaparecimento de uma grande 
mulher que não foi sC:não donaMde~casa, mãe de famflia, 
mas, sobretudo, a companheira de um grande intelectual 
brasileiro. Aquela que o animou nos momentos de desâM 
nim.o e o encorajou para os dias de vitória. 

Quero referirMme, Sr. Pr~idente, à D. Maria José de 
QueiiOz-AuStregêsilo de Athayde, a saudos_a_ esposa do 
Acadêmico Austregêsilo de Athayde, Presidente da Aca
demia Brasileira de Letras. 

b: preciso dar à inulher esse reiévo que ela reclãma, 
não só na lei1 mas no respeitO e na gratidão dos que hoje 
vivem e dos que virãO depois de nós. 

Nesse sentido, recordando a figura de D. Maria Jos~ 
de Queitoz A.ustregês_ilo de Athayde, como outrora re
cordei aqui a figura da esposa dedicada, que lhe antece
deu na morte, de Alceu de Amororso Lima, venho in
cluir nos Anaís do Senado duas lindas pãginas, cheias de 
emoção e sensibilidade, que retratarão para o futuro e 
para os nossos dias a personalidade daquela que durante 
52 anos foi a companheiros dedicada de Austregésilo de 
Athayde. _ ____________ _ . 

Refiro-me a dois artigos, que ora incorporo ao meu 
discurso, publicados no_JornaJ do Brasil: o primeiro, do 
dia 13 de novembro últirito, da lavra do eminente escri
tor Josué Montello, sob o título "A Primeira Damª d_a 
Academia". E, no últimO donúngO, com O brilho de sem
pre, a contribuiçãO desse grande e eminente brasileiro 
que ê Barbosa Lima Sobrinho, sob o título "Abnegação 
e Devotamento". 

Creio que não basta equiparar os homens às mulheres 
nas leis civis, ou nas leis penais. PreciSamos prestigiar as 
mulheres, nossas companheiras, aguelas que conosco co
laboram para o triunfo e sofrem- cOriõsco os reveses. 

Relembro, e assim inicie.i nesta orilÇão, aquele espetá
culo magnififico da Cas-a Branca, em Washington, em 
que ao lado dos retratos dos ex-Presid_entes, estão os re
tratos de suas mulheres. 

O Sr. Amaral Peixoto - Permite V. Ex' um aparte? 

O SR. NELSON CARNEIRO :- Com DJUita honra, 
nobre Senador Amaral Peixoto. 

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção II) 

O Sr. Amarai Peixoto- Ilustre Senador Nelson Car
neiro, aparteio a: V. Ex• no dever de amizade. Fui amigo 

1dessa senhora desde a infância. Ela teria sido uma gran
de ""êSCfiiOfa~ êO-ffiOfor-ãm Siiãs irmãS Ana Aii-iélía e Laura 
Margarida. Mas ela se apagou para ser a mulher de Aus
tregésilo de AÍhayde. Realmf:nte, foi notável a_ sua_ dedi~ 

-- - cação", da o aéompanhava êm todos_Qs passos: ia à Aca
demia, ia às recepções, ia aos autógrafos de livros, não 
largava o seu esposo. Era uma_m:ulher inteligente, culta, 
que teria campo -lanto na poesia, como na literatura, 
criando um &rande nome. Preferiu ser esposa, e por issó " 
merece -as nossas homenagens, as homenagens que V. 
Ex• presta ~das quais eu me associo de coração 

_O SR. NELSON CARNEIRO-M~ito obrigado a V. 
Ex•- - -

Sr. Presidente, espero que tenhamos todos nós c?la~o
rado para qUebrar esse tabu, e possamos inçluír nos 
Anais dà. ca:sa nosso peSar pela morte de D. Maria Josê 
QUêfrô:i Austregésilo de Athayde e no futuro, de todas as 
que se tornem anônimas para servir ao esforço, à glória e 
à perpetuidade de seus maridos, de seus filhos e de seus 
pais. 

Era o_ que tinha a dizer. (Muito bem!) 

DOCUMENTO A QUE SE REFERE O SR. 
NELSON CARNEIRO EM SEU DISCURSO: 

A PRIMEIRA-DÁMA DA ACADEMIA 

Andei a reler, uma destas noites, a carta que Machado 
de Assis, a 20- de novembro de 1904, dirigiu a Joaquim 
Nabuco, abrindo-lhe a alma, a propósito da morte de 
Carolina. 

Nada é mais. pungente, em nossa Iiteiã.tura epistOfar, -
do_ que as breves linhas que ali estão, molhadas pelas lá
grimas do escritor. 

Assim: .. Eoi-se a melhor parte da minha vida, e aqui 
estou só no mundo. Note que a·solidão não me é enfado
nha:, aõtes me é grata; porqui::: é um modo de viver com 
ela, ouvi-la, assistir aos mil cuidados que essa compa
nheira de 35 anos de casados tinha comigo, mas não há 
imaginação que não acorde, e a vigfJia aumenta a falta 
da pessoa amada. Eramos velhos, e eu contava morrer 
anteS dela, o que seria um grande favor: primeiro po"rque"
não acharia ninguém que melhor me ajudasse a morrer; 
segundo, porque ela deixa alguns parentes que a consola
riam das saudades, e eu não tenho nenhum." 

E rematava a confissão irreprimível com outra crise de 
choro: .. Aqui me fico, por or.a_na mesma casa, no mesino 
aposento, com os mesmos adornos seus. Tudo me 
lembra a minha meiga Carolina." Ningll'ém poderia con
fortar o velho mestre. Só o tempo, a quem Deus atribuiu 
a missão de consolar os desesperados, segundo Joubert, 
a·cabaria por atenuar-lhe as lâgrimas, levando-o a duas 
obras-primas: uma, em verso, no soneto com que abriría 

--:- ~ -as Relíquias de Casa Velha: outra, em prosa, na urdidura 
do Memorial de Aires. A rigor, Machado de Assis 
consolou-se na expressão da obra de arte literária. Esta, 
quando lhe veio à ponta da pena, jã trazia coil-sigo a re
signação da viuvez, qUe o romancista derivaríã pilra os 
retoques da consolidação da Academia Brasileira. 

Estou cei"tó. de que Austregêsilo de Athayde, que tão 
bem conhece a obra machadíana, hã de ter buscado, 
quando lhe faltou há poucos dias a companheira perfeita 
de 52 anos, o consolo da página do primeiro presidente 
da Academia. Porque a obra de arte existe para exprimir 

~-- __ por nós, em situações anãlogas, aquilo a que o artista 
-- soUbe dar a forma irretocâvel. A palavra escrita, quando 

se eleva ao rigor da_obra de arte, é também a expressão 
de quantos. com ela se identificam. 

Maria José de Queiroz Austregésilo de Athayde não 
poderia ser mais bela, digna e culta. Os dois volumes 
compactos da obra de Painfer, no Seu teXto em inglês, 
s_obre a obra de Proust, eu os tirei de minha estante para 
que ela os lesse, ao sabor de sua devoção proustiana. 
Maria José poderia ter sido uma escritora, como a sua ir~ 
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mã Ana Amélia. _Preferiu um papel mais simples, e mais 
diJkil - õ ~de companheira de Austregêsilo de Athayde, 
dando-lhe os filhos, .florindo-lhe a vida, 
proporcio~ando-lhe a Paz indispensável ao seu trabalho. 

A ajuizar-se do começo da vida em comum, a união 
dos dois poderiã ter sido um desencontro. Na verdade, 
foi uma lua-de-mel de meio século. Athayde, noivo, 
meteu-se de corpo inteiro na Revolução de 1932, recla
mando de armas na mão, em São Paulo, uma Consti~ 
tuiçãÕ para à Brasil. Derfotado por Vargas, teve de 
exilar-se: a princípio, em Portugal, depois, na Argentina. 
E é em Buenos Aires que Maria Josê vai viver com o jo
vem marido, assiin que consegue de Vargas a licença 
para que Ath~:~yde venha casar-se no Rio de Janeiro. Daí 
em diante, ela só vive para criar à volta do companheiro, 
na simplicidade de um quarto de pensão, a paz e a ordem 
de que ele necessita para trabalhar. 

Serã assim -por t_oOa a vida. Silenciosa, dedicada, com
preensiva, muito contente de sentar-se à máquina, todas 
as ffianhãS: pÚa escrever os artigos que o marido lhe di
ta v a. A circunstância de escrevê-los, dia após dia, ao lon
go de tahtos anos, fazia parte de sua vaidade feminina. 
Outra mulher se desvaneceria com a própria beleza, a 
que- os ollios intensamente azuís emprestavam um reto
que de luz a mais, muito pessoal. Maria José quis ser 
sobfetudo a companheira. 

Nas últimas solenidades de posse na Academia Brasi
leira, como não lhe fosse mais possível sair de casa para 
o salão festivo ao lado do marido, ergue-se de seu leito. 
com esforço; com dificuldade, mais feliz, e abotoou-lhe o 
fardào, quase sem forças, pãra rematar esse último- cari
nho colocando no peito de Athayde as condecorações. 
Era um modo de fazer-lhe c·ompanhia. 

Duran~e_ anos e anosJ teve ela um modo muito seu-de 
esperar por ele, enquanto o marido estava na rua, nojor· 
nal ou na Academia ficava a um canto tecendo o_ seu ta
pete. Um após outro. Sem desmanchar a teia, como Pc-o 
nêlope. Nem alterar o ritmo de seu trabalho- bem ao 
revês de Delfina de frança, no exílio, descrita por Cha~ 
teaubriand, em Mémorires d'Outré Tombe; rápida, ma
quinal e convulsiva, deixandp sentir, nos movimentos da 
agulha no bordado, a vivacidade nervosa de seu tempe~ 
ramento. - - - -

Maria Josê Austregêsilo de Athayde: deix.ou~nos a 
lembrança de sua placidez inalterável. Hâ qua.se30 anos, 
guardei no meu Diârio um flagrante dela, que ainda não 
contei. Com um filho n,o colo, Madame Austregésilo de 
Athayde atravessava de barco a baía de Guanabara, 
quando o menino, ·em vez de olhar a paisagem circun~ 
dante, inUndãdo de lu;z., olha vã· enlevadameõte para os 
olhos matemos. E ela, estranhando-lhe a persistência: 

- Porque você está a olhar-me assim? 
E o men_ino, cQm __ o -ª-e_nso de o_bservação que só as 

crianças sabem ter: 
- Minha mãe, o mundo ê muito mais bonito nos teus. 

olhos! 
~ã_o apenas para seus filhos Maria José de Queiroz 

Austregésilo de Atha,yde aprimorou o mundo com a lu
minosidâde azul de seus olhos. Aprimourouwo para to
dos aqueles que tiveram o privilégio de seu convívio. 
Não se lhe ouviam os passos quando andava. E falava 
baixo e suave, na espontaneidade de sua polidez. 

Austregêsilo de Athayde tem de confiar no tempo para 
atenuar em seu íntimo à tristeza que o esmaga. Machado 
de Assis, que lhe deu o modelá pessoal da presidencia da 
Academia, também lhe dará a lição. de como consolar-se 
da falta de Carolina ~ convivendo com QS companhei
ro.s, engolfandoMse no trabalho, servindo à casa que pre
side. Mas sempre lhe voltarão os momentos em que fica
rá em silêncio, alongando o olhar pensativo, para reco
lher nas Saudades dã. companheira a vida feliz que ela lhe 
deu. 

Josué Monte/lo 



4346 Quarta-feira 21 DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção II) 

ABNEGAÇÃO E DEVOTAMENTO 

Na década de 20 ainda havia, no Rio de Janr;;iro, al
guns salões literârios, além do curso de declamação que 
Ângela Vargas mantinha na sua iisidêncja-de Botafogo. 
Recordo-me das reuniões na mOradia de Luís GarloS, em· 
que espendia a beleza e a inteligência da LeziÔba Luís· 
Carlos, destinada a uma bela carreira, naS letras que ela 
jâ cultivava. Havia, ~ambém, o salão d<? Dr. Albuquer
que, em que começava a apãrecer a poetisa Maria Sãbi
na. Esses dois, paraO&lãâOs de S. Cristóvão. Em Botafo
go, reuniam-se os Iit~Jatos np solar de Ana Amélia Car
neiro-de Mendonça, ao lado de seu jovem· esposo, Mar
cos Mendonça, que as letras históriêas 'iriam arrebatar às 
glórias do futeboal. Era na ~~:la Ml_lr_~u-~_-d~_~bran~es, __ 
que íamos aplaudi r-ã -declaoladora-Berta Sin:B;ermao_n, â. 
meio de sua temporadas coroadas de tanto êxito, numa 
cidade empolgada pela poesia, 

Foi af que nOs a·pareceu Maria Josê Queiroz, entre me~ 
nina e moça, numa toda de crianças qqe __ a ce.rcavarn. 
Não é fácil o seu belo rosto, emoldurado pelas tranças, 
que davam um brilho infantit aos seus olhos de.l/-Jn ~ui_ 
límpido. _Não tQ.mava parte ·nas tertúlias literárias, 
divertindo-se numa roda de companheiros, tão crianças 
quanto ela. . _ _ _ .. , __ _ 

Passados alguns anos, casava-se com_ Au_!itregésilo de 
Athayde, exilado em Buenos Aires, e que viera ào Brasil 
com uma licença especial do Govei'fiõ- de Getúlio Var
gas, com a condição de retornar a Buenos Aires, logO de~ 
pois do casamento. Uma exceção que Márcio Mon;;ira 
Alves não obteve quando pleiteou o direito de acompa
nhar os últimos dias de sua thãe, para regressar. 4epois ao 
ex.Hio a que havia recoo:ido, para escapar- ao rigor das 
punições de uma lei de segurança que fazia questão de 
ser inex.orâvel. -=---- =----= --~ 

Que nobre estirpe essa em que se incluíra Maria José 
QiiiírOz! D1,1as de suas irmãs eram poett!l_as justarQ._ente 
admiradas, Ana Amélia e Laura Margarida. 
Destacando-se todas não s6 Pi::la inteligência, como pelo 
valor moral de personalidades de escol. Quem rião admi
raria Ariã Amélia cercada de estudantes que a amavam 
com um respeifo promn:ao~ ao· digna sempre, com um 
jeito maternal_que marcava a di_s~ância em qu_e todo~~4J;: __ 
vi"ain permanecer, reverentes e amigos. Tão 8;ranCfe era o 
seu poder de fascinação, que o marido, Marcos CarneirO 
de Mendonça, não achou outro meio de ~a~if~tai os 
seus sentinientós do que se dedicançtp, ~qm ela, ao culto 
das atividades intelectuajs .. _ _ _ ._. -··· .~" _ --~ - .. 

Maria José QueirOZ ·viria- _um pbueó ináis tarde, 
identificando~se com o esposo, Autregésilo de A!hayde, 
numa solidariedade perfeita. dividida nas duas pai-celas 
de uma mesma vida. Se o compromísso Cra atê qúe a 
morte os separasse, a realidade é que as lembranças e as 
recordações são tão Vivas, e tão_ poderosas, que farão 
com que o casal permaneça unído até depois da morte. 

Poucas vezes se distanciai'am um do outro. Se Maria 
José se dedicava _apaixonadamente às tarefas da carida
de, nas associações a qU:e pertencia, como,-·p-õt e'X:em-plo, 
as Bandeirantes e ã Pr6-Matre, Autregésilo acompanha
va de perto a ação-·da esposa, com a sua experiência, os 
seus conselhos e o entusiasmo que sUrgia de uma ãfeição, . 
que não fazia senão aumentar, com-a pãssagem do tem-
po. -

O que também nãO podemos esquecer 6 a presença de 
Maria José QueirOz-na CàSa de Machado de Assis, parti
cipando de todos os momentos da vida de Austregési_lo 
de Athayde. Nunca faltava às §essões_públicas da Acade
miã. Estava presente a todas as conferências, coiii'11m:a 
atenção de quem não quiseSse perder-nenhuma das pala
vras pronunciadas. Mesmo doente, podíamos ter certeza 
de que estaria sentada na sua cadeira habitual!. na pri
meira fila do auditõi'io, có1n aquela simpatia de quem 
parecia conservar, no rosto, um sorriso permanente, que 
não era mais do que emanação de uma alma generosa e 
acolhedora. Não lhe deve ter custado pouco essa assidui
dade, nas últimas sessões a que compàreceu, jã respiran~ 

do com dificuldade, na procura do oxigênio que lhe ia 
faltando. 

De c.erto que seu destino lhe foí' traçado pe~'? amor 
conjugal. Costumava dizer_ que, para viver bem. er_a pre
ciso, vi v~ r a _vidã. do próprio q!a_rid_~· E ~a v~ exemplo __ des

. sa dediC<;l.Ção, dactiloirafando, qUando não estenogr~
fando, os artigos diârios de Austregésilo de Athayde, 

__ acompanhando-o a todos os lugares, visit3.ndo com ele o 
_ _s_Qiar da Baronesa, na cidade de_ Campos, comparecendo 

às reuniões e banquetes a que ele era convidado, sem 
nunca deixar de ser carinhosa mãe de família, na ·assis~ 
tência aosTUhos, na ternura cQm '?S netos e sobretudo, 
numa presença que e-ra, por si mesma, uma extraordi~ 
nãria lição de bondade e simpatia. 

Nunca ouvi Maria José Queiroz elevar o tom de voz. 
Fi(jueí mesÍno na dúvida se Q saberià fazer. A impressão 
que deixava era a de mansidão, a de quem desejava 
apagar~se, ou passar despercebid_a, tendo tantos elemen~ 
tos para se destacar e brilhar. Dava-me a idéia daquele 
retratO que Rerian fazia de sua irmã Henriette, d~ quem 
dizia que ".sua reserva, o pensamento nela dominante 
nela de que a mulher deve viver escondida, estenderam 
sobre suas raras qualidades um véU que bem pouco·s con
seguiram levantar. Sua vida_( concluía Renan) não foi se
não uma série de a tos de devotamento, destinados a ficar 
para sempre ignorado-s." Não Si!fia tanto wn _problema 
da mulher, mas da irmã, no caso de Henriette Renan, e 
da esposa, para Maria José Q!leíroz, que tinha como 
ideal uma perfeita solidariedade; que se diria integrãção, 
com o companheiro que a vida lhe destinara. 

Há criatura's que nascem para tornar difícil a vida de 
seus semelhantes. Mas, infelizmente, há outras que sur
gem como compensação, para aliviar o fardo a que a 
vida se resume. Falo um pouco beneficiário ~essa lei 

___ constante. E posso também dizer que esse-era-o d~stino 
de Maria, José Queiroz. Vei~para enfatizar a vida. Para 
ser um modelo ou um ex.einplo de renúncià,· de-abne
gação, de devotamento. Para que a vida fosse mais bela, 
quando refletia nos seus olhos azuis, como jã lhe diziam 
os filhos que a companhavam, e Josué Montello acaba 
de recordar nuin artigo maravilhoso. 

Barbosa Lima SobrinhQ 

COMPARECEM MAIS OS SRS. SENADORES: 

Claudionor Ro·riz- Gal~ã-~-ModeSto- JOão--LobO 
- - Moacyr Duarte- Amiral Furlan- Fernando H e~

•· riqile Cardoso- Severo Gomes- Benedito Ca!.le.Ias
Álvaro Dias -Jorge Bornha1,1sen- Octávio Cãrdo~o. 

O SR- PRESIDENTE (Moacyr Dalla)- Estâ finda a 
Hora do-Expediente. 

Passa-se à 

ORDEM DO DIA 

Sobre a mesa, requerimento que vai ser lido pelo Sr~ 
19-SecretãriQ. -

E. lido e aprovado o seguinte 

REQUERIMENTO N• 292, DE 1984 

Nos termo_sdo art. l98, alínea d, do Regimento Inter
no, requeiro inversão da Ordem do Dia,-a_fim-de_ que as 
matérias constanteS dos itens n's 12 e 13 sejam s_ubmeti~ 
da_s aQ Pleni\r.io em I 9 e ~9. !!Jgares, _respectivamente. 

Sal;1 das SessÇes, 20 de novembro de 1984. ~ Aloyslo 
Chaves. 

() SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalta) - De a~~do 
com a deliberação do Plenário, a Ordem do Dia serâ 
aPreciad~ na ordem Solicitada. 

Item 12: 

Discussão, em turno único, do Projeto de Reso-_ 
lução n'i' 25, de 1984 (apresentado pela Comissão de 

Novembro de 1984 

Economia como conclusão de seu parecer n9 245, de 
t984)~ qiie autoriza ã PrefeitUra Tylunicipal de Bo
CaiúVã.-(MG} a elevar em CrS 427.288.408,89 (qua
trocentos e Vinte e sete milhões, duzentos e oitenta e 
oit9 mil, q-uatrQcentos e. oito cruzeiros e, oitenta e 
n~Ve centavos) o mop.tan~e de sua dívida consolida
da, tendo_ 

PARECERES, sob n~>s 246 e 247, de J984t das 
Comissões: 

-de Constituição e Justiça, pela constitucionali
dade e juridicidade; _e 
_~de Município, favorável. 

Em discussão o projetO. (Pausa.) 
_ Ni;io havendo quem peça a palavra, encerro a discus

sãO.-
Em_ votação. 
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram pefmáriecer 

sentados. (P:ausa.) 
Aprovado. 
o Projeto" irá à comissão de Redaçào. 

_:___--~o ·seguirite o Projeto aprovado: 

PROJETO DE RESOLUÇÃO N• 2S, DE 1984 

Autoriza a Prefeitura Municipal de Bocafúva 
(MG) a elevar em Cr$ 427.288.408,89 (quatrocentos 
e _vinte e sete milhões, duzentos e oitenta e oito mU, 
quatrocentos e oito cruzeiros e oitenta e nove cent~ 
vos) o montante de sua dfvlda consolidade Interna. 

O __ Senado Federal resolve: 
Att. t<~ ~~Prefeitura Municipal de BÕcaiúva, Esta

do de Minas Gerais, nos termos do art. 2<~ da Resolução 
n" 93, de II 4e ~utubro _de 1976, do Senado Federal, au
torizada a elevar o montante de sua dívida con~olidada 
interna _em CrS 427.288.408,89 (quatrocentos e 'l:fnte e
sete milhões. duzentos e oitenta e oi.to mil, quatrocentos 
e Oito cruzeiro$ e _oitenta e nov!!' centavos), corresp_on
dente a_86.079 QRTN, ConSi~_erádp o valor_n~minal da _ 
oR-TN de-CfS4.963-,91 (quatro mil, noVecento's e sessen
ta e __ tr~_ cru~eiros e noventa_ e um cenotavos) v~g_ente_ e!Tl 
agoSt-O âe- r983, a fim de que possa cOntratar uffi-emprés-
timo óç. iguãJ valor, junto à Cai"'_a Ecoilô_!Jiica_ Federal, 
estã na qUalidade de g~tora_ do Fundo de Apoio ao D~ 
senvolvimento Social- FÃ.s, destinado à construção da 
Aduiot;a d~ _Água Brut_11 do_ Ribeirão do Onça, naquele 
Mu~iCípiÕ,"-Õbedecidas as cõndições adtl)itidas pelo Ban
co Central do Brasil, no respectivo processo. 

A.rt_~ '1l:- Esta Re$olução entra em vigor ·na data de 
sua publicação. 

O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla) - Item 13: 

Discussão, em turno único, do Proji::tp de Reso
luÇãO"" 70, de-i984 (ãpresentado pela Comi$ão-_de 
ECono-Ínia' CXlmo -coriclu.são de seu Parecer nY 733,: de 

- -- 1984), Que autori~a a P;efeitu-ra Mu~icipâ.l de ÁÍfe
itas (MG) a elevar em Cr$ 1.220.001.420,69 (Urill>i
J!"J.ão, _d_uzentos e Vinte milhões, um mil, quatrocen~ 
tos- e vinte _cruzeiros e sessenta -e nove centavos) -õ -
01911la~_çluy_~ dívida consolidada, tendo 

PARECERES; sob n<~s 734 e-735, de 1984, da~ 
Comissões: 

-de_ Constituição e Justiça, pela constitucionali
d~9~- e juridic\dade; __ e. 

-de Municípios, favorável. 

Em discussão. (Pausa.) _ 
Não havendo quem peça a palavra, encerro a discus

são. 
Em votação. 
Os Srs. Senadores que aprovam o projl!to queiram 

permanecer sentados. (Pausa.) 
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Aprovado._ 
O projeto irã à Comissão de Redação. 

É o seguinte o projeto aprovado: 

PROJETO DE RESOLUÇÃO" N• 70, DE Í9S4 . 

, Autoriza a Prefeitura Munlclpal de Alfenu (MG) 
a elenr em CrS 1.220.001.420,69 (um bUhio, duzen
tos e vinte milhões, um mil, quatrocentos e vinte cru
zeiros e sessenta e nove centavos) o. montante de sua 
dfvlda ooll!lolldade Interna. 

O Senado Federal resolve: 
Art. 19 É a Prefeitura Municipal de Alfenas, Estado 

de Minas Gerais, nos termOs do 3rt 2'1 da Resolução n9 

93, de ll de outubro de 1976, dO Senado Federal, autori
zada a elevar o montante de sua dívida consolidada in
terna em CrS: 1.22a.oor.420,69 (Um bilhão, duzentos e 
vinte milhões, um mil, quatroCentos e vinte -cruzeiros e 
sessenta e nove centavos), correspondente a 339.963 
UPCs, consideradO o Yaior rio-minai da UPC de CrS 
3.58_8,63 (três mil, quinhentos e Oitenta e oito cruzeiros e 
sessenta e três centavos). vigente em abril' de 1983, a fim_ 
de que possa contrataf um empréstimo d~ iguã.J valor, 
junto· à CaiXa Econôrnica Cio ESiad() d'ê MiDas-Gerais, 
esta na qualidade de agente finãrlceiro do Banco Nacio
nal da Habitação - BNH, destinado à implantação do 
Projefo CURA,_ naquCJC MuniCípiO, obedeCidas -as- con
dições admitidas pelo Banco Central do Brasil, no res
pe_ctivo processo. 

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

O SR. PRESIDENTE (M oacyr Dalia) - Item I: 

PROJETO DE LEI DOSENADO 
N• 139, de '1984 

(Em iegiTneCICUfgeJlCia--~ ari.-371, C, 
do RegimCiltO Interno) 

Votação, em primeiro turno, do_Projeto de Lei 
do Senado n9 139, de 1984, de autoria do Senador 
Nelson Carneiro, Qlie- revogã-0 Decreio-lei n',-1.54-1, 
de 14 de abril de 1977 (Lei das Sublegendas), tendo 

PARECER ORA~ favorável, prorerido Cin Ple-
nário, C!a ComissãO·· -- _---~-- - · --:---

- de Constitulçio e Jnstlça. 

Em votaÇão o projeto;- Cm JÚirriêirp turPO. 
Os SrS. Senadores que o aprovam queiram permanecer 

sentados. (Paus.ii~) · 
Rejeitado õ-Projeto. 

O SR. HtLIO GUEffiOS -Sr, Presidente, peç-o ve-
rificação de- votação. _ -

O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla) - Antes de 
proceder a verificação requerida, a -Pres-idêDcia i!á sus
pender a sessão por alguns minutos, acionarido as _cam
panhias, a fim de aguardar a chegada dos Srs. Senadores 
ao plenãiio: -- - - --

(À Sessão ê SuspimSti- àS TrhOr"as e-33 minuioS :-sen
do reaberta às 15 horas é 18 minutos,) 

O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla)- Estâ reaber
ta a sessão. 

Persistindo a falta de quorum a Presidência se dispensa 
de proceder à verificação solicitada. 

A votação do projeto fica_ adiada. 
Em razão disso, as demais matériaS da pauta, consti

tuídas dos Projetas de Lei da Câmar-a n~'s l0/81, 44/81, 
53/77, 65/79, 14/84, 211/83; Requerimento n• 291/84; 
Projeto de Lei da Câmara n9 79/79; Projetos de Lei do 
Senado n~'s 13/80 e 41)82, em fase devotação; deixam de 
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ser submetidos a votos, ficando sua apreciaçãQ adiada 
para a próxíma sessão ordinária. 

O SR.. PRESIDENTE (Moacyr D_alla)- Está esgota
- _ da a, matéríã constante da Ordem do Dia. 

Concedo a palavra ao eminente Senador Helvídio Nu
nes, por cessão do Senador Jorge Kalume. 

O SR. HELVIDIO NUNES (PDS- PI. Pronuncia o 
seguinte-discUrso-: Sem-reviSão do Orador.) --Sr. Presi
dente, Srs. Senadores: 

Contrariando as normas ultimamente adotadas neste 
Plenário, vou discorrer, hoje, sobre um assunto que não 
é de natureza p·oJÍtico-partidáríã, mUito meriOs -de -natu
reza político-eleitoral, mas que é de importância -para o 
meu Est3do e, particularmente, para a minha região. Se 
não ê importante os outros, pelo menos para mim é de 
importância fundamental. -

No decorrer de minha permanência no- Senado, Sr. 
Presidente, de infcio, reclamei a construção e, ao depois, 
anunciei um comentário e acompanhei os trabalhos de 
edificação do açude Bocaina, a montante da cidade de 
igual denominação, hiclusive relatef os obstáculos na ob
tenção das verbas indispensáveis para a realização da
quela obra. De iridiscutível valor econômico e elevado 
sentido social, o açude Bocaina, Com a preViSão inicial de 
acÜmulaÇãO de 104 nlilhões de metros cúbicos, mas hoje 
com _a capaCidade real de ISO milhões de met_ros cúbicos, 
o maior do meu Estado, está passando por momentos _de 
ang~stiant~. di~Culdade, pois ~s rec~rsos a~9cados J?elo 
Mi~iStériÓ dÕ -Itner.ior; atravé~ da SUDENE-e do Depar
tamento Nacional de Obras Gonlfas ãs Seç3.S, ao)' Ba
talhão de Engenharia de Construção, sediado em Picos e 
respOnsável pela construção daquele reservatório, não 
atenderam, nos exercícios anteriores e no at~al, as_ neces
sidade mínimas exigidas pelos planos d~ exedução do ser
~iço. Em_ cons~qaência, o açude que já deveria ter sido 
Concluído, Segundo Q cronografl"l:a inicial, emJins 9-o ano 
passado, até hoje pe~~nece inc_oncJuso. 

A verba recebida no exercício prestes a findar, no total 
de 4 bilhões de cruzeiros, sendo 2 bilhões e 700 milhões 
do corrente ex~rcício e I .bilhão e 800 milhõ_es do_execício 
de 1983, não foi suficiente para o término da edificação. 
Em resultado, no dia 30 do mês em curso, o Comandante 
dp_39 BEC, Tenente-Coronel Pedro Figueir3dõs Sanios, 
oficialmente encerrará os serviços de construção no pre
Sente àno, quando, existiSsem recursós com mais um mês 
e meio de trabalho ininterrupto, a obra ficaria definitiva
mente terminada. 

A_paraJisação que in_1p_licar_á em prejuízos incalculáveis 
à edificação, sem contar com os resultados negativos à 
região, chega no_ instante em que 90% das obras de cons
trução estão implantados. A parede com altura de 57,5 
metros, segundo o projeto, jã está Com 48,5 metros ou, 
em outras palavras, de I milhão e 700 mil metros cúbicos 
já forãm exeCutados I milhão_ e 400 mil metros c_úbicos 
de parede, Para a conclusão do açude de Bocaina faltam, 
pois, 300 inil m~tros eílbicos de parede, as obras_comple
mentares e de acabamento, tais como meio-fio, cobertu. 
ra de pedra e grama, e o revestimento completei por meio 
de concreto-do sangradouro, com a utilização aproxima
damen_t~ de 50 mil saço_s de çimeflto._Vale--ª-i!J_da referir 
por fundamental, o fato_ que a paralisação das obras do 
açude levou à dispensa de cerca de trezentos trabalhado
res, sem falar na dispensa de crescido númerO de veículos 
particulares que serviam à construção. 

lnf0rn1ou-nle o Comandante do 311 BEC que com 4_8,5 
metros de altura, a parede do açude estã em condições de 
suportar com toda a segurança, as ãguas que o próximo 
inverno, por certo, -acumulará. Claro que a parede só fi
carã completa com o acréscimo de_ 9 metros de altur!l, 
cionfoiirle o projeto, Mas, segundo o_ Comandante _do 311 
BEC,_ não existe qualquer receio, por mínimo que seja, 
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de dano, mesmo p~rque o sangradouro escavado na ro
cha está em condiÇões de dar passageÍn ao excesso __ d'ã
gua porventura represada. A segurança oferecida pela 

_edificação, entretanto,-não justifica absolutamente a pa
ralisação; ao contrário, os to% por terminar são a maior 
condenação que se pode fazer ao Ministério"do Interior. 

Sr. Presidente e Srs. Sen-adores, a falta de verbas e de 
custeio para a lavoura no Centro-Sul têm provocado pa
ralis~ção em massa, com máquinãS e utensílios agrfCÕlas, 
bloqueandÕ estradas e invadindo_ ruas e logradouros 
públicos. Mas, tão logo esses fatos ocorrem, o Governo 
FOOerâl_ a·preSsa-se óo prestar- a aSsistência, rio que 0 Go
verno, por issO~ só merei::e lOuVores. 

No Nordeste, especialmente no Piauí, ao contrário, 
susperlde-Se, -talvez por falta de 5 bilhões de cruzeiros, a 
realização de uma obra, sem que se possa aplicar ao Go· 
verno uma Ave Maria de penitência, e as populações têm 
que -sofrer toda a sorte de conseqUências desastrosas da 
paralisação de uma obra como essa, sobre a qual estou 
falando. Dois pesoS e duas medidas, por consegUinte, do 
Governo Federal; dois tratamentos direrentes, ainda 
mais porque_ está em jogo uma obra de grande efeito 
multiplicador. 

A conclusão desse açude com a capacidade de 150 mi
lhões de metros cúbicos vai regularizar o leito do rio, vai 
oferecer-OOndiÇõiS propiciãs, não só para a manutenção 
da lavoura existente, mas para que aconteça a ampliação 
desta l_avoura; vai criar um lado onde se poderá praticar 
toda a sorte de atividades, inclusive a criação de peixes, 
numa região Clirenie de alimentação. A construção desse 
açude -vai garantir, sob~tudo, o abastecimento d'água 
de uma _das_ maiores cidades do Piauí, com uma taxa de 
crescimerito-superi'Or a 6% ao-ano,' que é a- cidade cie Pi
cos, 

Interessante é que, como uma espêcie de incentivo às 
práticas agrícolas da re&ião, com recursos do próprio 
Goyerno, as Centrais Elétricas do Piauí, a CEPISA, está 
concluindo uma linha de extensão rural com 40 quilôme
tros, conbrindo todo o leito do rio, a jusante da parede 
do açude_ Bocairía, com -a finalidade precípua de aumen
tar, não apenas qu~~ltitativari.lerite, mas qualitativamen
t~, a agricultura daquela região, pois que a região de Pi
_C9s .c~~s_4tu_i_o _c;el.eiro Qo __ P!n:ur. 

Daí, Sr. Presidente e Srs. Senadores, o apelo quedese· 
jo ·fazer, neste instante, apelo dirigido, em primeiro lugar 
1.iO _Senh()r ~ide~te da República, em segun~o lugar, 
-ao Ministro dorPÍa-Óejãm~tõ, ·em terceiro lugar, ao Mi_
nistro do Interior, em quarto lugar, à SUDENE e, em 
quinto lugar, :io_ pNOCS." Mas que não sC justific:i, Sr. 
Presidente, Srs. Seflad_ores, é que uma obra da importân
cia do açude Bocaina, que está praticamente concluída, 
esteja paralisada à falta de uma quantia insignificante. 

Faz-se, como faço neste instante, um apelo em nome 
do meu Estado, em nome da minha_ região. Sei que, no 
apagar das luzes da atual administração, dificuldades 
maiores, por_ certo, existem para a alocação de verbas, 
mas não é possível que uma obra da importância, dos 
efeitos ~ultipliç~_çlores do açude Bocaina tenha o seu 
curso interrompido, porque inexistem cerca de cinco bi· 
Ihões de cruzeiros, verba com a qual seria definitivamen~ 

_te construfda e entraria em operação, servindo a todq o 
leste do Estado_do Piauí, aquela obra que ~ de funda· 
mental importância para a população daquela área do 
meu Estado. Daí, Sr. Presidente, a reiteração deste ape
lo. 

Os pi~~i~n~-estã~~~~ão dig~ -con~encid~s. mas, pelo 
menos, espera~çosos de que este apelo, ao lado dos que 
estão -s~!_ldq_ d~rjgjc:!os {l~ auto.ridade~ cQ.mpetCntes pelas 
autoridades maiores do Est_ado e do Municfpio, seja aco

_l_hido por 9uem ~e !fireitQ, e que as obras sejam concluí
çi_{l_S urgentemente, _mesmo por que o inverno está ãs Por:
tas e é exatamente com a água que será acumulada pelo 
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açude Bocaina, que nós podemos dar um outro sentido 
àquela região. 

O Sr. Jorge Kalume- Permite V._ Ex• um aparte? 

O SR._HELVIDIO NUNES-;- Tem V. Ex• o aparte, 
nobre Senadot Jorge I<;alume. -

O Sr. Jorge Kalume - Estou sentindo o drama dos 
piauierises, através da palavra autorizada de V. Ex• po~ 
isto_est.ou_ª-qui nesta tribuna para levar·lhe a nossa soli
deriedade. Estou certo de que o Ministro do InteriQr, a 
quem V. Ex.• está fazendo o principal apelo, com a sensi
bilidade que lhe é peculiar, tenho certeza, h·á ao C:nCcinti'o 
desse preito que é dos m_aisjl)stos. Com importância tão 
ínfima, se o Ministério-do lntefíõr fizer um pequeno es
forço, atendendo a transferência desses recursos, o Piauí 
estará de parabéns porque será um sofrimento a menos
tambêm para o Brasil. Portanto, repito, V. Ex• fez muito 
bem em ·apelar desta tribuna ao GovernO Féderal, no 
sentido Q,_e corresponder a este justo anseio. Faço 'daqui, 
também, o meu apelo ao Governo Federal, no sentido de 
atender este justo pleito de V. Ex•, que é do valoros.o e 
heróico povo_ do sey. Estado. 

O SR. HELVIDIO NUNES- Nobre Senador Jorge 
Kalume, agradeço o aparl!=, sobretudO- a solidaried3.de 
com que V. Ex.', através dele, manifesta ã reiVindicação 
que dirijo--às al_ltorid~d~ federais. 

Não possível, Sr. Presidente, Srs. Senadores, que uma 
obra de tal significaÇão, ae ta-nta magnitude, como o 
açude Bocaina seja íríferrOrripida à fã.lta de uma quantia 
inSígilificarHe; que-deverâ ser aplicada no prazo de um 
mês e meio a fim de que a região-leste âo PiauTConte-cõfu 
uma obra fundamental· para o seu desenvolvi~~nto, Que 
é o açude' Bocaina. _ 

Sr. Presidente, Srs-. Seilãdores, além d~ apeiÕ que ora 
fornlulo, após a narração dos fatos priricipais; desejo 
também referir-me a üin outro _assunto pertineiite ao 
meu Estado. A BR~230 corta o_ Piauí de leste a oeSte, pas
sando em trts das pritiCipaiSC1dades Picos, Oeiras e Fio
riano. Esta estraâa, a partir do municipío de PicOs, passa 
a confm1dir~se com a Transamazônica, cuja ~xistênda al
guns amazonenses negam, <!e cuja existêti.cia alguns -pa~ 
raenses duvidam1 mas quC- é re"alid:ide em- termos de 
Piauí e de Maranhão. O trecho GaturianO-Rio ·ca-nindé, 
com trinta quilómetros de extensão~ não f<l'i ·conc;:lufdo, 
não teve as suas obras de pavimentação "implantada, 
mUito- menos, é óbvio, as obras de asfaltamento. Várias 
vezes, jã-ocupei esta tribuna c representantes do Piaur o 
fizeram na Câmara dos Deputados, pedindo, solicitãndO 
e reclamando a construção desses trinta quilõmetms. 
Pessoalmente, procurei o ex-Ministro dos Transportes e 
jã bati vezes seguida às portas do gabinete do atual Mi
nistro dos Transportes, solicitando providências p3:f.a a 
conclusão ctesse pequeno trecho no Estado do PiauL 

Depois de tanto reclamar, de tanto pedir, foi destinada 
uma verba, em 1984, para as obras daquela rodovia. Es
tas obras foram inici"almente entregues ao 211 BEC, com 
sede em Teresinã;-mas~ -ifjlã.rtir deste ano. foram atribuí
das ao 3' BEC, com sede em Picos. Estas verbas foram 
sufuCieritêS apenas para a c·onclusão e pavimentação de 
20 Km, 19 Km e pouco. Restam, por conseguinte, a 
.construir. a implantar, a asfaltar, 11 Km. 

Cotiverse:i na última @'-~eira, cOin a· Comandante do 3• 
BEC. e a informação que ele me deu- foi que;·a pàttir do 
último dia de novembro, o 3' BEC abandonará os ser
viços de construção. 

E o 39 BEC~ Sr. Presidente, Srs. Senadores, dispõe de 
moto~:;craper, de caminhões, de basculante, de emge
nheiros, dos soldados que servem àquela unidade, mas o 
3' BEC não disPõe de recUrsos paia a aquisição do óleo 
diesel, a fim de que suas mãquinas possain Ser movimen· 
tadas. 
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Tenho para mim, Sr. Presidente, que não temjqstifica
tiva alguma a omissão do Mjnistério dos Transportes. 
Não é possível que, após mais de 5 anos de esperf:l, a con
clusão de uma estrada importante não apenas para o 
meu Estado, pois ela vai servir ao Pará, ao Maranhão e a 
vários Estados do Nordeste, não é passivei que uma obra 
dessa importância seja paralisada, quando restam ape-
nas li Km de estrada a implantar e_a asfaltar! Dai,_ Sr. 
Presidente, e Srs. S~naçiores, não apenas uma atitude de 
crítica mas sobretudo uma atitude de revolta, -que quero 
e:w;pressar nesta tarde, no Plenário do Senado Federal, 
contra o descaso, con.lra a iooperância, principalmente 
contra o ~quecimento daqueles que iêm o dever de bem 
administrar e que deixam de lado os intc~_resses _maiores 
daqueles Estados que mais necessitam de ajuda para 
crescerem e s_e desenvolverem. 

De qualquer sorte, fica aqui, ta_mb~m. o ape_lo. cUm
pro _o_ meu__dev~r; que cada um que tem re~pon~ªbil~dade 
na vida dei.te PãíS;-CUinpra o seu. {Muito bem!)-

Q SR. PRESIDENTE (Lom<}.Oto Júnior).- Concedo 
a palayra _ao nobre S«?nador F:\bio !,.ucena, (Paus~.).. 
- S. ÉxLnãP_ est!Í pr~~nte. 

CQnce..dqJl pal<J.vra ao f'!Ob~ Se~adQr _Morv~n_A.Caya-
f?a. -- - - ---

-o SR- MORVAN ACAYABA (PDS- MG. Pronun
=~~ ~ se~~nte discursO.) _:-sr:Presid~nt~, Srs. Senado
-res: 

A sanção da Le_i que institui ~ Jui:Z-ado dePeQUeriis 
-Causas t-raz, Uma v-~ inais, â. discussão, o repetido tema 
-aa lentidão do Judiciário. -

Nao _é de hOje, ne-!Jt mésm_~ -d~ passado re~enle que se 
yem clamando contra a morOsidade e o alto cuSto -dajus-
tfÇà-~em nõSSõ Pais. · - - -- .. 

Por iSsO mes~O, não se deve atribuir- o lamentável fe-
OÕméO'o~UofgOVefiíOs----'maís recentes, nem, específica
mente, a esta ou àquela administração. 

De lon&a daiã, se- clama" e-se reclama contra- i pOuca 
eficiência do Judiciário e o desalento que se abate sobre 
-qUántOs ~e Vêtn- obrigados a r~rrer a juizes e ti'1bll:nais. 
A pouca confiança nas decisões rápidas constitui fator 

-de desestimulo para que os cidadãos lutem pelos seus di
rCitóS-,ôoCo·mbate que é indispenSáVel à própria vida do 
direito, ·segundo a lição de Jhering. 

E o· próprio Jãrgão- forense está aí a- aconselhar que 
.. um mati acordo é Sempre preferível à uma boa deman
da". 

Com esse quadro negativo, perde não apenas o- Judi
ciário; c·om o amesquinhamento de sua imagem ---o que 
é altamente prejudicial aos interesses coletivos. 

Perde todo o conjunto de nossas instituições, que têm 
na Justi~a O fator principal de equilíbrio e bem~estar so
cial. 

Já sentenciâva- Rui Barbosa, com a sabedoria que faz 
dele o p·onto mais alto de inteligência brasileira: 

-.A justíça atiãSada não éjustiça;senão injustiça, qua· 
lificada e manifesta, porque a dilação ilegal nas mãos do 
julgador contraria o direito escrito das partes, e assim as 
lesa no património, honra e liberdade". Elogios Acadê
micos e Orações de Paraninfo _- Ed. da Revista de 
Lírigtia-Portuguesa, 1924- pág. 381. 

Para tentar invertei" esse quadrcr de crescente lentidão 
do Judiçiârío, a nova Lei oferece ao menos uma espe
rança. 

Frise-se, contudo, que se trata de diploma legal mera
mente autorizativo, cometendo aos Estados da Fede
ração a- faculdade de criarem os Juizados Especiais de 
Pequenas Causas. 

Com a nova lei, oficialiZa-se a experiência já iniciada, 
e bem, no Rio Grande do Sul e no Paraná, em algumas 
localidades. 

Abre-se. também, com o texto ora legislado uma am
pla perspectiva de decisões rápidas e económicas em im-
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pprtan~_es segmentos da vida social, para conflitos cujo 
nómero tende a cresCer, com a ampliação do consumo e 
com ª--urbaniz~ção progressiva da população brasileira. 

Talvez nesteS dois f.;nõmenos -urbaniZação e consu
mismo - resida a c_ausa principal do crescimento cons~ 
tante dos litígios que abarrotam as prateleiras dos Car
tórios por esse Brasil afora. 

O .congestionamento incontíolado das cidades e a am· 
pliação do setor terciário da economia exacerbam os 

_problemas de toda a natureza, com repercussões naturais 
no campo do direito. 

Somando-se a isso o_crCscimento demográfico doBra
sil, temos fácil explicação para o process·o já secular do 
aumento dos feitos que diariamente chegam aos Juízes e 
Tribunais. 

No entanto, por uma dessas, omissões, inlperdoâvei.s, 
tem pe_rmanecidO o Poder Público, mais ou menos, indi
[erente· à--graVie crescente Crise ·ao Judiciário. 

Na veidade, sobretudo -depõis de l 970, qUando a ·po~ 
pulação urbana no Brasil ultrapassou a população rural, 
nos índices de_, repetívamente-, 56% e 44%, a tendência so
merite tef!t-Crescido e com ela uma vasta gama de confli~ 
tos~ á :aêsa&uãr nos pri:tórios e lá permanecendo por 
arios a·-rr-a. -- --

0 -EstadO Brasileiro; inegavelmente, nestes 20 anos 
lndustrializOu-se e prosperou. Vários sei'viços básicos, 
inclusive o -prevideneiário, que antes eram simbólicOs, 
passa·ram a funcionar e prestar benefícios à população. 
;.-_Na eco11omi_a, assistiu-se à progressiva e excessiva rn

tromissão do Estado, que passou a assumir direta ou in
diretamerite grande percentual da atividade empresarial. 

Por is~o fi!~mo, por tornarMse Estado ,Empresário, 
e.squeceu-s~ o Estado B-rasileiro de -que o seu dever pri
-mordiàl é g:iiantir a segurança da população e distribuir 
jUstiça de forma eficieitte e ac~ssível a todos. 

Enquanto nas centenas dç_empresas públicas, federais, 
estaduais e municipais, o_~tado Empresário apresenta
se quase sempre com aspectos de prosperidade e organi
zação, o d,ever da prestação jurisdicional ficou relegado a 
níveis inefiCientes _e insUficientes para o crescimento da 
demanda. 

Já em l 961, o mestre Aliomar Baleeiro, na sua obra: 
"O Supremo Tribunal Federal, Esse Outro Desconheci 
do''. com a autoridade de ex-legislador Federal e Minis
tro do Supremo Tribunal, alertou para o crescimento 
dos feitos n_aquela alta Corte e a permanência do número 
de seUs integt'ãntes: 

De fato, desde a Constituição de 182l.iJté a_atual, o 
Supremo Tribunal Federal tem apenas II Ministros. 

Enquanto Epitácio Pessoa, que foi Ministro do Supre
mo durante 7 anos relatou um total de tOO feitos, entre 
Apelações; AgravOs, ""habeas-coi'pus'' e outros. Afual· 
mente, esse é o número de processos que um Ministro 
tem que relatar, às vezes, num mês. 

Se isso ocorre no Supremo, nãO é diferente o quadro 
nos Tribunais, na Justiça de 2• instância dos Estados e 
nas Coma~a.s e Varas do-interior. 

Todo o Judiciário não estâ aparelhado, com recursos 
humanos e materiais para arcar com o crescimento dos 
feitos que a vida contemporânea do Pais faz chegar às 
suas mãos. 

As medid~s tomadas têm sido insuficientes para con
jugar a grave crise. 

Na verdade, a mera observação demonstra que o Judi
ciário n~o tem recebido do Poder Público o que precisa e 
o que merece. 

Veja-se por exemplo: qualquer empresa pública da 
União e dos Estados oferece a seus dirigentes, até mesmo 
de 2"' ou de-:l'l escalões, instalações, equipamentos, asses
safes, secrelárias, veículos e verbas. Quando, porém, se 
chega a uma Comarca do interior é comum encontrar.se 
o Juiz. e o Promotor em prédios velhos, mal conservados, 
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em salas pequenas, sem sequer um datJiógrato para bater 
os seus despachos e as suas sentenças. 

Há um vi.Sfvel contraste entre o confQrto que- as esta
tais asseguram a seus integrantes e o abandono em que 
são relegados os servidores da Justiça. 

Não é possível que tal situação continue, pois com ela 
sofre todo o País, decai _o_ fndice de segurança do povo e, 
em consequência, arruína-se economicamente a Nação. 

O Estado Brasileiro precisa voltar as suas vistas para o 
Poder Judiciário, equipá-lo, ampliar os seus quadros na 
proporção do aumento populacional e do crescimento 
das atividades comerciais decorrentes do_ processo de ur
banização. 

Não existe a menor propdrciorialidade entre o _cresci-: 
menta da população e o aumento do número de Juízes, 
Tribunais, Cartórios e Serventias da Justiça. 

Lentamente, a duras pena, ampliam·se os quadros dQ 
Judiciário. 

Aceleradamente, multipJica.se o número de habitantes 
do País, com um dos índices mais elevados do mundo. 
Ao mesmo tempo, cresce o processo de urbanização, 
com as grandes e médias cidades esvaziando as pequenas 
povoações e os campos. 

Não hã Estado da Federação, ao que se saiba, em que 
o Governo local tenha conseguido um crescimento Pro
porcional do Judiciário em relação ao número de h.abi
tantes. 

Em Minas Gerais, apesar da criação do Tribunal de 
Alçada, da implantação de Varas na capital e em algu
mas Comarcas ml:!,io_res do interior, continua o Judiciário 
muito aquém, numerkamerite,- da população que deve 
atender. 

São nec_essáriaS preSsõeS cOnstantes dos próprios-ma
gistrados,_dos Promotores da Justiça, da Ordem do$ Ad
vogados, da Imprensa e da Sociedade para que, tímida
mente, sejam liberados recursos, melhoradas as insta
lações forenses e s.-remuneração do_s servidores, tudo 
sempre insuficiente parã atender às necessidades. 

O Sr. Helvídio Nunes- Permite V. Ex• um aparte? 

O SR. MORVAN ACAYABA- Com muito prazer, 
nobre Senador. 

O SR. HELVIDIO NUNES- Nobre Senador Mor
van Acayaba, não desejo fazer um comentário paralelo, 
ainda que de apoio às considerações que V. Ex• faz, hoje, 
a respeito da Justiça brasilt':ira, da -prC:sta"çãojurisdicional 
de uma maneira geral, em todos os quadrantes do Pafs. 
O que desejo fixar, niste in-stante~ é que V. Ex•, apesar de 
aqui ter chegado há -pouco tempo, jã tem uma dívi_da 
para com esta Casa. Sei do inestimável trabalho que V. _ 
Ex• realiza na Comissão de Constituição e Justiça, mas 
V.Ex• jâ tem a·obrigação de vir mais vezes a esteplenãrio 
para defender teses, orientações, e ajudar este País a 
traçar caminhos. Cuide V. Ex• ([e PfCstar-esSa -colabo-
ração que é inestimável porque, assim, V. Ex• estará dan
do um pouco da sua capacidade, dos seus conhecimentos 
para os seus c_oiegas e para o aprimoramento das nossas 
instituições. 

O SR- MORVAN ACAYABA- Agradeço, penhora
do, nobre Senador Helvídio Nunes, o aparte de V .Ex• e 
as palavras de estímulo que ele contém. V. Ex• foi claque· 
les que, desde o momento em que aqui cheguei, hã pou
cas semanas, teve para comigo -palavras de boa acolhida 
e estímulo, e aquilo que V. Ex• diz que é um trabalho va
lioso, que tenho prestado na- Comissão de Justiça, nada 
mais é do que permanecer lá sempre à disposição da Pre
sidência efic1erite, enérgica e capaz que V.Ex• tão bem 
exerce naquela Comissão. _ 

A minha passagem pelo Senado Federal é por muito 
pouco tempo._ Esta tribuna é a tribuna mais alta daRe
pública. Para se trazer qualquer tema aqui é preciso 
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ponderar-se muito. Com essas limítações e com esses 
condicionamentos é que eu tenho procurado, nestas pou
cas semanas no exercicio do mandato, cumpri-lo da me~
lhor forma, como as minhas limitações me permitem. 
Devo _dizer a V. Ex• que as_suas palavras_ e a sua atitude 
para com o colega constituem sempre estímulo dos mais 
valiosos. 

-Como exemplo, Sr. Presidente e Srs. Seiladores, da 
desproporção entre o crescimento_ do Judiciário e o Cres
cimento das populações em seu processo de acelerada ur
banização, devo citar a Comarca de Varginhn:_, no sul de 
Minas Gerais, que é minha terra natal, onde exerço a ad
vocaçia há mais de_27 anos. Desde 1940, quando a popu
lação da Comarca· não ia além _de 35.000 habitantes, as
sim mesmo na maioria localizados na zona rural, a_té ho
je, quando_ temos mais de 100.000 habitantes, a Comarca 
de V1;1rginha conta apenas com os mesmos dais Juízes de 
Direito e ·os mesmos Cartórios. 

Não é fãcil concluir-se que, apesar do esrorço de todos 
os Que labutam no fói'Uril, a· eficiênéia não pode ser a 
mesma. 

Assim, a vída do Judiciário tem sido uma luta inglória 
para ampliar-se e equipar·se a fim de bem: cumprir a sua 
alta- missão. 

Nesse quadro, a lei recente que criou o Juizado de Pe-
- quenas Causas é um tímidõ passo, ainda meramente 

embrionáriO, .que haverá contudo de servir de estímulo 
para que se aloquem, quanto- antes, os recursos neces
sários à ampliação e à melhoria das condições de funcio
namento de todos os Tribunais e Juizados do País, de 
rorma.racíonal e uniforme, pois somente assim podere

-mos corresponder -a Uma das aspirações rriais prementeS 
da Nação, que deseja ter uma justiça eficiente, rápida e 
de çusto acessível, que lhe assegure a paz social, fator bá
sico para o--progresso dos povos. 

Vemos que a proVidência ora a:dOtada s6mente lerá 
sentido se os Estados da Federação se apressarem a assu
mir as determinações da nova lei, e também se conscien
tizarem-da necessidade de assegurar prioridade à Justiça, 
estimulando o recrutamento de Magistrados, Promoto
reS-e servidores do JudiciáriO, assegurando-lhe remune
Ta_cão -cOndigna e condições de trabalho e apoio mínimo 
para que possam cumprir as suas altas e nobres funções. 

Fiat justida, Ooreat mundos diziam os latinos: faça-se 
justiça e_o muf:!ÔO flc;:~rescerâ. f: preciso que toda a Nação 
se convença de que riO seu JudiCiário é que reside um dos 
fatores báSicos para: õ progresso; 

Nenhum país pode se consideiar civilizado 10e n_ão ore
recer ao seu povo uma Justiça eficiente; a-CesSivel, mere
cedora da confiança de todos. 

A nova lei, ora posta em vigor, tem- ao menos o mérito 
de demonstr!tr :t __ Pr'?oc_upação dos Poderes Legislativo e 
ExeçutiV-o ·com eSSe -.aspectO-tão importante para õ desen
volvimento do nosso País. 

-Milito obrigado. (Muito beml Palmas.) 

O SR. PRESIDENTE (Lomanto Júnior) -Concedo 
a palavra ao nobre Senador Ade[bal Jurema. 

O SR. A:DERBAL JUREMA (PDS - PE. PronunCia 
o seguinte discurso.)- Sr. Presidente e Srs. Seriã.dores: 

O D_eputado Flávio Marcílio, Presidente pela terceira 
vez da Câmara dos Deputados, é um político por vo
cação e sensibilidade. Ainda a;gora confirmou essas qua
lidades de político com as recentes declarações de que 
era contra o fechamento de questão, pelo PDS, na vo· 
tação de IS de janeiro próximo. 

Vice-Presidente na chapa do ex-G_oyernador de _São 
Paulo, o cearense viril não se atemorizou com a onda de 
radicalismo eleitoral que está botando a perder, vertigi
nosamente, qualquer possibilidade de êxito do Deputado 
Paulo Maluf na disputa com o ex-Governador das Mi
nas üerais, o Sr. TanC:redo Neves. 
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-· AS d~larac_ões do Presidente da Câmara dos Deputa
dos e Vice-Presidente na chapa pedessista, o Deputado 
Flávio Marcílio, devem, amanhã, quando se reúne o Di· 
retórío Nacional de;sse Partido, serem meditadas por to
dos aqueles que possuem uma tradição política a zelar, 
co~O é o caso do parlamentar ceai'ense. 

No mosaico polítiCo brasileiro há figuras que vão ad· 
qui rindO relevOS de esculturas renaScentista&, Outras, po .. _ 
rém, estão desaparecendo como se rossem estátuas cons
truídas com are:ia e um pouco de vivacidade conjuntural. 

Com os meus 26 anos d_e mandato parlamentar, nunca 
vi ~anta asneiri nõS gest~s políticos dos que querem ele· 
ger um Presidente da República sob coação. 

Na Rep_ública Velha, Washington Luís reclamou, cer· 
ta vez, do mal assessoramento de alguns políticos da si
tuação que queriam transformar a Presidência da Re
pública numa mera_ delegacia de polícia para prender os 
seus adversários. 

M-esmo assim, vieram as depurações nos Estados onde. 
a situação estava nas mãos dos membros da Aliança Li
beral, como no meu Estado natal, a Paraíba, em 1930. 

Sem esquecermos o episódio da rebelião do Cel. Jos~ 
Pereira, figura nÓtável-de caUdilho, em Princesa- Izabel, 
contra os excessos ditatoriais do Presidente João Pessoa, 
os_perrepistas trabalhavam o Senado da República para 
que depurassem os aliancistas eleitos àquela Casa. Foi 
esse Õ--eSiC)Pi-ffi qu-e deflagou Prematuramente à Revo
luç-do com o assassinato do Pr_esidente Jo_ão Pessoa, ,e 
conduziu pelas armas o ex-Miriistro da Fazenda e· Go
vernador do Rio Grande do Sul, Dr. Getúlio Vargas, à 
PresÍdênciã- da RepCihlica, com· a deposição do Dr. 
Washington Lu(s. 

No momento em que todas a§_ pesquisas de opinião 
pública, ou entre o~ membros do Colégio EI~itoral, pro
clamam a preferência pelo candidato da Frente _Liberal, 
oex-Govt!friador Tancredo Neves, considero, com a_ ex~ 
periência Parlamentar que tenho na Câmara e no Senado 
da República, uma loucura e uma falta de gosto político 
quef.er transformar um Colégio Eleitoral constitucional 
em um instrumento que lembra os antigos CurraiS -eleito
rais, onde os eleitores ficam Sob vigilância e de lá saem, 
mdiOi-a"de vÕtãr, COm a senha dO cO_rOnel, sem saber nem 
o nome ou Q~ nomeS dos candidatos que vão colocar nã 
urna de sua circunscrição eleitoral. 

De 1930 para cã, as eleições a bico de pena foram 
substituídas pelo voto secreto. E, pQSteriorrnente, leis, 
como a que tomou o nome Etelvina Uns, procuraram 
aperfei~ar o sufrágio. univer:sal. _ _ 

No lntermezzo desses aperf~içoamentos, surgiu o M<r 
vimento Revolucionãrio -de 1964, que institui eleição in
direta para cargos majoritários. No momento em que to
dos nós celebramos a abertura política, iniciada pelo Ge:
neral Ernesto Geisel e ampliada pelo Presidente Figuei
redo, querer fechar Questãõ nO COlégio ElCitoral é o mes
mo que- trã:néatiar vlolent~mente todo o povo brasileiro 
na sala escura de ambições obstinadas. 

Vamos para o Cofêgío Eleitoral com a confianÇa em 
nossas convicções, acima dos casuísmos partidãrios;-pOr
quanto eleição do Presidente e Vice-PreSidente da Re
pública não cabe na camisa de força de rechamento de 
questão e sim na ampla liberdade de cada um pronun
ciar, alto e bom som, o nome do seu candidato na_ reu
nião do Colégio Eleitoral, para que todo o País_saiba qUe 
a alvorada c;Ja consolidação do regime democrático está 
nascendo naquela hora. 

Era o que tinha a dizer. (Muito bem! Palmas.) 

O SR.-PRESIDENTE (Lomanto Júnior)- Concedo 
a palavra ao nobre Senador Nelson Carneiro. 

O SR. NELSON CARNEIRO (PTB- RJ. Pronuncia 
o seguinte discurso.)- Sr. Presidente e Srs. Senadores: 

O aumento dos preços- das passagens de avião, com 
onze revisões já procedidas este ano, anunciando-se ou-
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tra em dezembro, chegará, em doze meses, a quinhentos 
por cento, como o único setor privado a superar as niajo
rações da eletricidade e dos telefones; também muito aci
ma da taxa inflacionária, que se pretende conter em du
zentos por cento. 

Ninguém compreende porque-o' transporte aéreo te
nha majoração umã e meia vezes-superior à dos preçOs 
dos combustíveis e a tOdas as revisões salariais, tanto 
mais quando nem os-pte<;os internacionais dos aviões de 
passageiros têm aumentado, nem se observa uma apre
ciável renovação da frota existénte. -

As empresas aéreas Informam· ·que o movimento de 
passageiros não diminuiu este mês, Com ·relação ao- mês 
passado - o que ·se deve às viagens de fi~ de ano, para 
os pontos extremos do País - __ embora tenha decrescido 
com relação aó primeiro decênio de novembro de i 983. 

Na verdade, esse transporte é utilizado muito mais pe
las classes média, alta e alta, embora muitos da classe 
média viajefn, anu-almente, uma vez, pelo crediãriõ, o 
que deixará de ocorrer, no ·próximo ano, fiCando o avião, 
para eles, como uril luxo inatingível. -

Mas o piár eo·aurilt:ilfo dós preÇos dos transportes ur
banos, que têm de ser utilizados. diariamente, entre a 
casa_e o trabalho, nas cidades satélites- como o Garria, 
Taguatinga e Guará, ·em Brasflia - ou dormitórios, 
como as da baiXa_dã nuri}lnense, no Rio de Janeiro. ·· 

A legislação procurou prevenir ~sa prátic;imPossib-i-
lidade d_e_ deslocamentp _çlos trabalhadores, em vista do 
preço crescente das passagens, determinando a ConSoli
dação das Leis do TrabªlhQ que os gastos com transpor
tes não podem ultrapassar os seiS-por cento do saJád9. do 
trabalhador. Entretanto, se as passagens urbanas em 
Brasília forem majorãdas, como se pretende, em cento e 
dez por cento, os que ganham o salário mfnimo terãO 
que gastar cerca de trinta e dois por cento com os· seuS 
deslocamentos diários entre a residência e o trabalho. 

Reclamam os sindicat~s de BrasíÜa O ~n-&elameiicio 
das passagens de ônibus, mesmo que sejam subsidiadas 
pelo Governo local. Atualm~nte, se o trabalhador faz 
apenas uma viagem de ida-e-volta para o trabalho, gasta 
cerca de quinze por cento dos seus salârios com trans
portes. Se a passagem tiver õ pi'Cço duplicado, como pre
tendem as empresas, ele gastarâ um terço do seu salário 
com passagens de ónibus. 

Esperamos que·o Govern-ad~r do Distrito F~e~al en
contre uma solução que atenda aos legítimos desejos dos 
trabalhadores. 

Era o que tínhamos a 'djzer, Sr. Presidente. (Muito 
bem! Palmas.) ~-

O SR. PRFSIDENTE (lo manto Júnior)- Concedo 
a palavra ao nobre Senador Louríval Baptista. 

O SR. WURIV AL IIAPTISTA (PDS- SE. Pronun
cia o seguinte discurso~)- Sr. Presidente e Srs. Senado-
res: 

o- Presidente João Baptista Figueiredo deu início, 
através de uma Rede_ Naciqnal de R_âdio e Televisão, a 
uma série de pronunciamentos vQltaçlQs, preponderante 
a especificamente, p'ã·ra aS realizações, empreendimentos 
e_obras da Administração Federal, e o desempenho do 
seu Governo. 

As razões que levaram o_ eminente Chefe da Nação a 
essa inequívoca p-restação _de COJ)tas- quanf}o b~taria .. 
fazê-la através das Mensagens Presidenciais Anuas, tra
diciõnàlmen~e enviadas ao .. Congr~so Naçion~l no dia 
15 de març-o de cada_ano, ao ensejo da abertura das Ses
sões Legislativas -. decorreram, obvianlente,-daS pro
fundas convicções, do temperamento comproVadariiente 
democrático, da extrema sinceridade, e do inexcedível 
senso de responsabilidade que caracterizam a persona
lidde do Presidente João Baptista Figueiredo. 

Os referfdos-p"r"OTiUnciamentos começaram no dia lO 
de outubro passado, com uma lúcida, insofismável e 
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convincente ~xposição do Presidente da República sobre 
os P~Õblemãs e desafios do setor energético, abrangendo 
a_ produção nacionar de petróleo; a situação dos gigan
tescos _empreendimentos hidre\étricos em andamento, 
dentre os quais alguns do~ maiores· do mundo como Itai
pu e Tucuruí; o panorama atual das fontes energéticas 
alternativas; o Pró-Álcool; o citrVão mineral; a explo
raçã5) do xi~to, rocha da qual se -pade extraí r petróleo; -as 
nova~ fontes de energia gerad-a-pelo apfoveitamerito de 
reje"ilos, dejet9s e resfduos da biomassa; a utilização da 
energia n-uclear, e as;im p0fdiãrúe:- -

Dirígirido-se ao o povo brasileiro, o Presi'dinte-JoãO 
Baptista Figueiredo, com absoluta honestidade e tran
qUilidade, permaneceu adstrito à análise, rigorosamente 
quantitativa e realista, -~ós desafios da nOssa autonomia 
en~gética, pré-condiçãO--incfíSPensáVCI piiraassegU_rar o 
d~senvolvimento auto-sustentado dO País, do qual de
pendem os empregos, o volume dos negócios, a circu
laçãO das riquezas, a distribJJiç_ão das rendas geradas, a 
prosperidade e o bem,.eslar di';_ -iõ_dcis_ os brasileiros.::-

0 desemPenho dO Presidente JOão Bi:tptista Figueire
do no campo da politica energética já despertou a curio
sidade internacional como se depreende da opinião do 
escritor Lester R. Brown, no livro de sua autoria, "Buil
ding a Sustainable Society" (1982) ... "Entre os países 
que se-orientam rapidamente para uma economia ener
gê"tica aüto.:suStentâVel, o Brasil desponta como líder. 
Seus programas para produzir a maior parte de suas im
portações de petróleo até !990, se desenVolvem em_torno 
de seu- potei1Cial hidrelétrico,- o uSo dá. màdeira' como 
combustível, um rápido e avançado programa agrfcola 
de produçãO. de álcooL, O _BniStf está c-oR_struindó unla 
economia it1dustrial baseada quase inteiramente em 
energia renovável". 

Em linguagem simples,- avesso·aos derramamentos re
tóricos, at)Oíado em indicadores estatísticos fidedignos, o 
pteclaro Chefe da Nação em nenhum instante de sua 
densa, substantiva e empolgante exposiç_ão, procurou se 
vangloriar,'ou tirar pãrtido político dos excelentes resul~ 
tados obtidos j>elo seu Governo, nessa-ârea prioritâri3 e 
decisiva.-

Não é preciso reproduzir as informações e os ~clareei.._ 
mentQS dO aludido pronunciamento porque se trata de 
documento que soliçito seja incorpora~o ao _texto destas 
minhas sucintas consid~ra~._ . -" 

O segun,do pronunciamento, transniitidO petã Rede 
Nacional de Rádio e Televisão, no attimo 5lia 30 de ou~ 
tubro, abordando as ob_~:as e empreendimentos dÕ _ Go~ 
verno na área dos transportes, deve igualmente ser trans-
crito nos Anais do Senado, pelas mesmas razões que jus-. 
tificam a incorporação do primeiro, da sêrie- iniCiada rio 
dia 10 de"outll.bro passado. 

OesnecessâriO se_ torne justifícar ã inCorporação ora 
solicitada; são documentos que de,monstram a inçtiscutí
vel mo~ernizaçã_Q -~~trutl!_ral ~~o ~a_í~._ ·a,_~ua rnc:onfrolável 
expansão ecoÕô;Tiica, os ~tfaoTdinárioS avanços quali
tativos do desenvolvimento e do bem-~tar do povo bra
sileiro. 

Ã semelhança do primeiro, também o segundo pro
nunciamento evidenciou, concreta e -iiiS"õliSfuaVelmente, 
a indiscut1vel capacidade empreendedora do Presidente 
João Baptista Fig"ueirido rio setõr doS (ransportes. 

Bastaria acentuar, por eXemplo que, no seu governo, a 
pa'rtir de 1979, foram construídos cerCa de-quarenta mil 
qUilômetros de rodovias, com a pavimenfação de mais 
de dezenOVe mfl quilómetros. 

A expansão das rodovias, simultaneamente, -com_ a 
melhoria dos padrões de qualidade de nossas estradas, 
significa o advento de uma rede __ naciOnal de vastas pro
porções que, apesar da escassez de recursos e da crise 
económica, af está gerando empregos, movimentando ri
qUeZas ·e pessoas, abrindo acessos às regiões pioneiras~ 
possibilitando, enfim, novas oportunidades econõrriicas 
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e melhores Condições de vida em todo o·Território Na
cional. 

Pode-se melhor avaliar as dimensões dessas reali
zações qUando- se verifica que; se em 1964 tínhamos, no 
Pais, apenas 4SO niil caminhões, 36 mil ônibus e 900 mil 
autotrtOViis:hoje,jâ são mais de 2 milhões de caminhões, 
133 mil ôilibus e quase lO milhões de automóveis trafe
gando em cerCa de 1 milhão e quinhentos mil quilôme
tro·s de rodovias, das quais mais de cem mil pavimenta-
das. -

O 'Pfesideiúe_ Jõão_ Baptista Figueiredo, além dos 
váriOS fífulõs-C]ifi!:= o-Cre-denciam Como· um dos maiores 
administradores contemporâneos, ostenta o de ter sido 
uin ã.útêntiOO oandeírifnte e··desbravador, abrindo um 
novo eleJo evolutivo para o País, quando-construiu e pa
vimentõti'â 8íg[tlféSHfRõôOvia Mare_chal Rondon, com 
1.442 qllilômetros "de extensão, ligando Cuiabã a Porto 
Velho, superando-se, destarte, o estrangulamento que 
durante quatro séculos manteve insuladas e inacessíveis 
vastas regiÕes Õcidentals do País -grande parte do Es
taâo -de Mato Grosso, os Estados de Rondônia e do 
Acre:-

A viagem de Cuiabá a Porto Velho que era uma difícil 
proeza repleta de víCissitudes, faz-se, ·atualmente, em me
nos de 24 horaS. E já Toi iniciado o prosseguiménto da 
Rodov-h\ Ma_r~;chal Rondon até Rio Branco, no Acre.. 

Todas as regiões do Brasil foram beneficiadas com 
uma malha rodoviária pavimentada que se expande em 
todos os sentidos interligando as metrópoles e principais 
cidac!es. No setor ferroviário, o Governo aSsegurou o 
prosseguimento das Ferrovias da Soja e do AÇo·aJém de 
ConStruir a extraordinária ferrovia de 890 km de exten· 
são ngando a S~rra de Carajás aO Terfninal Marítimo âe 
Ponta da Madeira, perto de São Luis do Maranhão. 

• A construção acelerada dessa ferrovia possibilitará., a 
partir· deste ano, o escoamento da produção dos projetas 
integrados de aproveitamento das imensas potencialida
des econômicas da província mineral de Carajás, um dos 
maiores empreendimentos do mundo no concernente à 
exploração raciona] dos recurs_os_ naturt\iS. 

Nenhum brasileiro ignora as dimensões dos recém
construídos metros de São Paulo e Rio de Janeiro, além 
dos novos sistemas ferroviários suburanos de_Belo Hori
zonte, PortQ Alegre, Recife_ e Fortaleza, melhorando as 
cohdições de conforto e seguranÇa dC milhões de pes
soas. 

A impressionante expansão dos transportes marítimos 
acoplados à melbori~ _Qos portos e_ estaleiros, em todo o 
País, e a transformação do Brasil no s_egundo maior 
con.s.ln.Jtpr_na_va!. do mu~ndo ~m 19"82, logo depois do Ja-
pão, são esplêndidas realidades.. -

No çoocern_ef1t~ ao transporte aéreo, além da cons
trução dos grandes aeroportos internacionais de que o 
Brasil se orgulha- Rio de Janeiro, São Paulo, Belo Ho
rizQ_rl_\e~ Salvador e Recife- jã se encontram fu_ncion_an
do com linhas regulares, 164 aeroportos disseminados 
através de todas as Unidades da Federação. 

O Brasil avançou de tal forma que se tornou a 6• in
dústria aeronáutica do mundo. 

Fal.ando a linguagem fria e irretorquível dos números, 
o Presidente Figueiredo -demonstrou comei o Brasil 
lançou as bases de sua defiriitiVã emancipat$6 ecõfiômi
ca, industrial, científiCa e leCno16gica, passando a fabri
car aviões, automóveis, tratares, navios, trens, arma
mentOs e a quase totalidade dos produtos que caracteri
zam a-s--economias avançadas dos países desenvolvidos. 

Depois quê o- Chefe da Nação falou através da Rede 
NaciO~al de Rádio -e Televisão, nos dias 9 e 20 de ou
tubro pasSado, a opiniã-o pública passou a melhor com
preender e avaliar as proporções de-sua dinâmica admi
nistrà'çãó, cujOs resultados garantem-lhe um lugar de 
hoiúa -da nossa história, sem sombra de dúvida, um dos 
nossos maiores Presidentes. 
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O terceiro programa da série iniciada a 10 de outubro 
passado, sobre problemas básicos da Administr"ãção, 
versou sobre a temãtica dos meios de comunicação, ten
do sido transmitido por ama cadeia nacional de rádio e -
TV no día 15 de noveffibro passado. -

À semelhança dos anteriores, apoiado em dados fide
dignos e_ atua(izados, o pronunciamento do Pr~idente 
da República relatou os progressos alcançad_os no setor, 
desde 1964, detendo~se exaustivamente nas iniciatiVas, 
conquistas e empreendimentos do seu governo. 

"Meios de comunicação modernos, abrangentes, li
vres, são -iridispenslveís ao avariÇo democrãtico". acen
tuou o Chefe da Nação, logo no iriício ôesua-conVin-cen
te exposição. "O sistema de concessões que adotamos
esclareceu - permitiu a formação e o crescimento ·sau
dável de numerosas empresas de comunicação, que pres
tam grande contribuição ao progresso da sociedade bra
sileira. Essas empresas têm consciência de sua alta res
ponsabi!ídade para com a Nação. Responsabilidade no 
campo-de respeitO ao nosso sistema de valores políticos, 
econômicos e sociais. Responsabilidade no campo da in
formação correta e isenta, da fiel apresentação dos acon
tecimentos de influência sobre a opinião pública - (Jue 
implica o respeito às normas legais e às pessoas". 

O Presidente_João Baptista Figueiredo lembrou que, 
já em feverefro Vind_ouro, será lançado o primeiro satélite 
doméstico para telecomunicações, o BRASILSAT, que 
permitirá a pelo menos quatro mil municípios brasileiros 
falarem entre si ou com o mundo. Na área dos Correios e 
Telégrafos, e das telecomunicações, em geral, o Presiden
te referiu-se à constituição da ECT, da Eritbratel e d"a Te
Iebrâs, além de fazer uma análise da constelação de in~ 
dústrias, e do_s -empregos gerados pelos progressos obti
dos no setor. 

Também este terceíro prOnunciamento merece ser in
corporado às considerações que venho tecendo sobre a 
oportuna, incontestável e substanciosa prestação de con
tas do Chefe do Poder Executivo. ~o que solicito, neste 
instante, anexando o seu texto integral. 

A Nação inteira aguarda, com justificada ansied-ade, o 
prosseguimento ·dessa admirável prestação de contas, 
como uma respos.ta aos pessimistas. 

Os magil.Hicos pr.onunciamentos do Presidente João 
Baptista Fi.gueiredo valeram como um poderoso antído
to contra o _veneno do derrotismo. 

Se é exato que as unanimidades monolíticas somente 
existem nos regimes totalitários, também é certo que, 
mercê de Deus, a democracia _brasileira compreende e 
acolhe, com naturalidade, todas as liberdades que consti
tuem o apanágio dos povos civilizados e prósperos para 
os quais os direitos inalienáveis da pessoa humana, ajus
tiça Social e o bem-estar de todos são objetivos- suPre
mos, permanentes e impostergáveis. 

Felizmente, temos uin Piesidente à altura dos destinos 
da Nação brasileira, que, ein um notável discurso prOfe
rido a 26 de março dC 1982, asseverOu:·~· .. não teilho fei
to, certamente, tudo quanto gostaria em beneficio da 
nossa gente. Diz-me a consciência, todavia, que fiz tudo 
quanto estava ao meu alcance para bem servir à Nação". 

E, em outra ocasião, a lô de junho de 1987: .. ,,«se 
olharmos, do centro da América do Sul, onde nos encon
tramos, para o vasto mundo que nos cerca, veremos que 
o Brasil, num univeFSO conturbado pela pressa e pelo so
frimento, goZa de -paz, segurança, tranquilidade, prospe
ridade, que nossa economia volta a desenvolver-se e que 
nossa instituições se fortalecem••. 

O povo brasileiio se regozija sempre que o Presidente 
João Baptista Figueiredo, sCm ressentimentos, sereno e 
cônsciO de suas imensas responsabilidades, presta contas 
de seus ates, com humildade, e sobretudo, tranqUilo, 
acoma dos conflitos ideológicos e das insignificantes 
querelas partidãrfas, ateDto, e:rc.cluSivamC:nte,- aos seuS 

~ompromissos_ com o povo,_ com a Nação bra-sileira e 
- com a Histórlã. · - - ·~ 

Conclui_nd_o, .. sr. Presidente e S~_s. Senadores, COrlVêrn 
no ~?O tanto acentUar, que ~s maiores realizações do Presi
dente não _se encontram apenas ilos- planos, setores e 
áreãs da Admihistração Federal, mas- todos os brasi
Jeiras. proclamam e aplaudem, - no campo mais amplo 
da integração nacional nos parâmetros do Estado de Di
reito, na iinplantação de uina deTnocraCi~ autêntica -
aspiraCão máxima do nosso Povo, vocação -e destino do 
Brasil. 

Ou, de acordo com as palavras do Chefe da Nação, em 
sua Mensagem ânua ao Congresso Nacional em 1982: 

.. Está de pé, irredutivefmente de pê, o cOmpromisso 
democrático que solenemente assumi perante a Nação. 
A democracia que ju~ei, ao jurãr defender e cumprir a 
Constituição, é uma democracia liberal. Liberal porque 
repele ideologias bitoladas e truculentas, que se arrogam 
o monopólio.- não apenas da verdade, mas de todas as 
verdades. Liberal, porque não aceita a impOSição de car
tilhas que, na sua arrogância, Pretendem ser a vulgata do 
pensamento, cartilhas ante cujos ditados o_cidadão haja 
de cu~ar-se passiva e servilmente. Liberal, porque pos
tula a liberdade econômica, social e política. A democra
cia, que me empolga,- é também, essencialrriente, uma de
mocracia pluralista. Pluralista, porque confia na capaci
dade inerente à razão, para escolher livremente as for
nias de Vida, individual e- social, que melhof Correspon
dam ao interesse ou ao ideal do homem. Pluralista, por
que -~ifeSSUpõe q·ue a livre i"níciati va, em que Se_cons.ubs
taricia a liberdade econômi~a.. além de constituir um dos 
pilares da liberdade indívidÜal, é o instru.mento p6r.êXe
celência da criação de riqueza. Pluralista, porque, consti
tuída sob e~ises _moldes, a democracia concilia convenien
temente o passado com o presente, e harmoniza a estabi
lidade_ com a mudança." 

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

DOCUMENTOS A QUE SE REFERE O$E
NADOR LOURIVAL BAPTISTA EM SEU DIS
CURSO: 

AS REALIZAÇÕES DO 1JOVERNO FIGUEIREDO 
Pronunciamento 

_Q pronunciamento-do presidente Figueiredo, na ínfe~ 
gra, é ·o seguinte: 

.. Brasileiros"-, 
O processo político democrático implica Um intenso 

debate. 
A predominância de posições emocionais Conduz a 

uma visão parcial da realidade e muitas vezes impede 
que a opinião públíca seja 'informada com equilíbrio. 

Nessas circunstâncias, considero- dC meU dever apre
sentar à Nação ·uma- visãO -de conjunto da Ob!a do meu 
Governo. 

Na democracia, a sociedade exige -âos qUe Pretendem 
governâ-la o conhecimento dos seus problemas e a for
mulação de planos de ação adequada para resolvê-los. 

O Brasil já ultrapassou a era das promessas de oca
sião. Não podemos mais aceitar o oport~nismo simplista 
de frases de efeito para mobilizar a opinião pública. A 
sociedade brasileira p-recisa e exigC prograrriàs e pfanos 
de trabalho daqueles que se dispõem a dirigi-la. 

Consciente desse dever, ainda como candidato, per
corri o País apresentando às nossas lideranças e ao nosso 
povo quais eram meus planos e meus objetivos no campo 
politico, no campo econômico, no campo social. Quan
do assumi o governo, fixei diretrizes de ação que foram 

_amplamente divulgadas. 
No plano político, meu grande objetivo foi re~r a 

abertura. Garantir as liberdades e direitos individuais. 
Fazer deste País uma democracia. 

No plano social, ampliar o ~cesso de todas as camadas 
da população aos beneficies lnateriais do desenvolvi· 
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merl.to: emprego, habitação, ~ducação, alimentação, saú
de; -aSSistênCia riledica. 

No plano da economia, fortalece a base interna, espe
-cialmente em setores ainda muito vulneráveis e depen
dentes do exterior. Procurar, dessa forma, melhor nossas 
condições para enfrentar a crise econômica mundial, as
seB:uran-do meios para garantir os Õbjetivos almejados no 
plano social. 
N~ regiine denlOciá:tico, o povo-deve saber o que faz e 

o -que rei o GOverno. . 
--Fiel a es_sC postulacfo democrãtico, cUmpre-me apre

senta"r à Nação o que realizou o GoVefnó FeCie'rãl rleSie 
período em que me coube a honrosa missão de dirigir o 
Pais, COm o auxílio de meu-partido, o PDS, e dos meus 
Ministros. 

Passados quase seis anos, considero necessário re
lembrar ao maior número possível de meus concidadãos 
Õ caminho percorrido. Os suceSsos alcançados e as difi
culdades enfrentadas. Os planos e programas realizados;_.~ 
e seus beneficiQ$ para cada um de nós, para a nossa co
munidllde._ 

Virei à televisão e o rádio e espero contar também com 
o .;tpoio dos jornais e revistas, para que a sociedade brasi
leira Possa avaliar o que fizemos nesse período. Quero 
mostrar a todos_o que ~oi feito,-não só com palavras, mas 
também com imagens que atestam a realidade das obras 
e os seus beneficies para a Nação. Porque o que foi feito 
se deve ao esforço de todos os brasileiros e perte.nce a to-
dos. -

Quando assumi'!- Governo, o-mundo sofria os efeitos 
aõjfiim.erro-ChOqu-e dO petróleO. Nos trinta anos anterio
res, o Brasil, como todos os países, viveu a euforia do de
·senvolvimertto acelenldo, possibilitado pela energia ba
rata dos preços baixos do petróleo. 

Mas iss_o acabou. Nos anos setenta, o petróleo passou 
de dois para doze dólares o barril. Foi o primeiro choque 
do petróleo. Logo no início do meu Governo, veio o se
gundo choque, elevando o preço para trinta dólares por 
barril. 

Isso afetou o desenvolvimento econômico e a situação 
financeirâ -do mUndO todo. Para o Brasil, o choque do 
petróleo foi grave.- No começo de minha gestão, hã cinco 
anos atráS, o Brasil Ç:onsumia mais de um milhão de bar
ris de petrôleo por dia, e só produzia cerca de 160 mil 
barris. O Brasil dependia do petróleo importado para 
mais de oitenta por cento de nossas necessidades. Com o 
aumento do preço, era impossível continuar a importar 
petróleo nas. mesmas quantidades. E, sem petróleo, ou 
$Cja, sem essa fonte de energia, e economia brasileira cor
ria o risco de parar de vez. 

Por isso, determinei prioridade absoluta para o pro
graffia de aproveitamento energético. Era preciso au
mentar a produção nacional de petróleo, terminar as 
obraS: hidrelétricas e tomar realidade o uso de fontes al
ternativas para substituir o petróleo, como o álcool. E é 
também por i_~so Que quero falar, em primeiro lugar, 
sobre o petróleo. 

Vale assinalar que, em 1979, nOssa receita global de 
-~xportação foi de 1_5 bilhões de dólares. Deste total,-o 
País ga~tou 6 bilhões e setecentos milhões de dólares cOm 
a íinpOÍ'tação de combustível. 

Em 1981, a exportaÇãO globafcresceu para 23 bilhões 
e 300milliõês, e a.S-iiiipoitilções de combustível subiram 
para I 1 bilhões e 300 milhões de dólares. Gastamos, na· 
Cfuele ano, portanto, quase metade de nossa receita de 
exportação para comprar petróleo. 

Já efu 83, conseguimos reduzir os gastos com a impor
tação de peti'óleo para 6 bilhões e 800 milhões. 

É isso que quero expor a toda a nação. O que fizemos. 
E como fizemoS para enfrentar o problema da energia. 

A vida de cada um de nós, o nosso dia-a-dia, tudo o 
que quereni·os e o que podemos fazer depende dos recur
sos energeticos que ten:tos ao nosso alcance. A energia es
tâ presente em tudo. Nâ. lâmpada que se acende. No veí
culO que nos leva ao trabalho ou ao passeio. Nas fazen-
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das, nas fábricas que nos dão trabalho, nas escolas, nos 
hospitai:), 

A falta de energia paralisa um país, impede o progresM 
so mantém a miséria. Em qualquer país, as regiões-com 
energia abundante são _riCas. AS regiões- sem energia não 
conseguem vencer a pobreza. 

O Brasil possuía jazid_as de petróleo o potencial hidre
létrico. A maior parte: do nosso petróleo explorável esta 
Nos últimos vinte anos, fizemos um esforço nãcional 
gigantesco e conseguimOs superar essa condição. A PE
TROBRÁS, a E:LETROBRÁS e o PRÚÃLCOÓL-to· 
ram os principais instrumentos acionados pelo Govergo 
Federal para essa tarefa. Sem resolver o problema do pe
tróleo, não adianta Vã sequer pensar em aumentar empre-
gos ou a produção de alimentos.__ _ __ 

A PET.ROBRÁS -mi.lltij>Hcou seus esforÇoS- ae )Jesqui~ 
sa e extração instalou diversas plataformas submarinas 
de grande sucesso produtivo. Criou o· desevolveu um si~~ 
tema próprio de antecipação da produção d_Qs JJQVOS 

poços, de forma que pudemos usar, muito maTS cedo o 
que normalmente é possível, o petróleo dos novos poços 
encontrados na plataforma continental. 

De 79 para 84, a PETROBRÁS conseguiu elevar a 
produção nacional d!! petróleo de cento e quarenta mil 
barris por dia para o- nível de mais de quinhentos mil 
barris por dia. Hoje,já produzimos niaís petróleo ao que 
importantamos. 

Esse esforço contínUa e estamos descobrind9 e explQ
randÇl jazidas _ern ritmo crescente~ Com. esses resultados, 
a PETROBRÃS -já e hoje a sexta maior empresa de pe
tróleo do m1,mdo. E garante o __ s_uprimento de_cambusH
vel para todos os municípioS do Brasil em mais de v_íriie · 
mil postos espalhados por todo o território brasi!eil;:o. 

Coin o mesmo objetivo de garantir energia para a ma~ 
nutenção das atividades económiCas e diminuir a nossa 
dependéncia do petróleo importado, foi desenvolvido o 
programa nacional do âlcool. Em pouco mais de cinco 
anos, o PROÁLCOOLjã elevou a produção nacio[tã.l de 
álcool para mais de nove bilhões de litros por anó. fssõ 
equivale a mais de cento e trinta e oito barris dÇ petróleo 
por dia. Quer dizer, hoje em dia nós já produzimos um-a 
quantidade de _ãlcool igual à quantidade total de pe~ 
tróleo que o B~asil produzia em 1979. 

Para usar o álcool ~mo combustível criamos uma tec.. 
nologia nacional_aplicada na piodução de novo~ moto~ 
res de automÓYeis caminhões e tratares. 

O PROÁLCOOL permitiu hnportar menos petróleo e 
criou milhares de novos empregos, sobretudo na área ru~ 
ral. juntos, o petróleo nacional e o álcool mantiveram 
funcionando nossas indústrias autõniobilfsticas; de tra~ 
tores, de motores e de autopeças, garantindo o emprego 
para centenas de milhares de trabalhadores metalúrgi~ 
cos;-___ ·- - ~ ~- -

Em ~uitos países, a energia elétrica indisPenSáVel para 
as casas e indústrias, para as escolas e hospitais, para os 
comêrcios~e a:s fazendas é produzida com petróleo. Nós 
temos a felicidade de dispor de rios com imenso poten
cia[ energético. Determinei a continuação das obra§_ e in~ 
vestimentos hid_.relétricos. -

Itumbiara, Salto Santiag-o, Sobradinho, Paulo Afons_o 
e Nova Avanhadava, toda~ usinas 4idreJétr~cas proª'Ulo
ras de _energia para os brasileir~S~ de jodas ãs regíõei. 

Agora, em outubro, junta-mente com o_ Presid_en!~ do 
Paraguai, vou inaugurar a segunda etapa da u'5ina de 
itaiPU São mais-700 mirkw de energii P_?-ra a pi'oduçã_o 
industrial e agriciila do centro~sul. Outras etapàs vão ·se 
seguir, com a entrada em uso de novas turbinas atê atin~ 
gir o total previsto de 12 .fnilhões de quilowatts. 

Em novembro, vou inaugurar a hidrelêtrica de Tucu
ruí; que vai gerar, nesta primeira fase, quatro milhões de 
quilowatts para o Nordeste.~.Norte. Cq_ri},Jt-e!"}erg~~ de 
Tucuruí, poderemOs afinal criar um parque-industrial na 
âi'ea, para aproveitar as imensas riquezas minerais da 
Serra de Car~M e oferecer oportun_idades de empregos 
de melhor qualifiCação e de melhor remul)erição para as 
populações do Nordeste e Norte. 

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção II) 

Se Tucuruí não fic~sse pronta agora, possivelmente o 
_ Nordestej4_enfretaria problema~ de falta de energia. Um 

país rhoderno não pode prescindir de qualquer fonte de 
eriergi3. e rião J)ode deixar de dominar o uso pacífico da 
energia- nuclear sob pena de comprometer o Seu desenM 
volvimento t-ecnOlógico. , 

Portanto, mantive o programa de ultilizaçào de_ener~ 
g-i2. nuclear. Enfrentamos, no caso, como outros países, 
probleinas mais sérios para levar avante esse programas. 
Trata~se _de tecnologia ainda em fase recente de expio~ 
ração, e seus custos são altos. Mas não podíamos e _I! em 
podemos deixar de dominá-la. 

As dificuldades econômic3:s, junto com nosso poten
cial hidrelétrico, aconselharam a redução do ritm-o do 
programa nuclear, sem-comprometer os ipvestimenlosjã 
feitos. -- ---- - -

Ampliamos o setor de carvão mineral pela moderni~ 
zação- das lavras. E também avançamos no processo ~o 
aproveitamento do xisto, uma rocha da qual se pode ex
trair o petróleo. 

Novas fontes de energia, novas alternativas. O apro~ 
veitamento de rejeitas e dejetos da biornass~, a I}l~.i.ona.lJ~ 
zação do uso do carvão vegetal, a lenha, o bagaço de ca
na, Q~ resídl!OS, tudo cOntribuindo para su~s~ituir os de~ 
rivados do petróleo e assegurar a oferta interiJ:a de e!ler~ 
gia. Só__ com a substituição de õ~eo C~'?_bu~~ív:e}__por ener~ 
gia elétr_ica, em caldeiras para a produção de calor, va~ 
m~! deixar d:= import!lr 40 mil ba~ris -~e pet:_?teo __ por dia. 

=-_G_pças a esse esforçO diversificado, mas -integrado, o 
Brasil não parou. As indústrias continuaram próduziil~ 
do. O Brasil continuou_ exportando Pudemo_s c.ontinuar 
_tr~Oitlhando._ Contiv~mos o_aumento dªs .i.IJlPOrt_a~çQ~s e, 
em ç:oOseqQe:ncia, evitamos o _cres_cfmento da dívida ex:
terna alêin_do essencialmente neceSSãriO para -manter in
v:CSttméÕtç)s indispensáveis. 

Neste mesmo período, realizamos uma fantástica mUI~ 
tiplicação dos nossos recursos minerai~-· Expa,ndi~os, 
eni grande escala, a produção de ouro, de alumínio, de 
cobre e de estanho. 

É o ouro _de Serra Pelada _e dezenas de OJJ.tros garim~ 
pos. Em quatro anos, a produção de:. ouro p_~ªS9U de qua~ 
tro para maís de cinqUenta toneladas por ano. Já somos 

-o terceiro produtor mundial. 

O alumínio, que antes importãVamos, pasSamos-a ex~ -
po_j:tar. Nov~s projetas_ f'?ram i~plantados aproveitando 
a energia de Tu~urUí: ALBRAS, ALUNORTE, ALU~ 
MAR. ~~ . 

Chegainos- tambéin à posição de grande produtor -e ex
-~-_portador ·de estanho. 

Novas mlidades _de_ produção de cobre ~traram em 
operação, e hoje estamos caminhando par~ a auto

--suficiéncia da produção do cobre, metal que o Brasil 
sempre importou em grandes quantidadçs. Com _ps pla
nos estahelecidos para o setor, ein uma década as com
pras no exterior estarão reduzidas ao _mínimo_._ 

E dispomos ainda de mais 2:inco, chumbo e titânio. Al
cança~ os a auto~suficiência em níquel e fo~fatos. 
- A PETROBRÁS, atrãvés da Fo.sfértil, de Uberaba, e 
da PETROMISA, em Sergi~e, estã suprindo o país de 
fertilizantes fosfãtados, essenciais para a expansão da 
produção de alimentos. 

-Este a"ilo. pela primeira vez, a indústria petroquímica 
vai produzir um Superãvít comercial de 200 milhões de 
'dólares. Em 1979, no setOr petroquímica, o Brasil impor~ 
tava um bilhão e trezentos e sessenta milhões de dólares 

-e· exportava apenas duzentos milhões. Em 84, estamos 
expOTfando um bilhão de dólares e importando oitocen
tos milhões. 

Ainda neste setor, deve ser assinalad_o que, a partir-de 
i§79; o Ca-Pitalliacional passou a controlar setentá'e um 
pur cento da produção total do País. Antes só tínhamps 
controle sobre 38 porcento. 

Foi Tucuruí, essencialmente, que viabilizou o progra~ 
-ma Grãnde Carajás, que constitui um-capítulo especial 
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na ãrea de recursos minerais. Em plena região amazóni
ca, confiado à Companhia Vale do Rio Doce, é o primei
ro programa )?rasileiro de .desenvolvimento integrado. 
Abrange atividades metalúrgicas, agropecuárias e flores
tats, apoiadas na iristalação de uma infra~estrutura bási
ca ~e ferrovias, porto marítimo e a hidrelêti'ica de Tucu~ 
ruf. Ali surgirão n.ovas oportunidades empresariais, m1~ 
lhares de novos empregos, produtus para o mercado in~ 
terno e para ã exportação. Prosperidade para milhares 
de brasileirOS do Norte e Nordeste. Nestes últimos cinco 
anos, mudamos o perfil brasileiro nos setores da energia 
e da miileração. EStab_elecerii.Qs bases_ para· qUe o Pafs al
cance, nos próximos anos, a meta _da independência 
ene_r.,géÚca cóm autonomia. tecnológica. Um país mais 
forte,-livre de uma excessiva dependência externa de fon~ 
tes d'e energia'. 

Coube_aoMinistêrio das Minas e Energia, com as em
presas que o integram, como _a PETROBRÁS, a ELE
TROBRÁS. a Vale do Rio Doce e outras, coordenar o 
esforço para chegar a esses resultados. 

Com o Governo estiveram integrados incontãveis em
presár'iôs"é trabalhadores que co_rifiaram e çonfiam. Que 
acreditaram e acreditam. Não somente no Brasil, mas 
sobretudo em si mesmos. Que não se deixam abater por 
dificuldades momentâneas, e sabem que os obstáculos só 
pod~m ser superados com trabalho e tenacidade. Eu gos~ 
ta ria que .tivéssemos petróleo, gasolina, óleo e álcool ba
ratos. Mas temos de enfrentar a realidade. Infelizmente, 
acabou a en_ergia barata. Aqui e no mundo todo. 

O petróleo é um produto caro e _vai continuar caro. 
Mas em nenhum momento faltou combustível no Brasil. 
Em nenhum momento faltou energia efétríca. 

Enfrentamos urila crise. Mas as indústrias continuam 
a funcionar. Os c;:tminhõi:-s, ônibus e automóveis conti~ 
nuam a:-· ser fabricados a encontrar compradores e sobre
tudo a circular por nossas cidades e estradas. 

E hoje, à visla de tudo, recapitulando o esforço desses 
quase seiS a'nos de trabalho,-eu peço a todos- eu peço a 
você, que me está ouvindo, que pense e reflita coin 
isenção. 

Teria sido possível seguir um cammho melhor? 
Teria sido possível fazer mais? 
Os resultados víeram confirmar que a opção que fize~ 

mós estava certa. Que-tomamOs- a decisão -cOrreta. 
A pior fase da crise de energia já passou. Conseguimos 

superá~ la com a compreerisão, com o esforço e O traba~ 
lho do governo e de todos os brasileiros". 

EQUADOR INTERESSAD!> NA 
DESÍJÚROCRÃTIZAÇÃO BRASILEIRA 

Brasília (EBN)- O Brasil vai colaborar com o Equa
dor no.campo da desburocratização. O anúncio foi feito 
pe:Io coordenador e S(\c~etãrio executivo do Programa 
Nacional _de Desburocratização, João Geraldo Piquet 
Carnetro, ao regressar de uma viagem de cinco dias a 
Quito, a convite oficial do Governo equatoriano. 

Píquet Carneiro manteve sucessivas reuniões com o 
Vice~~esidente da República do Equador, Blasco Pe
nah_e_trera Pad_ilha, encarregado da coordenaçã_O do pro~ 
jeto equatoriano de desburocratização, e com outras au
toridades ligadas ao setor, ficando acertado que será 
prestadO ao goVerno do Equador, por via diplomática, 
um projeto de Programa de Cooperação Técnica Brasi~ 
!eira-no t~a-mpo de DesburoCratizã.ção. -- - --

Para Piq"uet Carneiro, a solicitação vem comprovar 
que o fenômeno buroçrâtico hoje perturba a vida não 
apenas do cidadão brasileiro, mas de todos os pafses e a 
maior imp~?rtância "é que pela primeira v~ o Brasil é 
form"alm~nte __ conviçfado a. prestar assistênCia nesse cam
po, o campO da desburocratização, que é uma proposta 
nova,_-qlie não __ se confunde apenas com as reformas ad
ministrativaS- tecnicamente considerad-as". 
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Pronunciamento do Exm<l Sr. Presidente da Re
pública no dia 30/10/84 (Rede Nacional de Rádio e 
Televisão) 

Brasileiros, 
Como anunciei dias atrás, decidi apresentar a toda a 

Nação um balanço do trabalho que realizamos durante 
meu governo. 

Expus, em piimeif-ó-lugar, o que fizemos no setor de 
energia e de mineração. 

As reações e comentários de diversas pessoas me con~ 
venceram de que tomei decisão oportuna ao promoVei 
esta série de avaliações setorials da obra do meu gover~ 
no. 

Durante todo -O meu mandato, assegurei à sociedade 
plena tiberdade de opinião. Ninguém foi tolhido em seu 
direito de expressão. Garãriti, nos tennos da lei, total li~ 
herdade de imprensa. Graças a essa garantias, o debate 
político em meu governo tem sido exercido em clima de
mocrático çle indispensãvel liberdade. 

Ãvidos de captar as simj)àtias do eleitorado, os parti
dos de oposição assumiram PostU:i'a de crítica- apaiXOna
da e sistemática a tudo o que faz ou fez o Governo. 
Aproveitando as circunstâncias desfavorãveís da crise 
econômica mundial, trataram de responsabilizar o go;.. 
verno por suas conseqüências. Pela alta do petróleo; pela 
elevação das taxas de juros internacionais; pela retração 
dos mercados externos; pela escassez de recursos finan
ceiros; até pela seca e pela chuva. 

Tomados pela ambição do poder e pela paixão políti
ca, meus adversários preteildem contestar e negar até os 
resultados mais palpáveis e evidentes do trabalho que 
realizamos, não só no meu governo, mas nesses últimos 
vinte anos de transformação e de modernização do Bra
sil. 

Custa-me acreditar no que ouço e vejo, qu:indO os vejo 
e ouço reclamar e propor até mesmo medidas que, ou já 
foram há muito adotadas, ou já se comprovaram inviá
veis e insustentáveis. 

Essa atitude empobrece o debate, ao conduzi-lo para o 
facciosismo meramente demag6gico. PreOcupa-rriC, 
sobretudo? que de tanto repisar sua retórica, esses profis
sionais do negativismo contagiem o País com sua menta
lidade derrotista. Preocupa-me, também, a injustiça que 
cometem quando assim negam o que tem sido feito. Essa 
injustiça me preo-cupa, não pof minl, m::a:s pelOs niilhai'es 
de compatriotas que trabalharam e trabalham nesta vas
ta obra de construção naciOnal. 

Nós, brasileiros, não somos um povo desamparado e 
incapaz. Nós estamos construindo, em nosso território, 
uma nação moderna, de gente livre e trabalhadora. 

Nos últimos vinte anos realizamos um exffaordinário 
avanço qualitativo. E, no meu governo, continuamos 
transformando as estruturas do país, apesar de termos 
enfrentado a pior crise económica que o mu-mlo moder
no jã atravessou. 

Mas eles insistem em -negar essa verdade. E eles só po
dem fazer iss_o confiando em que você desconheça a rea
lidade. Achando que você está mal informado. Por isso é 
que quero relembrar o quanto fizemos nas diversas áreas 
de ação do_ governo. 

Não viso, com isso, a vangloriar-me de iniciativaS do 
meu governo. 

Quero, sim, que você reflita sobre o quanto crescemos, 
o quanto progredimos. E que, consciente desta noSSa 
realidade, renove e reacenda a confiança e a ~perança 
em nosso país, e reafirme a certeza d'? que o Brasil ofere
ce as melhores oportunidades para quem deseja traba
lhar e progredir. 

Em meu pronunciamenfO ariterior,--mostrei os resulta
dos quejã obtivemos, na luta para aumentar nossa auto
nomia energética, elevando nossa produção de petróleo, 
de eletricidade, de álco_ol, de carvão, e de minerais. 

Atribuí prioridade à questão da energia porque sua so
lução, hoje em dia, é condição essencial para manter o 
desenvolvimento económico do PaíS. E, sem o desenvol- -
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vimento, não hã empregos, não há negócios, não hã 
prosperidade. __ _ 

O processo de desenvolvimento brasileiro ainda se ba
seia grandemente no aproveitamento de nos_so recursos 
naturais. Desenvolver a economia do Brasil requer, por
tanto, expandir e aprofundar a ocupação de nosso terri
tório. Abrir aces-SOs às novas regiões ainda desocupadas. 

-Organizar a. e1tplo_ração económica dessas regiões. Im
plantar meios -de transportes para que todos __ os núcleos 
populacionais do país possam ligar-se, entre si e com o 
mundo. 

ESse é um imperativo de nossa realidade. Por isso 
construímos, de 1964 para cá, uma gigantesca malha de 
rodovias; instalamos e modernizamos portos e aeropor
tos.; recuperamos ferrovias em uso e fizemos outras no
vas; expandimos nossas linhas aéreas e come_çamos a 
produzir, com alto índice de nacionalização, aviões, na
vios, caminhões, automóveis, trens e ônibus. 

Essa realidade é incontestável. Mas parece que muitas 
vezes esquecetl)os a dimensão do tr~balho e do esforço 
que tiveram de ser feifos para chegarmos ao nível atual. 

--FreqUentemente somos levados a considerar_ como um 
fato muito mitural poder usar o metrô ou_ um moderno 
ônibus, trafegando no asfalto inter.estadual. Muita gente 
não _se supreende quando _o suprimento de gêneros e de 
combustível é feito em todo o país, sem falhas. Essa ati
tude se explica, priilcipalmente, quando não conhecemos 
o __ outro lado da_questão, a outra situação- isto é, quan
do não vivemos, pessoalmente, naquela época em que só 
alguns privilegiados podiam viajar, e em que; mesmo 
para esses privilegiados, uma viagem mais longa de auto~ 
móvel era uma aventura ou uma impossibilidade. 

Os brasileiros de mais de quarenta anos conheceram 
esse tempo. Acontece, entretanto, que setenta por cento 

__ de nossa população tem menos de quarenta anos. Quer 
dizer, somentç: uma minoria muitO reduzida _conheceu a 
realidade ante"rior. Mesmo aqueles nascidos--na década 
de 1950 talvez não mais se lembrem da precaiiedade em 
que o- Brasil vivia, antes de 1964, em matéria de transpor
te. 

Você possivelmente estará. entre esta maioria de meus 
joVens- compatriOtas- que ainda não completaram 40 
anos. Se for aSsim, peço-lhe que me acompanhe na análi
se de alguns números que lhe quero expor, e qlle, tenho a 
certeza, lhe vão trazer a imagem clara de quanto nós 
-realmente progredim~ neste período. 

Eu sei Que vOCê- trabalhador, estudante, dona de ca· 
sa, comerciante, industrial, profissional liberal - enfim, 
em sei que você_ compreende, e saberá perceber, o quere
presenta este progresso em matéria de aumento de em
pregos, de expansão de comércio, de melhor padrão de 
vida para milhões de pessoas, entre as quais estão incluí· 
dos seus parentes, seus amigos, seus colegas e, certamen
te, você mesmo. 

Para descrever-lhe esta realidade, vou tomar como re
feréncia QS anoS de 1964-, de 1978/79 e de 1984- quer 
dizer, o início da modernização da administração públi
ca brasileira, começada a partir da Revolução de Março 
de 1964, e o ano anterior ao começo -do meu governo. 
Nesta noite, vou resumir o que fizemos na área de trans-
portes. -

Em 1964, a extensão global de rodovias brasileiras so
mãva 545 mil quilômetros, aí incluídas todas as rodo
vias, com qualquer tipo de acabamento. Desse total, 34 
mil quilômetros estavam então pavi!Jlentadas. ~maioria 
dessas rodovias pavimentadas constituia·se ainda de vias 
simples, de apenas duas pistas de rolamento. 

Em_l979, jâ havíamos atingido uma extensão total de 
Wn milhão trezentos e oitenta e quatro mil quilômetros 
de rodovias, dos quais oitenta e dois mil quilômetros pa
vimentados. No fim do ano passado? já tínhamos I mi
lhão e quatrocentos mil quilómetros de rodovias, sendo 
mais de cem mil pavimentados. Isto quer dizer que, em 
20 arios, constrUímos aProximadamente mais 850 mil 
quilômetros de __ rodovias, dos quais 66 mil pavimentados. 
Portanto, foram construídos mais de quarenta mil quilô-
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metros de rodovias por ano, sendo mais de três mil pavi
mentados. No meu Governo, nos primeiros quatro anos, 
pavimentamos mais de dezenove mil quilómetros de es~ 
tradas. Qu -s_eja, 4uitse cinco mil por ano. 

O grau de importância económica e social que as ro
dovias adquiriram no Brasil foi crescente. Basta dizer 
que o tráfego de passageiros aumentou_l2 vezes, nos últi
mos 20 anos. Somente_ no meu período de Governo, o 
aumento foi de 30%. Esse incrível aumento da circulaÇão 
d~ pessoas no País só foi possível graças, obviamente, à 
gr<tnde melhoria do padrãQ de qualidade de nossas estra
das. 

b uma rede construída com esforço, enfrentando es
cassez de recursos e cri_se ~onômica, para criar empre
gos, pàra movimentar riquezas, para abrir acessos às re
giões pioneiras, para possibilitar a todos oportunidades 
económicas e melhores condiçõeS de vida em todo terri
tório nacional. Basta ver, por exemplo, que em 1964, 
tíilhamos no País 450 mH caminhões, 36 mil ônibus e 900 

__ mi_Lautomóv~js_: H<?je, jã são mais de 2 milhõ_es_de ç:ami
nh-ões-, 03 mil ônibus e mais de- 9 milhões de ·autOmó
veis. 

QUero?-agora, mostrar-lhes em que pontos e em que 
regiões do Brasil concentramos fundamentalmente esse 
esforço de construção. Todo esse trabalho beneficiou re
gíõeS íinp-ortan'tes~ COlõcou ao alcanCe de cada Cidâdão 
brasileiro a possibilidade de mudar para onde quisesse. 
De buscar novas oportunidades de vida em novas fron
teir_as _d_a ocupação ec_Onômica do nosso território. São 
obras que tornaram mais efetívo o direito constitucional 
de ir e vir. 

A primeira fàSe-do esforço de construção dos Gover
nos da Revolução dedicou prioridade ao sistema rodo
viário de Minas Gerais, Paraná, Santa Catarina e Rio 
Grande do Sul. A segup.da f_ase, a partir de 1967, iniciou 
o programa de ampliação do sisJema rodoviário Para o 
País. 

Assim, quando assumi o Governo, a malha rodoviária 
já cobria satisfatoriamente a Região Sudeste. Dedicamos 
grande esfõrço e muitos recursos para manutenção das 
rodovias dessa região. Melhoramos e duplicamos as 
principais viaS que já atingiam níveis de saturação. Me
lhoramos o policiamento. Destinamos recursos para as
sistência e sinalização das estradas, para torná-las mais 
seguras e mais confortáveis. 

Quando as inundações recentes destruíram centenas 
de quilómetros de rodovias, concentramos bilhões de 
cruzeiros em sua reconstrução. Ainda hoje continuamos 
lutando para recuperar muitos trechos. 

Ao lado do bom sistema rodoviário do Centro-Sul, 
tínhamos ainda no País, em 1979, regiões de acesso difi
cil e precário. Dessas, as mais importantes eram o oeste e 
o noroeste do País. Para chegar a Mato Grosso, Rondô
nia e Acre era preciso passar por estradas precárias, que 
as chuvas tornavam intransitáveis. 

Apesar da escassez de recursos e da crise económica, 
decidi que aquelas regiões, aquelas estradas, não pode
riam continuar a sofrer tal isolamento. 

Determinei ao Ministério dos Transportes a pavimen
tação da rodovia, que inaugurei hã poucos dias, ligando 
Cuiabâ a Porto Velho. Com ela, o noroeste brasileiro 
fica ligado por asfalto ao Centro-Sul. 

Abre-se um novo ciclo histórico para essa região que 
desde o descobrimento sofria o isolamento do res_to do 
País. Supera-se um estrangulamento que, durante quatro 
sêculos, só permitia atingir o extremo ocidental do País 
com grandes sacrifícios. 

Por isso mesmo, num preito de justiça ao grande pio
neiro e desbravador do ceritro-oeste, essa rodovia foi de
nominada Marechal Rondon. São 1.442 quilómetros de 
asfalto, de imenso beneficio para grande parte do Estado 
de Mato Grosso e especialmente para o povo do Estado 
de Rondônia, que é hoje um dos pólos de maior desen
volvimento dC:i-País. 

Até há pouco, uma viagem de Cuiabá a Porto Velho 
levava trinta dias, e sem garantia de chegar. Estão aii:tda 
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na memória de todos as imagens dos inúmeros cami~ 
nhões e ônibus atolados no barro, impossibilitados de 
prosseguir viagem. 

Hoje, a viagem de Cuiabá a Porto Velho se faz em me
nos de 24 horas. A economia foi de tal ordem que os _cOn-_ 
cessiõnârios das Tinhas de ônibUs jã ~podem até mesmo 
dirriinuir o preço das tarifas, deVido--à redução-de custos 
trazidas com a via asfaltada. E a extensão do asfalto da 
rodovia Marechal Rond9n até Rio· Branco, no Acre, jâ é 
questão decidida. A obra jã estâ sendo objeto de lici
tação púbUcã. Muito breve teremos assim a chegada do 
asfalto à ~pita! do Acre. E aí então, se você quiser, po
derá ir, sobre asfalto_, a qualquer capital estadual brasi
leira. 

Hã vinte anos atrãs, isso era sonho. 
Há cinco anos, isso era impossível. 
Hoje, é realidãde. -- _ _ __ _ 
O Nordeste recebeu também atenção CspCcial do meti" 

Governo, riO setor transporte. Multipliquei as estrajf3s 
na região para facilitar os acessos do Interior com as ea~ 
pitã:is e parã aproximá-las -de BiaSília. Com as obras que 
realizamos, a distância por asfalto entre São Lllf!l- _e 
Brasflia diminuiu em 64-2 quilómetros. De Brasília aRe
cife, o percurso asfaltado é hoje 604 quilómetros menor 
do que era há cinco anos. De Fortalez:a _a_ Brasília são 
menos 720 quilótni:TiOS. De Salvador se chega a Bra!iílía 
percorrendo a via asfaltada que passa pela Cii:lade de 
Barreiras com economia d~ 604 quilómetros_ no percur
so, em relação ao trajeto anterior. No total, somente no 
Nordeste, construí quase cinco mil quilómetros de novás 
rodovias asfaltad?-s, acessos e ret:ificações. 

Neste momento, existem frentes de trabalho operando 
em diversos trechos de estradas, em- todo o País. Som~
dos, esses trechos e_m çonstx:u_ção perfazem um tOtal de 
mais- de mil e quinhentos quilómetros de novas-estradas -
em "fase de pavimentação acelerada. Quer dizer que, é 
como se estivéssemos ç:onstrq.indo uma nçwa Rodq_vja 
Marechal Rondon, parcelada em todo o País. 

Não descurei, dentro das possibilidades, apesar da es
casses de recursos orçamentârios, de fazer a marii.Itençãb 
da maJha rodoviária básica de responsabilidade do Go
verno FederaL No meu Governo, conserVamos anU3l
mente mais de mil quilómetros de rodovia. Repassei to
dos os recursos disponíveis para que os Estados_ e Mu
nicípios pudessem complementar esta malha- federal de 
rodovias com estradas de sua responsabilidade. E, neste 
aspecto, quero ressaltar, determinei o repasse de recursos 
da União a Governos estadua_is pertencentes, tanto ao 
meu partido quanto a partidos de opOsição, Sem qual
quer forma de discriminação. Analisamos, exclusiva
mente, a prioridade e a viabilidade económica do respec
tivo projeto. 

Ã vista da carência de recursos, que não pCrmite aten
der simultaneamente: todas as __ tlecessidades, so~os o~r_i_
gados a adotar critéríoS _rígid~s de análise de priorídade e 
de viabilidade ec:onômica- de ca4aprojeto. - ---

e uma injustiÇa, -que não aceito calado, ver que nem 
sempre as expressões políticas do País reconhecem eSta 
posição- de isenção que inflexivelmente tenho seguido. 

o- transporte ferroviá"rio nó Brasil tem merecido tradi
cionalmente a atenção e a discussão dos especialistas do 
setor. Muitos dizem que seria operacionalmente mais 
económico, e deveria por isso receber prioridade. 

Entretanto, a implantação de uma ferrovia exige in
vestimentos iniciais muitõ mais elevados do que para im
plantação de uma rodovia. O Brasil sempre enfrentou 
carência de recursos para investimentos, e sempre teve 
pressa e necessidade de expandir com rapidez a rede de 
transporte de passageiros e de carga. Por isso, somente 
em regiões de escoamento de minéi"ios e: de outroS grane
is em larga escala se considerou justificado o empreendi
mento ferroviário. Esse critério foi aplicado nos casos da 
Ferrovia do Açe, em Minas Gerais, da FerroVia da 'SOJa, 
no Paraná e em Santa Cafarina e, agorá, ná FerroVia -de 
Carajãs, rio "Patã--e- Maranhão. 
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A crise económica e financeira nos impediu de- desen
volver, como inicialmente previstos, Os planos de cons
trução das Ferrovias do Aço e da Soja. A Ferrovia do 
Aço tinha por objetiVo trarisj)oi"lár, a partir de 1985, 100 
milhões de -toneladas de carga-ãiiual, de minéiio de ferro 
e produtos ~industriais, na região de Minas Gerais, Rio 
de JanCirõ e São Paulo. 

A retração dos mercados mundiais e a descoberta de 
Cai:<ljãS fiiCraril cõ-m que.-Sejüstificsseril o prolongamen~ 
to do cronogiama de sua eXecução. 

AtentÕ à necessidade de; conciliar os interesS~ de cur~ 
to e long-o prazo do País, determinei a redução do seu rit~ 
mo de construção, preservando, entretanto, todo o in
vestimento já feito, para o término da obra, no futuro. 
Dela provirãO" riqUeza e novas oportunidades económi
cas pata uma vasta região do cerrado brasile!_ro, especial
mente -em Minas Gerais, demandando os terminais de 
granéis sólidos dos portos do Rio de- )3netro e de São 
Paulo. 

A extraordinária: -potencialidade econômica da região 
de Carajãs, por outro lado, justificou e viabilizou à cons
trução ·àcelerada da ferrovia que possibilitarã o escoa
metrto da produção do projeto integrado qQe lá estamos 
implantando. 

Corii 890 km de extensão, ligará a Serra de Carajâs ao 
Terminal marítimo de Ponta de Madeira, perto de São 
Luís do Maranhão. Com essa ferrovia, que em breve es
tará ·em plena operação, poderão ser transportados 
anualmente trinta e cinco milhões de toneladas de mi
nério de ferro, além de todos os demais produtos daque
la província mineral. 

Decidi aindã, deSde--os primeiros dias de GoVerno; 
coii.tinl.Tar -a for_talecer os sisteinas de transporte pUblico 
nas grandes cidades.-CoereJlt~_com a Pi-iOrid~de_de e~-
f!Omjzar cQmbustível, 4ire~Onei os investi~en~o~- pal-_a 3: 
melhoria dos sistemas de trens uibãrios e suburbanos. 
M:ob!Úz_e_i-Jodo~ ~-~ -rêcursos d"~pon.íveis ·p~ra- acel~ai- a 
éO~,s-~r~çãO _t:fOs metrÓ~ de São Paulo e Rió Qe Janeiro_ê 
para implantar os novos sistemas subUrbanos de Belo 
Horizonte, Porto Alegre e Recife. Hoje, os sist~mas .d·o 
Rio e -São Paulo já atend_çm a um milhão e meio de pas
sageirOs por dia, em boas condições de conforto e de se
gurança. Os sistemas de Porto Alegre e Recife deverão 
entrar em operação em i 985, corri cãpacidad_e de trans
portar 300 a 400 mil passageiros por dia. Estou certo de_ 
que tomei decisão correta ao concentrar recursos nessas 
linhas~ Esses investimentoS--poSsibilitaram diminuir o 
tempo gasto por tanta gente trabalhadora, no percurso 
de todos os dias, de casa para o trabalho e do trabalho 
para casa, ou entre a casa e a escola. 

O mais importante é que, inquestionavelmente, me
lhoramos muito a qualidade dos trens, que hoje_estão 
cada vez mais limpos e confortáveis. 

Sempre teremos muito que fazer nessa ârea. Nós sabe
mos disso_~ Você, que usa o trem suburbano, pode estar 
cCrtô de que essa ê Uma preocupa-ção constante nas reu
niões que tenho com o Ministro dos TransPõrtes~ Você 
pode confiar no esforça que continuamos a fazer p-ara 

· -melhorai- cada vez mais nossos trens Suburbanos. 

Vejamos o transporte marítimo. A frota mercante na
cional, era virtualmente inexpressiva em 1964, atingiu, 
em 1978, 6 milhões de toneladas_ de porte bruto e 1.013 
embarcações. Hoje, em 1984, já al<?ançamos mais de 9 
milhões de toneladas de pprte bruto e mais de 1.400 em-
barcações. . 

Assim, durante o meu Governo, nossa frota aumentou 
a capacidade de carga em quase cinqUenta por cento e 
em quarenta por cento o seu número de embarcações. O 
Brasil iorno~-se o segundo construtor r'faval em 1982, fi
cando _apenãs atrás do Japão. Já construímos anualmen
te_ mais navicis mercantes do,que_ os Estados Unidos, a 
Uniãp Soviét_ica_e a Grã-Bretanha. O índice de nacionali
zação jã chega a oitenta e_c_inco por cento. Hoje, jã se 
pode diZer_ que o Brasil é uma potência mundial em ter
mos de mar_inha mercante e de coostrução naval. 

Novembro de 1984 

Antes de 1964, a precariedade e a desorganização dos 
nossos portos estrang~l~vam nosso comércio. Naquela 
época, a movimentação de cargas nos principais põrios 
brasileiios atingia apenas 47 milhões de toneladas. Com 
a reorganização, o reaparelhamento e a construção de 
novos portos, em 1979, esse movimento de carga cresceu 
cinco vezes, chegando a 233 milhões de toneladas. Em 
1984, devemos_s~perar os 260 milhões de toneladas. 

Para você ter uma idéia do que esse movimento repre
senta, pense no segUinte: seriam necessários 26 milhões 
de caminhões médios para transportar essa carga. 

Aüealízações mais importantes na área de portos, são 
o teim"i"nal de trigo e soja no Rio Grande do Sul, o termi
nal de Sepetiba no Rio de Janeiro, o porto de Praia Mo
le, em construção, no Espírito Santo, o porto de Vila do 
Cond_e, em construção, no Estado do Pará. 

No transporte aéreo, concentrei a ação do meu Gover
no, atravê$- d~ Ministério da Aeronáutica, em aper
feiçoar os níveis de segurança e de economia, em vista do 
crescimento do tráfego. 

Promovi a expansão do- sistema de radar para pro
teção ao_ v:ôo, em substituição ao antigo apoio pelo rt
dío. O controle dos vãos pelo radar, com computador, 
hoje permite identificar o avião, a sua altura, a velocida
de.e a díreção. fsso reduz a margem de risco de acidentes 
e evita esperas inúteis, além de economizar coml:mstfvel. 
Em Janeiro próximo vou inaugurar a segunda etapa des
se sisterria. Vamos passar a ter uma área equivalente a 
toda a Europa sob proteção do radar: _o Centro-Sul, o 
Sul-Sudeste, o Nordeste e as Capitais do Norte. Trata-se 
da nossa área mais densamente povoada e onde se con
centra Q_ maior movimento de aviões. 

Em I_984,_as estatísticas indicavam 91 mílhões de qui
lómetros voados por ano. Em 1979, havfamos passado 
para 194 milhões de quilômetros e em 83 estamos em 198 
milhões de quilómetros voados por nossas aeronaves. 
_A. carga transportada em 79 era 10 vezes maior do que 

em 64, e, até 83, cresceu mais 20%. O número _de passa
geiros cresceu de 4 vezes. Em 64 tínhamos 28 mil passa
geiros por mil quilómetros. Em 79, estávamos com 76 
mil passageiros por mil q uiiômetros. Em 83 chegamos a 
87 míl passageiros por míl quilómetros. 

Esses números representam não só o aumento da de
m_anda de transporte aéreo pelos brasileiros. Eles com
provam que estamos cQnseguindo uma utilização cada 
vez mais racional dos recursos disponíveis. DQbrarnos a 
quilometragem e multiplicamos vãrias vezes o_ número 
de passageiros e o volume de carga. 

Isso foi conseguido pela organização, a partir de 64, de 
um sistema integrado, que levou ao entrosamento e à 
melhoria dos serviços de aeroportos e das linhas aéreas e 
no qual o transporte aéreo regional atende a demanda 
local e alimenta as linhas-troncos de grandes jatos. 

HOje-;- ãlém dos grandes aeroportos internacionais, te
mos aeroportos modernos, servidos por aviões ajato,-em 
todas as capitais. Estão na mesma situação as cidade$ si
tuadas em pontos vitaiS para a nossa economia. Em todo 
o Brasil, já temos 164 aerOportos com linhas regulares. O 
número total de aeroportos e pistas de pouso no País j~ 
chega a 1.700 instalações. Entre as obras do meu Gover
no, destaco o novo aeroporto de Confins, em Belo Hori-

- zonte,- e o remOdelamento do aeroporto de Salvador. 
Quero menci9nar também o desempenho da 

EMBRAER no desenvolvimento da nossa indústria ae
ro_rtâutica. Em 15 anos, tornou-se a 6• indústria do mun
do_em produção de aviões. Os brasileirosj~ estão fami
liarizados com vários tipos de aviões ajustados às nossas 
necessidades, criados pela EMBRAER- Bandeirantes, 
)(i_ngu, o Ipanema e vârios outros. Os últimos êxitos são 
o Tucano, para treinamento militar, e o 13rasíliã., um 
avião_ de transporte médio, que ainda em sua fase final de 

_ aprovação, já tem mais de 80 unidades contratadas por 
empreSas eStrangeiras. 

Ar está, de- maneira muito resumida, o que eu lhe dese
java mostrar hoje: o asfaltamento de perto de vinte mil 
quilómetros de rodovias, melhorando os sistema rodo~ 
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viãrios do Sudeste e dO Nordeste do País, e levando o ~s;.-
falto 'ao Noroeste do Brasil. - -

A constrw;ão da ferrovia de Carajás a São Luís, que 
abre para a ocupação uma região inteirarrieilte nova-dO -
País. 

O- melhoramento e a nlodCrrli.i:"ãção- dos Siste~~S-dC 
metrô e de trens suburbanos de São Paulo, Rio, Belo 
Horizonte, Porto AlegTe e Recife. - -

A imensa expansão de nossos transportes aéreos, de 
nossa frota de navios mercantes e o aparelhamento de 
nossos portos marítimos. 

Isto é o que fizemos nesse setor, apenas. No passado, 
muitos governantes apresentariam, essas obras como 
realizações dignas de governo inteiro. No entan_to, para 
muitas vozes_ de oposição, essas obras não existem. Jâ 
outras vozes, menos atrevidas, inventam uma nova for
ma de críticã: dizem que fazemos obras, mas esquecemos 
o homem_ 

EU lhe pergunto: isso faz sentido? Para quem se desti
na a estrada, o trem, o metrô, o aeroporto, senão ao ho
mem? 

Graças a-o asfalto, o alimento pôode chegar com regu
laridade e um pouco mais barato na feira e no supermer
cado onde você faz suas compras. 

Graças à estrada, você, que quis mudar-se, pôde tentar 
vida nova, em nova região. 

Graças ao trem, ao aVião a ao metrô, você poóe drCu-
lar mais rãpido e por isso; aumentar suas possibilidai:les
de emprego e de trabalho. 

Graças a novos naviÕs, a novOs POrtos: à ferrovia ·de 
Carajãs, estamos produZindo mais, exportando mais e 
com isso--dando mais oportunidades de um vida melhor, 
com maiõr bem-estar, para milhões de brasileiros. 

Eu não tenho dúvidas de que você compreende isso e 
que farfr justiça ao trã.balho di tanta-gente que batalhou 
para construir essa obra imensa. 

Muito obrigado, e boa noite. 

O Estado de S. Paulo - 16 de novembro de 1984 

h a seguinte a íntegra do presidente João Figueiredo: 
Brasileiros, 
Procurei descrever e mostrar nos meus pronunciamen

tos anteriores, o esforçO n-ac!Omil Pirã Supefar a escassez 
de energia e para vencer as dificuldades de transporte, 
tanto nas grandes cidades como nas distâncias do nosso 
território._ =- =- -

Você, dona-de-casa, você, estudante; você trabalha
dor; vocês todos sabem :q'ue as comunidades brasileiras, 
antes de 1964, não estavam só isoladas pela falta de 
transporte, estavam também isoladas pela ausência de 
meios de comunicação~ Tudo era muito precário. Hoje, 
as cartas, o telefone, o r-ádio, a televisão são laços diârios 
que nos envolvem a todos_ 

Em fevereiro próximo sel-á TãitçadO em órbita Ó nosso 
primeiro satélite doméstic:ã para telecomo~icações. Ele 
vai-se chamar Brasil-Sal. E representa o extraordinário 
progresso que_ fizemos, ao longo destes vinte anos, no 
campo das comunicações. 

Poucos países no mundo alcançam o nível de organi
zação e de eficiência que temos hoje nos diversos campos 
das comunicações. Isso devem.os ao trabalho persistente 
de milhares de técnicos brasileiros; à sua responsabilida
de para apresentar serviços da melhor qualidade. A 
consciência da-importância crescente dã comurlicci.Ção, 
tanto para as relações de pessoa a pessoa como para as 
relações comunitárias, para a educaçãO, para a identida
de cultural, para o pensamento político dã Nação. 

O apririlóramento da democracia passa pelo intercâm
bio de idéias, pelo diálogo, pela troca de opiniões, pelo 
debate de programas. Meios de comunicação modernos, 
abrangentes, livre são indispensáveis ao avanço demo
crático. 
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O rád_io e a televisão transmit,_em fatos e opi'niões entre 
todos os pontos ~_o nosso território. Informam, cr:itíca-m, 
orientam, parúdPam ativamente em tudo. Des.envolvem 

- um~trabalho constante, desdobrado em ações imediatas 
a_r_espeito de cada. acontecimento, de cada atitude, de 
cada declaração. 

A história dos acontecimentos assume as feições des
critas pela i-tãrraçãO imediata, pelas próprias imagens 
transmitidas. A política do governo está orientada para a 
ampliação dos sistemas de radiodifusão. Outros países, 
es_colheram a estatização das rede_~_ de televisão e de _r_á
diO, preocupadas em evitar que_ a opinião pública fosse 
facciosamente conçluzida, até mesmo em sentido con
trário aos in)efesses majoritários _da sociedãde. 

A opÇão bf~sileira firmou-se pela convivência harmo
niosa entre o Estado e a iniciativa-privada. O sistema de 
concessões_ que adotamos permitiu a formação e o cresci~ 
mento saudável de numeroSas- empresas de- ~omuni
caçào, que prestam grande contribuição ao progresso da 
sociedade brasileira. Essas empresas têm consciência dê 
sua alta responsabilidade para com a Nação. Responsa

-b_ilidade no campo do respeito ao nosso sistema de valo
res políticos, económicos e sociais. Responsabilidade no 
campo da informação correta e isenta, da fiel apresen
taçã_o dos acontecimentos de influênCia sobre a opinião 
pública. Responsabilidade que implica o respeito às nor
mas legais e o respeito às pessoas. 

Q governo tem a obrigação de zelar pela liberdade de 
informação e de opinião. Tem, igualmente, o dever de 
exjgir uma ati_tude responsável para com a Nação. 

Essa atiiud_e exclui o desequilíbrio das críticas apaixo~ 
nada_s e o faccíosismo da manipulação das-notícias. Exi
ge, ao contrário, a estrita adesão à veracidade dos fatos e 
a fidelidade aos acontecimentos_ 

:A informação e matéria delicada. Não se pode tratã-la 
corria_ rilC!ita:Ooriã-qua[qUer. El~ exige responsabilidad~ 
e, sem preju_!zo da oPin-ião ou tendência, expressa no m()~ 
menta adequado, deve ser apresentada com isenção. 

No começo dos anos 60, a infra-estruturibrasileira no 
setor de comunicações era muito precária. Havia mais de 
_800 companhias telefónicas, e, no entanto, C?_S 74 milhõe~ 
de -brasÜC:iros. da éPoca contavam com 1.300.000 telefo
nes. Quem quisesse- fazer uma_ chamada interurbana ti
nha de esperar várias horas; só havia três troncos de mi
croondas, mUito córigestionadas, entre Rio - São Pau
lo, Rio --Belo Horizonte e Rio - Brasflia. 

A rêde de telex tinha apenas mil terminais. O telégrafo 
e os correios, sem recursos, com rotinas arcaicas; eram 
serviços Obsoletos e ineficientes_ As- lígações Tntirnado
nais erain escassas e precarias, realizadas através de on
das curtas ou por um cabo submarino inái.igurado em 
1874, por D. Pedro II. A radiodifusão-era Jocaf ou, quan· 
do muito, regional. 

Estão na lembrança de muita _get1te as hor~s perdidas 
- para -~e conseguir umã. figação ·_ielefô-nica nÇ?_ _Ri~ de ~~_;- . 
- neirÕ oU as cartaS- que nunca Chegavf:tm_. -~ tl}-do_ isoso 

acofttecia porque irilperavam no Brasil, a desorgan-i
:Zãção e a Ineficiência. OS s.ist6nãs dC microondas, os 
equipamentos postãis e telegráficos, e mesmO o satélite, 
já estavam em operação em grande ilúmero de países. A 
admiilistraçào PC!.blica brasileira entretanto, não canse~ 
gui_a organizar-se para implantâ-los entre nós. 

Essa situação não podia continuar. A ausência de 
meios de comunicação modernos, adequados à extensão 
do -noSSo-pa-ís e ao t.i.ffianho das grandes cidades era fator 
de frustração na vida _pesso,al_ e fa!_o_r de estagnação .n~ 

--vÍda e:cOnômica, socia·J e política da Nação. Era mesmo 
um fator de risco para a segurança da nossa integri~ade 
territorial. EStava tudo Pof fil~er ~ 

A -Partir de !964, Ós go~eTnO-s da revoluÇãO tiveiati1 de 
estruturar, também nO setor das comunicações, um sistC?
ma capaz ·de atender as -nosS3s necessidades-na gigantes. 
ca dimensão do Brasil; capaz de auto sustentação finan-
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ceira; capaz de acompanhar o desenvolvimento tecnoló
gicO próprio desse Setor. 

Era preciso criar uma organização administrativa mo
derna e competente, e isso foi feito. Era preciso montar 
um sistema básico de microondas de alta capacidade e 
confiabilidade, interligando todo o País. Era preciso 
lançar cabos submarinos do Br~sil para a Europa e p~~a 
a AmériCa do Norte. Era preciso organizar um Sistema 
de comunicações via satélite e instalar as -estações pró
prias. Era preciso cobrir as nossas cidades com redes te
lefônicas de baixo custo, com capacidade para servir a 
cinco, dez milhões de pessoas._ Era preciso que o correio 
se tornasse rápido e confiáveL 

Era preciso criar uma série de indústrias de alta sofisti
cação tecnológica Para suprir todos esses sistemas de te
lefones, de rádio e televisão. E tudo isso foi feito. Porque 
tudo isso foi feito, você pode, neste momento, assistir à 
televisão em qualquer lugir do Brasil e você pode tam
bém falar por telefone, em ligação imediata, com outra 
pe.~soa em qu-alquer lugar do Brasil. Foi para isso, foi 
para você ver televisão, falar pelo telefone, escrever car
tas, para que os brasileiros se comuniquem intensamente 
entre si, Que foi feito tudo isso qUe eu vou lhe mostrar 
agora. 

Montai- um sistema eficiente de comunicações, com te
lefones_, correios e telégrafos, rádio e televisão para 100 
milhões de pessoas tinha de ser um projeto gigantesco, 
multiplicado em centenas de projetas específicos. 

Para administrar esSe projeto, para executá-lo e para 
mantê-lo em funcionamento foi criado o Ministério das 
Comunicações, com a Embratel, com a Telebrás, com 
todas ~s empresas estaduais de telefones e a Radiobrás. 
E o velho departamento de correios e telégrafos foi 
transformado em empresa pública. 

A nova empresa de correios e telégrafos efetivou trans
formações drásticas em seus serviços para racionalizâ~Ios 
e modernizã-Jos. O código de endereçamento postal, o 
CEP, foi criado e implantado em todos os municipios 
brasileiros_ Foram instalados 5 centros de triagem eletrô
nica de cartas e encomendas, com máquinas de leitura 6-
tica que distribuem 30.000 unidades por hora. 

Dos grandes centros, através da rede postal noturna, 
·com aviões fretados, a correspondência postal chega às 
mais distantes fronteiras. 

Os serviços dé ·correJas são hoje, modernos, âgeis e 
dignos de confiança de toda a população. Esse grau de 
eficiência decorre da responsabilidade do pessoal que 
trabalha na empresa, cuja formação profissional ~ feita 
em cinco centros de treinamento postal. Graças a isso, o 
serviço qúe em f970 ainda precisava de _um subsídio 
equivalente a 67 bilhões de cruzeiros, hoje tem uma vida 
financeira saudável. Em 1983, o tráfego postal alcançou 
quatro bilhões de objetos e cartas distribuídos em todo o 
País por 20.000 carteiros. Mil vezes mais do que em 
1964, _quando movimentava somente cinco milhões de 
objeto~ e cartas. 

Em meu governo, a ECT vem diversificando, com 
grande_suc;esso,_as modalidades e formas de envio dos 
mais variados tipos de correspondência. Bastaria citar o 
correio eletrônico; c<Hil eqUipamentos de fac-s mile que 
garantem a recepção de cópias de qualquer documento, 
90 minutos após o envio, ou o aerograma internacional 
para qualQuer cidade do Exterior, é o caso, também do 
serviço especial de entrega de documentos, que fez che
gar ao seu destino 200 mílhôes de documentos, em 1983_ 

Na área das telecomunicações, constituímos a 
EMBRATEL e a TELEBRÁS, que atuam como enlpre
sas telefônicas estaduais. Dessa forma, criamos um con
junto de empresas que mantêm a uniformidade, o nível 
de eficiência e a integração necessáriOs para apresentar 
bons serviços em todas as_ cidades brasileiras. ~ o Siste
ma TELEBRÃS. Através dos t~oncos da EMBRATEL 
formãffi-se as gi-aildes cadeias naciotlais de radiodifusão 
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e televisão. Via Satêlite, recebemos e transmitimos som e 
imagem para todo mundo, com invejável eficiência. 

Integrando o Sistema TELEBRÁS, a EMBRATEL 
tem posição de realce n~unoderna história das comuni~ 
cações brasileiras, pois foi após sua criação- era _1965 
-que o País assistiu ã grànde revolução do setor. Com,a 
constituição da EMBRATEL- Empresa Brasileira de 
Telecomunic:ações--ª engenharia brasileira- enfrentou, 
pela primeira vez, o desafio de dotar o País de um efi
ciente sistema de telecomunicações. 

Co_ub_e à EM BRATEL a tarefa de implantar a rede de 
microondas c::om ~stações transmissoras e receptoras por 
todo o_nosso te::rritório.-TngressaiiJOs na lntelsat, o çon
sórcio para transmissões internacionais via ~atêlite.- E a 
estação terrena de Tanguá, da_EMB~A TEL, foi_ inaugu
rada em_ ]969. P~~ª-mo_s ~utilizar canais da Intelsat pãra 
comunicações domésticas e irriplantamos estações tefl-e- ·
nas, principalmente na Amazônia, com esse prop6sitO: 
Cabos submarinos nOs 1igaram aos Estados _Unidos _e à 
Europa. A excelência de nossa engenharia venceu o desa
fio das grandes distâncias, rompeu a barreira do tempo e 
tornou instantânea a comunicação entre brasileiros de 
Norte e Sul, de Leste a Oeste. 

Em I975,.entrou em operação a Rede Nacional de Es
tações Costeiras, em apoio às Comunicações Marítimas; 
no mesmo ano, inauguramoS a Rede Nacional de Telex. 

Em 1977, entraram ein operação os serviços DDD 
(Discagem Oireta à Distância) e DOI (Discagem Direta 
Internacional). No meu Governo, adotei como diretriz 
popularizar e interiorizar as TeleComunicações. Hoje, to
dos os municípios brasileiros e mais de quatro mil outras 
localidades se comunicam entre si. 

Cidades que viviam prã.tlcarriente isoladas na Ama~ô
niajá dispõem de serv_iços de comuniCações rápidos e efi
cientes. Telecomunicações, correio·s e radiodifusão am
pliaram sua eficãcia, colocando seus serviços ao·aicance 
de todas as camadas da população. 

O telefoi:ie público, tanto o interurbano quanto o co
munitário, -são conquistas que facilitam a vida dos brasi
leiros, pelo seu baixo custo_. 

O telefone público também alcançou o meio rural. O 
rádio comunitário e o serviço ·de inforfnaç'õCs agrícolas 
simplicam e ajudam o homem do campo a ter as inTor
mações especializadas para suporte de seus negócio-s. 

O Sistema TELEBRÁS vem procurandO intensificar a 
te[efonia rUfai, facultarido ao agricultor -o acesso à rede 
pública de telecomunicações. 

O cotidiano brasileiro se tofnóu mais- simples Com
uma -série- de outros serviços ·e facilidades colocadaS à 
disposição de todos nós. Você, hoje', pOde ter acesso a iri~ -
formir;ões de-utilidade pública e de diversões, mediante 
a discagem de um simples código; hora certa, farmácia:· 
de plantão, telegrama fanado e teledespertadór. 

Criamos inuitOs out.l'OS~setviços· d~tinados _a apressar 
o funcionamento da admiriiSt~ação, utiliZando as teieco-
municações. Entre estes serviços estão as Centrais de ln
formação (lN AMP$, DETRAN, Receita Federal), que 
fornecem, a quem precisa1 orientação para marcar con
sultas na Previdência Social; para tirar licenças e docu
mentos de veículos, ou esclarecimentos sobre questões 
tributárias. lntensificãrã.m-se também óritros serviÇos 
que evitam deslocamentos, proporcionando economia 
de tempo e combustível. Ex.emplQ disso são a Central de 
Frete e o Telefone do Produtor. Vou indicar alguns nú
meros para informar_ sobre o nosso avanço no m~u 
períOdo de Governo. -" _ 

Em 1978, jã tíftha~!=J~ irts_taladOs cincÓ mÚhões e qui
nhentos e cinqUenta mil telefones. Em 198:3, atingimos 
dez milhões e cento e trinta mil aparelhos. O número de 
telefones aumentou, assim-, toO% nO -meu Governo:- O_, 
número de aparelhos por 100 habitantes passou, de 4,9, 
em 1979, para 7,9, effi1983. Hoje, oito mil e duzentas lo
calidades são atendida.s pelo serviço telefónico, enQUanto 

- ·em 1978 eram apenas 2.800. O$_ telefones públicos, em 
1978,,gs ç]Jamados nre!Jlões. eram 37.000 unidades. Ho
je, já-conta~os com fiais de setenta e seis mil u-n-idades. 

No setor de telefones, registram-se crçsçc:_ntes_ índiçes 
de demanda, que passou de 9.85 mil inscrições, em 1982, 

. para cerca de 1.300.000, em 1983_. O. númerq de preten
dentes ao serviço é cada_ vez maior çlev_ido ao esforço que 
o meu governo vem fazendo para tornar o preÇo do _t~le~ 
fOne liiais acessível a m-aiores parcelas da população. 

Há pouco tempo, aprovei a associação da EMBRA
TEL ao Sistema INMARSAT para que o Brasil ti~esse 
acesso às comunicações marítimas via satélit'e. Tsso foi 
necessário porque o Brasil se tornou, nestes últimos 
anos, uma potência marítima, como acentuei no meu 
pronunciamento sobre transportes. 

Os.serviç-os do Sistema INMARSAT inCluem o dete
lefQne, telex, fac simlle, telegrama, transmissão de d:idos 
em baixa e_ alta velocidade. As comuniCaÇões -Via IN

. MARSAT são livres de perturbações ionosfêricas, e do 
tempo. Os usuários, nos navi~s; discam diretamente aos 
assinantes de telefone ou de telex para qualquer um doS 
pafses participantes do sistema. O sistema prevê também 
prioridade para os serviços de socorro; permitindo, as
sim, uma melhori~ substancial na segur_ança da vida g_o_ 
mar, bem como nas comunicações de busca e salvamen
to. 

Agora, quando estamos in_gl:''essando na era da infOr
triátiC!l, a EM~~ATELpassou a oferece_r a seus usuários 
uma divefsificã.da gani.a dê serviços de comu-nicação de 
dados. Esses_ serviços triplicaram de 1982 pa-ra 83, o que 
indica o iriteresse, a utilização efetiva, as vantagens da 
info_rJ!!:áti~a _e_ara as nossas atividades. 

Já temos serviços de interesse interOácional c'Omó. o 
FINDATA,o INTERDATA e o INTERBANK. Na 
área 9or::né_~tica, a maior utilização ocorre n_Q setot;: ban
cário. A. utili.zação dos cirçuitos Ti;tANSDATA do siste
ma T~~E_BRÁS cresce_u oito v~ entre 1983 e 84. 

S_ão _siglas_c;t~ ·modit'n~ li~g!lai~ da infOr-:n~tica, q1:1e 
indicam· desde a simple_s comunicaÇão de-dadOs; a_nfvcl 
na,cional e internacional, até_ o _acesso_às_infor_maç~es do 
_ll_!erca~~ -~~1)-ceirOTn"tern-aciofiiC -------~ ·-- --- -

Em São Paulo, a TELESP realiZã o pro}eto-PhotO de 
videotexto, qüe consíste em utilízar a,:~Ji_nha_s. t~lefôni~s 
domêsticas eril um adaptador para ligar o vídeo da TV a 
um banco de dados, que dá ao usuá.rio. uroa enorme. 
soma.d_~ infor.ma~e~ sobre os mais variados assuntos. 

Todo o_ siste_r!"l_a TI;:~EBRÁS, tanto noS cUStos oPera
cionais como nos investimentos pãiã: modernização,- é 
cUsteado pela- receita da exploração dos serviçõs; sem 
qualquer su_bVenção. 

Há dois anos, decidi aprovar o projeto de lançamento, 
em fevereiro do próximo ano, do primeiro satélite dõ
méstico brasileiro, o BRASILSAT. Nosso_satélitepermi
tirá:a -ini'plãrlt<lçâo, em grande escala, de programas na
ciOnai~---:.de-eQucação; de saúde, de agricultura e de qual

- quer outro setor, além de estender a abrangência de ra
diodifuSão, sobretUdo da teleVi.são, àS âreas mais remo-
tas do território nãcional. . 

Vi!lte_ anos depois de ter assinado s~u primeifo cOntra
to para-utilização do INTERSAL T, o Brasil deíxará. as
sim "de pagar aluguéiS de canais do satélite infeifiliClOnal 
para s~rv!çOs-:d~M!stiCcis~ Essa autciilcinll3. ~:epresentafá 
uma ~~n~~~a d~ ~i~isas da ordêm dC USS-_10 ·mlth~es. 
já em 198"5. Os gastos com alugué(de canais ésiavaffi-
á'esCefldo aTIUilffiente- e poderiam chegar; seg'Uildo esti
mativa da EMBRATEL, -a USS 22--milhões, em- 1990. --
o·BRA~fLSÃt terá inêStinlá•/ei aplicação- (ta i-êgião" 

amazôniCâ;-coin seus II mil qUi!ômetros de frOnteiras, 
seus grandes projetas de extração de minérios, em ineio à 
fl_9I'e_sla_, e s_eu_S íncontáveis núcleos agrícOlas. 

Mantend_Õ-Se sobre· o EQuadOr, a 35,800 quilõnletros 
de altura e acompanhando o movimento de rotação da 
Terra; o· BRASILSAT permánecerá volt<ldo para o -País, 
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recebendo e transmitindo, por meio de uma antena, si
nais de comunicação que alcançarão todo o nosso terri-
tório. - -

O sistema terrestre _do satélite brasileiro jã conta com 
21 estações terrenas de pequeno porte, que agora funcio
nam utilizando canais_ alugados aos satélites de comuni
caçãõ- do consórcio INTERSA_LT. Destas, 17 ficam na 
região _amazónica. Existe, ainda, o ~erviço de TV-SAT, 
destinado à formação de redes nacionais de televisão, 
que conta com 40 estações exclusivas ~e recepção de .tele
visão. 

Quando o_ BRASILSAT passar a operar, o número de 
estações terrestres serâ ampliado e novos serviços pode
rão ser oferecidos, tanto de cunho comercial como de 
fundo social. As pequenas antenas para comunicação via 
satélite são de baixo _custo. E são produzidas pela indús
tria- Oacional, o que repre.<ienta grande economia para o 
País. 

Não preciso este_nder considerações sobre o extraordi
nário progresso que realizamos, nestes 20 anos, no cam
po da televisão e do rádio. 

Milhões de brasileiros assistem televisão e ouvem rá
dio todos os dias, Gostaria que todos se lembrassem 
sempre de que podem ter esse prazer, essa distração, por
-que o nosso esforço no setor das C!7'municações teve um 
sucesso extraordinârio. Poucos países têm, em quantida
de e qualidade, as redes de rádio e televisão que temos no 
Brasil. 

Quero deixar aqui o registro do qteu elogio ao impecá
vel nível de qualidade técnica dos programas e noti
ciãríoS -das nossas empresas de rádio e televisão. 

Quando vejo certas _pessoas, na televisão e no rádio, 
fazendo_ COJJjJ~çierações negativas, declarações pessimis
tas, destrutivas, dizendo que nada conseguimos realizar, 
que nada construímos, eu gostaria que essas pessoas 
abrissem os olhos e pudessem "vei- toda a gigantesca 
infr_à-estiutura de equipaf!1entos, de tecnologia avança~ 
da, de recursos financeiros que tivemos de construir, de 
comprar e de organizar para que aqueles_ pessimistas 
possam apresentar suas opiniões ao grande público, 
atrf,tvés de -~m~ câmera de televisão ou um microfone de 
rádio. Quando vejo na televisão, ou ouço no rádio essas 
mesmas pessoas menosprezando tudo o que fizemos no 
Brasil, çhego_ ~-~pensar que elas não se dão conta de que 
estão ofendendo os próprios _operadores e técnicos que 
estão ope~~ndo_ naquele momento, de maneira tão per
feita, ~que}~ t~levisão ou aquela rãdio. 

Além do riível técnico, quero elogiar também o senti
mento comun.itário, a pronta participação, a contri
buição Íl1estimável com que sempre as nossas televisões c 
rádios se lançam na d~fesa e na proteção dos nossos ir
mãos mais necessitados ou ameaçados por calamidades. 
Essa orientação constante é uma demonstração clara de 
que nelas a consciência do serviço público prevalece e ul
trapassa os simples interesses comerciais. 

A man-uterlção permanente do nosso esforço nas· t"Cle-:.. 
comuniêàçõéS,- doS níveis tecnológicos alcançados, preci
sa de três- fatores essenciais: a formação constante de téc
niCos;- á m_Qo{agerii da produção nacional dos_ equipa
mentos neces'sãrios; a- Consciência de que bons serviçOs 
cUSlãnl caro. 

Com~vrstas-a fOTmãção técnica, o Governo incentivoú 
a OriefltãÇão de cursos universitários e do fiiianChimetlfo 
de bÕJS'aS (i e eStudo de pós-graduação no exterior para a 
especiafização em e\etrônica e telecorriunicações. 

O Ministéríõ das Comunicações criou cen~ios de trei
namento-em vários níveis. Nossa Escola Superior de Ad
ministraçãO POStal recebe dezenas de alunos por ano, de 
países da Amêrica-Latinã e da Âfrica, que vêm: ãbsorver 
nosSõs_a\"iiriÇ6s-nesse CampO vital para a integração de 
qualquer pafs. 

O Centro de Pesquisa e Desenvolvimento da TE
LEBRÁS ~umpre- papel proeminente em relação à pes-
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quisa. Agindo em conjunto com as universidades e a in
dústria, o centro vem obtendo importantes conquistas 
no campo científico e tecnológico, com trabalhOS nas 
áreas de comunicaçõ_es__ por satêlites, comunicações de 
dados, componentes e materiais, estudos e desenvolvi
mento de redes, e muitas outras dessa especialidade. 

Grande número de patentes já foram registradas pelo 
Centro que, simultaneamente, vem transferindo à indús
tria inúmeros- projetas geraõOS --em-seus---la60fãtóii.OS, 
como é a·caso da fibra ótica;cUjã PI'irrieira iiidlÍStria, ge
nuinamente brasileira, acaba de ser inaugurada em Cam-
pinas. -=-

A fibra ótica é um dos produtOs mais ·revolucionários 
na tecnologia das comunicaÇões; ~ um meio condutor 
capaz de transportar sinais de freqUência muito alta, mo
dulados com grande quantidade de informação. Ante-
riormente, os sinais de faixa larga só podiam ser condu
zidos através de cabos_ coaxiais ou guias de ondas de· difi
cil e custosa instalação.--

A fibra 'ótica sUpera:, em- tOdos os aspectos, e está Subs
tituin-do os tradicionais Cabos telefónicos de cOndutores 
de cobre para interligar os-Cnti-Oricairiéntos.'QUandO seus 
custos de fabricação baixárem, poderá também Ser em
pregada nos ramais que vão até as casas dos assinantes, 
permitindo-lhes receber sinaiS-de vfdeo e dados em alta 
velocidade. 

Apontam-se muitas v-aiiüiS:CiiS --pilfa-·as- fibras 6ticas. 
rem alta capacidade de transmissão de informação. 
Uma única fibra é capaz de permitir q-ue se efetuem, por 
quilómetro, cerca de 2:000 ligações telefónicaS simultâ
neas. h imune à umidade e insensíVel àS innuências de 
campos eletromagnético-s-extemos.- Seu diâmetro e baixo 
peso permitem grupã-la em cabos extremamente leves. 

Em cârater experimeilTal-i: cO-ni plenO -êXito, C:ilcOriti·a. 
se em operação -um sistema de fibra ótica interligando 
duas centrais telefónicas ·no"- Rio de Janeiro._ 

No campo empresari~l e no campo industrial, incenti~ 
vei a nacionalização; O cOiltrole S:cionárío- e o Poder de 
decisão devem estar nas mãos de brasileiros. As decisões 
devem ser tomadas aqui, dentro do País, e voltadas para 
os ·nossos intereSSes. - - -:=-=-

Assim, durante o meu Goveino foram to.rriadas medi~ 
das para a nacionalização do capital das filiais das gran
des multinacionais préSefftCS no Brasil. OCssa forma-, ga
ranti a consolidaÇão de Uma indúStria naclorlál dc~ti::ICco
municações, · que hoje fOrn-ece- a qUase totalidade dos 
equipamentos necessários ao Setor,-COiit' gfau· di: -ilacio
naliz8.çã<:i ffiédia superior a 90%: As 70 maiores indús
triaS do setor garantiram, em -1983, cerca de 36.400 em
pregos, a brasileiros, dos quais 2-.5(Xfde nfvel superior. 
Esta transfõi'frlação do perfil técnico--gerencial da área 
industrial foi imPortarifi:: pa·ra adquirirmos reàf cãpaCí
tação tecnológica nacional. Esta meSma política estabe
leceu também bases para indústrias de capital integral
mente brasileiro- que hoje produzem, com reserva de 
mercado, equiPamentos e materiais utilizados no Siste
ma Naciorrãl de Telecomunicações. 

O Mint5téfio das CQIDUniçações, através do grupo 
executivo Jnterriliilisterial de compOnenteS e materiais, o 
GEICOM, incentiva o -desenvolvimento e a produção 
nacional de equipamentos para as áreas de ele_tr_ó_nica e 
comunicações, e fomenta a criaçãO de novos pólos indus
triais rio País. 

O GEICOM conta com a participaÇão da ABINEE, 
entidade_de classe das ind_ústri.as elétrica e eletrónica, di
retamente interessadas na produção de equipamentos de 
telecomunicações. 

Atualmen.te, a transferência das tecnologias desenvol
vidas em outros países se realiza de forma satisfatória 
para nossas indústrias que, por sua vez, ficam engajadas 
não só _nO processO pro-dutivo mas também na sua evo
lução tecnológica posteriOr. 
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Quero apresentar dois resultados que considero muito 
importantes, não só neste seta r, mas que são indicativos 
para todos os campos. O primeiro se refere à produção 
industrial. Quando iniciei o meu Qoyerno, a nossa in
dústria de telecomunicações exportava USS 30 rriilhões. 
No _corrente ano, jâ estã na casa dos USS 300 milhões, 
além de abastecer o mercado inte_rno. Nos cinco anos de 
meu Gov~rno, crescemos e passamos a exportar dez ve-

--zes mais. 
Outro indicador muito imp-ortante paia o conheci

mento de todos- os brasileiros. O Sistema TELEBRÁS, 
que abrange a EMBRATEL e todas as empresas esta
duais, adotou um reajuste tarifârio-_3% menor do que o 
reajuste do INPC, o que significa preços baixos paia to
dos nós usuãríQs,_ Mesmo assim, a situação econômico
finariceíra de todo O sistema é excelente. Não recebe ne
nhum subsídio e, em 84, as despesas de custeio do siste
ma representam 43",4% de sua receita corrente. E vamos 
apliCar 38%_dessa-reéeita na expansão dos serviços. TUdo 
-isso, apesar da crise econômica ~das dificuldades finan:. 
ceiras que atraVesSa ·a nossa .ecOil.omia. 

. Meu amigo, 
Você que me aCompanhou na descrição desse imenso e 

com-plexo. uniVe~S.-o das comuníCáções, que riós org.aniza
mos e criamos JJO Brasil, você há de convii; comigo: so
mente os muitos céiicos e descrentes não reconhecem a 
Ç(uafid?-9e_ do~tr~b!!lhQ. que conseguimos fazer no setor 
d~s. ComU!lic;açõ~:S, no- 13rasil. Não devemos esquecer que 
ê -um si:itoi i[ripre5C1R~ível à integração nacional. Asso· 
ciado à energia e ao transporte, constitui_ uma alavanca 
poderosa para o desenvolvimento econômicO. Tu.do_is_so 
para fazer a sua vida um pouco mC:lhor. 

O BRASILSAT, que em breveserã lançado, é a síntese 
do imenso caminho percorrido. Ele culmina um processo 
que, ao mesmo tempo que aproximou o Brasil do resto 
do mundo, trouxe intimidade para todos os __ brasileiros, 
den"ti-0 do noSso_ Pais_~. Os nossOS quatro mil m-unidpíós 
poderão com facilidade falar enÚe si e com o resto do 
mundo._ Qualciuer imagem ou som, em qualquer ponto 
do território, poderã ser vista ou ouvido em todo .Q País. 
Nossa identidade cultural será mais nítida, aos nossos 

- olhos. As idéias circularão com mais facilidade e maior
fi-delidãde. 

A !arefa de inform;ir assume maior-abrangência e de
verá envolvc:;r, por parte de todos, maior responsabilida
de. 

-Os_ avl._!nços da_!ecnologia de telecomunica-ções, infor
mática e -eleiróniCã vêm introduzindo transformações es
tniturais em ã"tividades consagradas hã -longos anos. 
Tudo isso foi conseguido porque, desd.e 1964. mªIitive
mos a continuidade administrativa do setor. Preserva
mos o princípio e a doutrina administrativa. Para que 

- - possamos assegurar o desenvolvimento permanente dos 
serviços de comuriicações, sempre com padrões elevados, 
é essencial garantir essa continuidade administrativa. No 
seu interesse. No interesse de todos. Boa-noite, e muito 
obrigado." 

O SR. PRESIDENTE (Lomanto Júnior)- Cori.cedo 
a palavra ao n_obre _Senador Hélio Gueiros .. 

O SR.-HtLio CUEIROS (PMDB- PA. Pronuncia 
o seguinte discilfso.)- Sr.' Pr~sidente, Srs. Senador~: 

Aos poucos, muitos problemas que têm sido objeto de 
r_e_cla_mações quanto à arquitetura da cidade. de Brasnia 
vão_se___esclarecendo. Agora mesmo leio um pequeno tra
balho redigido pelo arquiteto V_aldo Cesar DamJsceno 
de Carvalho, feito no final de um curso interno de_ suare
partição, no G.D.F. Nesse trabalho, o arquiteto, que foi 
durante muitos anos diretor da Divisão de Projetos Ur
_õanfsticOs do Dep-artamento de Arquitetura e Urbanis
mo dac Secretaria de Viaçã~ e Obras, explica as razões 
porque os blocos -de nossas superquadras são tão unifor
mes que chegam a cansar. 

Quarta-feira 21 4357 

O arquiteto Valdo Cesar é um dos coordenadores, na 
TERRÁCAP, dÕ- Projeto de Âguas Claras, ao qual deu 
uma contribuição extraordiriâria. Neste trabalho a que 
me refiro, ele destaca algumas palavras de Lúcio Costa, 
escrita em seu plano de Brasília, justamente o trecho em 
que o criador da cidade fala da diversitic"ação que deve 
haver nos diversos blocos das dif~rentes superqu_adras. 
Entretanto, ou pela pressa, ou por economia, ou indisp<r 
sição para realizar diverSOS projetas, quem fez'O lotea
mento de uma quadra criou as prófeções para os blocos 
em forma -.de lâmin3.s,- dispostOs de certa manefra e em 
cOinprimeritos iguais. Ao invés de terem sido feitos ou
tros projetas de loteamento, talvez um para cada quadra, 
decidiram aproveitar o mesmo para todas as quadras, 
mudando apenas o gabãrlto daquelas que ficam em bai
xo do ladO Leste do planO: O resultado foi a monotonia 
que se vê, e que tem sido o ponto com11m apontado por 
quantos rej~ità_m Brasília n~ __ sua concepção. 

Sem fazer praça disso, o arquitCto Valdo Cesar faz a 
defesa de lÕ.ciO Cost~- Que_ tein sido tão caluniado, repa
rando assim uma injustiÇá cOmetida contra o mestre do 
urbanismo em nosso Pais. A autoridade do jovem arqui
teto Valdo Çesar está pã.tCnte em suas considerações, 
mas vale ãcentuar que ·se- tiata de um profissional dos 
mais competentes, e que, na Espanha. hã pouco anos, fez 
um brilhante curso de aperfeiçoamento na área de Orde
namento Territorial. Suas observações, portanto, estão 
justamente dentro de sua especialidade. 

Por isso, Sr. Presidente, solicito a transcrição, nos 
Anais da Casa, deste pequeno trabalho, mas que tem 
uma grande significação para os estudos que constante-
mente têm sido feitos Sobre Brasília. 
- Era--o~que-ltriha a dizer, Sr. Presidente.(Muito bem!) 

DOCUMENTO A QUE SE REFERE O SR. HELIO 
GUEIROS EM SEU DISCURSO: 

BRASILIA, ERROS E POSSIBILIDADES 
SUMÁRIO 

I- A concepção de Brasília (Plano Piloto) nnus nor-
matiiação 

2- A concepi;ão dos planos das cidades-satélites 
3 -Gestão das normas e gabaritos 
4 - Conceito de tipologia 
5- Uma -prOpoSta para· aplicação 

lntrodaçio 

PreOcupado -com os resultados negativos da paisagem 
urbana do _Distrito Federal, principalmente Cidades~ 
Satélites, aliado ao espírito preconizado pelo PEOT no 
sentido da melhoria da qualidade ambiental proporcio
nada pelos espaços edificados, é que passo a fazer algu
mas considerações sobre a gestão da tipologia no D.F., 
numa visão. de técnico de projeto de urbanismo do DAU 
e testemunha de alguns fatos que podem esclarecer si
tuações verificadas atualmente, ainda que não justificá
veis. 

Além de expor sobre fatos e fazer considerações: pro
curarei apresentar sugestões que possam contribuir com 
o desempenho do Departamento sem esquecer contudo 
ensinamentoS ad(juiridos no Curso de Planejamento Ur
bano oferecido pelo IDR em Convênio com o Ministério 
do Interior. 

1- A Concepção de Brasflia (Plano Piloto) verstlll! Nor
maúzação 

No relato d.o Plano de Bra~ília de ~úcio COsta, obser
vamos a preocupaÇãO de apresentar diretrizes para defi
nição nas Tipologias Principais. A descrição da imagem 
que _ele pretendia dar à Cidade já cara_cter_izava o espaço 
tridímensiói1al. Ora tratava do espaço urbano, ora da 
edificação._A nível urbano, além do espaço geral da cida
de, menciona a configuração das Superquadras, dos Se 
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tores da Zon-a" Central ao mesmo tempo que apresenta a 
intenção do uso dos espaços e suas razões. Por exeme_l?, 
nos textos: 

- .. .1-'0 Setor Cultural tratado à man_eira_ dç par~ 
que para melhor ambientação dos museus, da 
biblioteca do planetário, das academias, dos institu~ 
tos" ..• 

·Neste trecho podemos notar que a área deve ser com
posta de gr~~des espaços abertos, contendo edific~ções 
que seriam como acessóriOS da- ârea, a~fm C_~mO- <!-_Y~~ 
tação implantada. 

- ... ~'Na face frontéira (à Plataforma Rodo~ 
viáiiã:, "descreve o A uto_rUoram çoncentrad9s os ci
nenias, teatros, cujo gabSrito se feZ baixo e unifõf- -
me constitriiildo assim, 9 conjunto -deles um cq_rpo_ 
arquitetônico Contínuo, cOm galeria~-iiriplas-calça
das, terraços e cares- Servindo as respectivas facha
das em toda a altura de campo livre para a inSta
lação de pain-éis luminosos de reclamç'_' ... 

Aqui nota-se a preocupação erri caracterizar o cõnjun
to relacionando-o- tanto ao lugar em si, quanto à Cidade, 
tanto do ponto de vista físico- espacial quanto social e 
procurando- garantir as relã.ções da edificação com _o 
usuário, 

Em outros treChQs, observa!llOS a caracterização d,ª 
forma da edificação, suas proporÇões, ·composição, limi
tação de altura e também a preqcupação de ~aracterizar 
os espaços no interior do edifício, por exenij:tlo: 

- .. .'.~As vãrjas casas de espetáculo estarão.Hga
das entre si por travessas no gêneto tradicionãl da 
rua do Ouvidor, dos clubes, casas de chá, etc., tendo 
vista; de um lado e articulac;ias a pequenos pátios 
com bares e cafés, -e "Loggiiis" na parte dos fundos 
com vista para o parque, tudo no propósito de p-r;;~ 
porcionar ambiente adequado áo convívio à expan
são" 

ou, 

- ... "Dentro destas Superq1,1adras os bloc_os r~
denciais podem dispor-se de maneira mais variada, 
obedecendo porém a dois princípios gerais: Gabari
to máximo unifOrme, talvei seis pavimentos e pilo
tis" ... 

ou. 

--... !~A Catedral ficou igualmente localizada 
nessa Esplanada, mas uma Praça Autônoma dispos
ta lateralmente, não s6 por questão de protocolo, 
uma vez que a Tgreja é separada do Estado, como 
por uma questão de escala, tendo-se em vista valori
zar o monumento"... ~ 

Nesta última citação enfatizamos o carãter que é dado 
à Catedral, um Monumento. Sendo assim, ele passa a 
c-ontar no espaço urbano como Um elemento que deve 
ser notado. Neste caso, as demais edificações próximas, 
não devem conter linhas arquitetônicas marcantes, para 
não descaracterizar a idéia original. 

A descrição do plano deixa claro que não houve preoM 
cupação ·com densidades nas áreas urbanas, não 
estabeleceram-se relações de .espaços funcionais de atlvi
dades com habitantes e ve:ículos, a não ser aquelas so
ciaiS. As Tipologias das edificações estavam -nlais ligadas 
aos aspectos (qrmals -da paisagem na sua característica 
geral, entretanto, ensejou a criação de espaços distintos 
para as Superquadras ( ... "Os blocos residenciais podem 
dispor-se de maneira mais variada" ... ) mas que manti
vessem suas características (Gabarito máximo uniforme, 
talvez seis pavimentõS e-ptlotis ... "), Contudo não ficou 
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rígida a forma do bloco, muito conhecida hoje por lâmi
na, devido a característica longilínea do edífício. Segun
do se sabe _as lâm_ina,s_ surgiram em -função dã apro
priação dos terrenos. A venda de Quotas de terrenOs 
mencionadas no relato do Plano (item 22) não tiveram ê
xito e os terrenos deviam ser caracterizados para serem 
registrados em Cãrtório. ca·nsiderando que a definição 
do loteamento se deu num mesmo período e por apenas 
um Grupo de pessoas, o tipo se generalizou. 

Parece-nos inclusive que houve tentativa de economi
Zar trabalho porque constatamos a repetição na distri
buição espacial dos loteamentos- ·oomo em diversas Su
perquadras. 

Passado alguns anos fomos t(:stemunhas de que -o De
partamento de Arquitetura e Urbanismo procurou di
versífica'fatipologia. Assim o fez quândo_·modificou -o 
loteamentO da faixa soo-Norte (SEP-N) e SCL-N dando
lhes novos Gabaritos. Da mesma forma pàra _outros Se
tores na Asa Norte (SCLR-N, SCR-N e SHCG-:N). No· 
vos~ espaços surgiram. Uns bastante positivos, como o 
SHCG-N que proporciona ffi3.iõf densidade e movinien
tação esp3.~cfat em faCC da diversidade de àltUra: nas ·edifi
cações, e SEP-N que permite a C:ohtfibuição dOh:S.bitante 
(Empresário-PrOfissiOiial) nã gestão da paisagem ·urba
na. Em- oiltfos-setoies pefcebemos a negação em face do 
lote~mento proposto e gel].eralizadcr; co_m_Q ·o SCLR-N e 
,também em deCOi-fência do gabarito ríg~do no·quifo ar
quitet~ praticamente não -tem o Que criai-, a nãO ser_int6r
nan1erite~ Estas edificações são, então, projl:radas na sua 
maioria por' desenhistas e curiosos; retiràndo uma parte 
do mercado de trabalho- dO protfssiónal legal e contri
buindo para a geração de conjuntos de gosto discutível. 
Nestas modificações entretanto, não houve preocupação 
em guardar proporções com a população a ser atendida, 
cuidava-se apenas da forma e de algumas funções que a 
área deveria responder. ~ 

Nem mesmo uma função importante como a circu
lação, foi motivo -de preOcupação. Exemplo disto -é--o 
SCL-N_que tem uma tipologia inadequadajã queã. topo
-grafia a'centliada gerã desníveis que devem ser vencidos 
por escadas de péssimo aspecto visual e desconforto. Os 
usuários- não podem cirCular -ai:) longo do Setor porque 
este não oferece condições. Constatamos,_ por exemplo 
neste-Casá, que 6 éStúdO dC: cirCulação figu-r"ãdõ nos dese
nhos do Setor guardam uma certa lógica se examinados 
do ponto de vista bidimensional. A tipologia do lotea
mento do SCL-N_ foi modificada a nosso ver para permi
tir mãior cOftfpatibitização da edificação com as carac
terísticas físicaS: do terreno. Entretanto no estudo da ti
pologia espacial (3• dimensão) foi esquecido que a edifi
cação estava sobre uma topografia que deveria ser co"Qsi
derada. 

2. A concepção dos planos das Cidades Satélites 
Os planos de loteamento das Cidades Sa~élites foram 

feitos ern__époc~s posteriores ao do Plaiio Piloto. Contu
do problCmas Como os Cjua jà mencionaniós·--anteriór
mente se repetem em grande escala. Apesar destas cida
des terem sido projetadas na sua maioria, não conhece
mos ao menos a memória descritiva de nenhuma.-Alguns 
lotes, principalmente os comerciais, tiveram seus gabari
tos definidos, porém iÍlcorrendó em erros iguais aos j.â ci
tados para o Palno Piloto. 
- Enl outros caSOs, as construções se davam sem contro
le emergindo uma tipologia difusa, sem estilo e despro
porciOná'da--:-

A este fatos atribuímos algumas razões: A falta de in
tegração entre as AdministraÇões Regionais e o Órgão 

-Nor'matiVCl era grande sendo, os contatos bastantes insi
pientes, assim eril muitos casos;em gestões mais antigas, 
aS Administrações Regionais obedeciam menos o Códi
go de -ÊdifÍcaçôes das Cídad~ Sa(élites," e ilão se preo_cu
pavum muito. definindo eles mesmos alguns Gabaritos e 
Normas ~em que o Órgão competente tivesse conheci~ 
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mentó. Por outro lado, a falta de recursos humanos que 
prop()rcíonasse o controle devido e acudisse os proble
mas intes que efes aparecessem, é também outro falar 

·que inter'feríu no procesSO da gestão da tipologia naque
las Cídades. 

3 .. Gestão_ _d!:)s_Normas e GabaritoS; 
Até pouco tempo a elaboração das Normas e Gabari

tos para as edificações era feita de uma forma simplista 
repetindo-se normas jítfeitas e aplicando-as'às vezes, em 
outros _locais, sem nenhuma relação com o espaço. 
Quando muito examinava-se a altura das edificações em 
torno, definindo-se afastamentos que muitas vezes não 
tinham razões sólidas, como: por exemplo .obrigar-se a 
é:.onstrui(com afastamento dãs divisas em 1otes isolados 
e_dista-nte- dos_de_rnais. Em geral, a_definição .ainda se dâ 
de forma hão desejâvel. Considerando as coijlpc;tências 
<to QAU_, _ _diyersas &.olicitações são dirigidas a ele. Em 
muitos casos, os lotes são vendidos com Pacto de Retro
v:enda e estes não possuem normas; fazia-se neCessário 
~dat prioridade ao caso. 'C_onsi.derando o vo_hune de soli
"dtações -gos dj.verso_s a.spectos urba.nfsticos, o trato do 
Gabarito se dá de fofm_aimprecisa e numa visão isolada. 
Podemos enumerar _alguns problemas que impedem a 
realização -<lo -trabalho de uma (orma satisfatória. 

I -:-O Ç6digo de Edifi~~ção encontra-se desatualiza
do, coitsjderandQ._que a última edição foi em 1980 e dc:sta 
da_tao_para ~ outras_ normas (oram acrescentadas. Pelo 
menos _uma_yq: por ano o Código deveria ser-atualizado 
pelo GDF e nlo por uma firma particular.como foi o úl
timO, ~qUe.inC_orreu em enganos até mesmo de altura de 
edificação~ · 

2- A documentação das normas subseqi.lentes ao úl-_ 
timo Código .. atualizado não est_á sistematizada. 
Encontra-se apenas arquivada. Como ela é; __ u.tiliPJ..da por 
todos e não há quem cuide da mesma efetivamente, mui
tas_ VeZes o que se busca nã.o é encontrado. Sendo isto o 
-mínimo que é oferecidQ constatamos que não satisfa~ ao 
desenvolvimento pleno desta tarefa. 

3--todos os técnicos tratam de definição de normas, 
dai perde-se a noção do conjunto. 
4._ Con~ito de "firol~gia 

Pãr_a ericiral- a questão das tipologias no DF diante do 
Pãriofama cOlocado, tenho que primeifamente partir de 
alguns princípios gerais~ Considero _<).qui dois níveis tipo
lógicos: Urbano/Rural e Edificação. No nível Urba
no/Rural nos defrontamos com a tipologia -do espaço 
aberto_ COnfigurada pela composição_ dos seus element_os 
componentes, o sistema_ viário, as edificações, a vege~ 
tação, etc, e no outro nível, a edificação em si. A edifi
ca?o é c9mp~nente básico e determinante <to espaço ur
bano ou rural e, por -isto~-principalmente a nível urbano é 
que !J!e preocupa mais. Estas tipologias entretanto de~ 
veril ser o resultado do somatório de_divers_Qs fatores tais 
cOi-no: sócio-ecõnomjoos, político_ e culturais. 9 indivi
duo deve ser elemento principal a ser atendido pela tipo
logia, ele ê o--corilponente básico e elementO de maior va
lor, Nestesenticto então é que os espaços a serem criados 
-d~vem se voltar. O fato do ser humano ser composto do 
mundo material e do espiritual nos leva a pensar no re
sultado do produto destes dois "Campos". Este conjun
to, aliado ao fato da capacidade do homem de pensar- e 
idealizar, se transforma em necessidades que o ser huma
no tem pa"ra satisfaZer a sua vida através de atividades. 
Por sua veZ, estaS i'equereim esp-ãço~ para sua realização 
determinando tipologias próprias a cada atividade a ser 
des-envolvida. A configuração dos espaços e das edifi
caçõeS provocam por sua parte emoções nos indivíduos 

_ qUe jmicessam aq-uela infO'rmaÇão e produzem novas res~ 
postas ~umã Visão conclusiva em forma de crítica ou 
não. 
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Mundo Espiritual -~'- - - Visão crít_i_ça_ --- _,... I 

I \ ~ 
Homem Necessidades_~ AtiVidades ---7 Espaços 

1'\ / 
I Mundo Material 

'------
Diante destes f:itos é que o DAU- Departamento de 

Arquitetura e Urbanismo deve adotar uma postura fi-en
te a questão dos Gabaritos e Noimas di Edificação no 
DF. assumindo isto no Plano de ação Setorial preconiza
do pelo PEOT. 

5. Uma Proposta para Aplicação 
Assim, como proposta sugerimos a criação de um 

Grupo de Trabalho que possa tratar do assunto, caben
do a ele inicialmente a compreensão do problema prece
dido de uma série de levantamentos, análises e pesquisas 
que ofereçam subsídios básicos e estabeleçam princípios 
para a fase seguinte de for~ação de proposta de inter
venção nas áreas com tipologias degradadas e formulan
do uma política para Gabaritos e Normas de Edificação, 
principalmente para loteamentos sem essa definição. Pa
ralelamente a estes trabalhOs o Grupo desempenharia a 
função de acompanhamento, avaliando constantemente 
a ev_olução e formulando a regulamentação necessária. 

Numa primeira abordagem, o processo de regulamen
tação deve levar em conta: O valor ótico -o sentido de 
lugar - o sentido de conteúdo, a informação. Segundo 
CULLEN a ótica pode proporcionar ao indivíduo um 
impacto visual produzido Por uln espaço determinado. ~ 
desejável também ~efinir_ ÇiaOaritos e NorrilaS_ buscando 
finalidade do ponto de vista ótico, manipulando os ele
mentos das regras de form<! a produzir efeitos na _edifi· 
cação, gerando o impacto em nossas emoções. A repe
tição da forma e dos ambientes urbanos muito largos, 
produzem pouco-efeito de impacto porque a visão inicial 
ê assimilada rapidamente e passa ser monótona~- ''A 
mente humana reage frente aos contrastes"-._ 

O sentido de lugar, também definido por CULLEN, se 
refere às nossas reações a respeito da posição que ocupa 
o nosso corpo no meio em que o rodeia. e o sentido de 
estar dentro ou fora, aqui ou alí. 

O conteúdo, segundo CULLEN, e "o isto e q aquilo". 
A construção em si, seu colorido, a escala, o estilo, o ca
ráter, pe~sonalidade C unicidade, Partindo do pressupos
to de que a cidade é formada de indivíduos e cada um 
possui carâter distinto do outro, a coinposiçÍo das edifi
cações deve ser reflexo- de quem as concebeu, de quem as 
construiu e de quem as utiliza. Em muitos casos um es
paço- composto desta forma torna-se o seu principal en-
canto. 

Além dos aspectos sensoriais chamados a atenção 
para alguns outros: 

- AspCctos culturais, ou seja respeitar -oS usos e coStu
mes de uma população, atê o ponto em que não haja pre
juízo dela sobre ela mesma (p. ex. pÕluíções). 

-Áreas de valor cênico. Deve-se pesquisar e levantar 
essas ãreas a fim de preservá~1as ou valorizá~1as, tirando
se partido delas. 

- Aspectos formais - a ênfase que se pretender dar 
ao conjunto ou à definição_ pode gerar ou não um ponto 
focaL Deve-se cuidar deste aspecto na medida em qUe 
uma edificação possa vir 8 ser alvo exCessivamente no
tório num determinado ponto da cidade. Não necessa
riamente ter sido esta a intenção original. 

-Aspectos funcionais- é necessário ter um certo-co~ 
nhecímento do funcionamento da -atividade que estiVer 
sendo tratada, entendê-la também como um organismo. 
~Aspectos legais~ privacidade, direitos já adquiri

dos, Código Civil, etc.. -

EmoçõeS 
j 

-ASpectos de densidade_- o uso do ~lo fixado de~ 
t-ermina -um-;.~ãrea de constrUÇão geraildo um certo nÓ
mero de pessÓas~ Os esPaços públicos que dão acesso 

: --(pedestre e veTc'u1os) ao lote deve ser condizente com a 
-·dimensão da edmcãção. 

Finalmente, a regulamentaçãc_J _ ~eye surgir natural
mente com -a--criaçãO dõ plà.no urbanístico; entretanto, 
como não ocorreu isto na maioria dos planos, devem-se 
buscar elem_entos tais que possam iridicar·os parâmeti'os 
para esta defin-ição, ou seja, se a ãrea urbanajã estã insti
tufda e é necessária a regularização, devem-se entender 
as funções básicas da locã.Hdide, suas interações e depen
dências. .internas e externas, os fluxos ode movimentos, a 
circulação de veíc_ulos e pedestres, densidades e outros 
componentes da ãrea qu~ _ são ~mprescindíveis à ~cm
preensão orgânica do espaço trãtado. 

"O importarite- não é estabelecer normas absolutas 
sobre o aspecto e cOnfiguração de uma cidade ou de seu 
redor, se não algo mais modesto, de menor alcance: 
tratar-se simplesmente de manipUlar dentro de _certas to
lerâncias. Isto significa que podemos c_onfi~r pouco na 
técnica e que devemos voltar nossos olhos ã oUtros valo
res e a outras normas" (CULLEN, Gordon). 
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O SR. PRESIDENTE (Lomanto JúniOr) -Concedo 
a palavra ao nobre Senador Raimundo Parente .. 

O SR·. RAIMUNDO PARENTE (PDS- AJI.,. Pro
nuncia o seguinte disc~,trso.)- Sr. ~reSidente ciSrs. Sena-_ 
dores: - - -

Mais uma vez, um golpe ferino ê perpetrado contra o 
Amazonas, contra a sua combalida economia, contra a 
sua sofrida população, c_omo se não-bastassein todos os 
outros golpes que, ao longo dos anos, vêm sendo aplica
dos impiedosamente em cima do meu Estado, vítima 
constante das tramas urdidas pelos que, sem a_ menor 
sensibilidade, pensam apenas em defender seus próprios 
e espiíriOs interesses, pciuco se lhes dando as conseqüên
cias advindas dess~ cOmportamento. 

A Gazeta Mercantil do dia sete do corrente divulgou, 
com destaque, a' aUtririiação que o Instituto Brasileiro 
do Café vem de c-onceder à empresa multinacional uBoz~ 
z:o" para, em carâter experimental, de acordo com a 

-n()tícia, exPortar café verde em grão, não ensacado e 
apenas colocado em containers, eliminando assim o uso 
da sacaria de juta. 

Esse fato, Sr. _Presidente e Srs. Senadores, se realmente 
consumado, redundará num desastre económico de con~ 
sequência_s imp~evisíveis para o Estado do Amazonas, 

- consideran-do,_em pljmeiro lugar,_ que no Brasil as fibras 
de juta somente sãO p-roduzidas na Região Amãzônica, e 
em segundo lugar, que no meu Estado, em particular, 
essa cultura representa a única atividade agrícola real
_m_~nte estrutUrada, posto que jâ completamente definida 
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e definitiva, com uma produÇãO, em cada safra anual, de 
cerca de sessenta mil toneladas, das quais vinte e cinco 
mil são industrializadas no próprio Estado. 

Por outro lado, Sr. Presidente e Srs. Senadores, é im
portante levaf em cons_ideração que a produção agrícola 
da juta, desenvolvida no interior do Amazonas, assegura 
mercado de trabalho pa-ra- cerca de vinte mil famflias, 

-- ocupantes do nosso imenso vazio demográficO, merecen
do destaque, também, o fato de que a nossa moderna in
dústria de transformação têxtil e manufatureira, de fios, 
tecidos e sacaria de juta emprega aproximadamente cin
co -ma- Pessoas, significaildo, portanto, grande contri
buição- para õ aproveitamento da nossa mão-de-obra 
ociosa, exatamente num momento em que outras áreas 

--oa nossa economia continuam sendo insistentemente 
ameaçadas, como por exemplo a Zona Franca de Ma
naus, alvo permanente dos ataques desfechados pelos 
inimigos ferrenhos da Amazônia. 

Na edição anteriormente citada da Gazeta Mercaatll, 
o exportador Bozzo e o importador General Foods de
claram, abertamente, que o grande beneficiário da elimi~ 
nação da sacaria de juta seria o importador-consumidor 
estrangeiro, não importando o enorme prejuízo a ser so~ 
frido pelo agricultor e pela indústria amazonenses e, por 
via de conseqüência, pela própria economia nacional. 

Corrtparativamente, e para aviVar a memória do Insti
tuto Brasileiro do Café, permito-me lembrar que um 
sado de café ê hoje eXportado por cento e setenta e cinco 
dólares, cerca de quatrocentos e sessenta mil cruzeiros, 
enquãnto utn~Sáco vazio de juta tem seu preço ao redor 
de um dólar, mais ou ·menos dois mil e seiscentos cruzei
ros; equivalendo portanto somente a zero cinqíierita e 
sete por cento do valor da saca de café exportada, fato 
que, como é óbvio, em riada onera o importadOr~· 
c-onsuffiidor. 

Daí, ~r. P~i!lente e Srs. sef!-adOres, o nosso protesto 
veemente contra essa decisão absurda e impatriótica do 
InStituto Brasileiro do Café, VOltada não apenas contra 
o~ in~eresses 4o ~mazonas, mas_, de !J,m mo~do geral, con
tra OS frltereSSes do-Brasil, em benCficio dOs interCsses de 
grupos alienígenas que visam somente um lucro cada vez 
maior, não impOrtando se, pa~a tanto, o nosso povo te
nha que ser ainda mais sacrificado, enfrentando_ sofri
mentos e a&ruras aiÕ.da maiores. 

Que as autoridades maíores da República, a começar 
pelo Presidente João Figueiredo, passando pelo Ministro 
da Indústria e do Comércio e pelo Ministro da Agri~l
tura, tomem posição firm-e e patriOtiCa -cOntr-a essâ medi
da ~~dis~utivelmente antinacional q1,1e, em_vergade, ou
tra coisa-não-fará senão esfacelai completamente a clau· 
dicante economia amazóniCa, tão dependente dos bene
plácitoS dO Goverilo Federal. 

Chega, Sr, Presidente e Srs. Senadores, chega de gol~ 
pes e de estocadas mortíferas contra o Am_ªzonas. Afi
nal, somos Brasil e Brasil autêntico, com o que existe de 
mais verdadeiro em potencialidades naturais e em rique
zas inexploradas. Será, Sr. Presidente e Srs. Senadores, 
que estão querendo abrir mão de tu~o isso? 

Era o Cjue tinha a dizer. (Muito· bem! Palmas.) 

O SR. PRESIDENTE (Lomanto Júnior) - Não hã 
mais oradores inscrito.~ 

Nada mais havendo a tratar, vou encerrar a presente 
sessão, designando para a extraordinária das I 8 horas e 
30 minutos, "iritCrforffiCíite éOJJVOcãda, a seguinte -

ORDEM DODIA 

Votação, em turno único, do Projeto de Lei da Câma
ra nl' 75, de 1981 (n' 638/79, na Casa de origem), que ai-
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tera a redação do artiS:o 210 da Lei nct 5.869,-de 11 de ja
neiro de 1973 - C.óQigo de Process-o CiVil, tendo 

PARECERES, sob n•s 95, de 1982 e693;âe 1984, da 
éo_m_fssãQ- De C~tftulçio _e JQStfça -:- 1' ~nunda
meato~ fav~rável ~o projetQ:._:zt Prommdamentot fa'lorá
vet à emenda de plenário. 
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Discussão, em turno único, do ProjetO çle Resolução 
n"' 59, de 1984, de autoria da comisS:ilO Oir~~ra~ que a_lto
ra o Regulamen~o Administrativo do S"enado FederaJ i 
dá outra providências, tendo 

_ !'A~_E~E~ES, s~~ n's 131 e 732, de 1984, das Comis
sões:· 

Novembro de 1984 

De Consdtulçlo e Jusdça, pela Constitucionalidade e 
Juridicidade; e 

De Finanças, favorável. 

O SR, PRESIDENTE (Lomanto Júnior) - Estâ en
cerradã a sessão. 

rLe.vlinta-se a sessão às 16 horas e 30 minutos.) 

Ata da 204• Sessão, em 20 de novembro de 1984 
2• Sessão Legislativa Ordinária, da 47• Legislatura 

ÃS 18 HORAS E 30 MINUTOS, ACHAM-8E PRE-
SENTES OS SRS. SENADORES: . . 

Jorge K a lume - Altevir Leal - Fábio Lucena -
Raimundo Parente- Claudionor Roriz- Gaivão Mo
desto :-- Aloysio Chaves -c Gabriel Hermes -- Hélio 
Gueiros --Alexandre Costa ~José Samey- Alberto 
Silva - Heivídio Nunes':"""" João lobo --Aimir Pinto
José Lins--:- VirgíliO Távora- Cã.rlos Alberto- Moa
cyr:_ Quart~ - Martins Filho - Humberto Lucena -
Marcondes Gadelha -:- Milt<?n Cabral- Ad_erbal Jure
ma - Cid Sampido - Marco Macief ~ Guilherme ro~~:l
meira. - Carlos Lyra __ ~ l,.!J.iZ Cavalcante :- Louriva:l 
Baptista - Passos Pôrto - Jutahy Magalhães - Lo
manto Júnior- Luiz Viana- João Calrnon- José lg
náciO Ferreira - Moacyr Dalla - Aritaral PeíXoto :.._ 
Nelson Carneiro - Mm·van Acayaba - Alfredo Cam
pos - Amaral Furlan - Fernando HenriQUe Ciit'doso 
-Severo Gomes- Benedito Ferreira - Henrique San· 
tillo - Mauro Borges- Benedito Canellas - Gastão 
Mí.lller- Roberto CampOs- José Ffagc:lli- Marcelo 
Miranda- Saldanha Oerzi- Affonso Cainatgo- Ãl~ 
varo Dias - Enêas Faria - Jaison Barreto - Jorg~ 
Bornhausen - Lenoir Vargas- Carlos Chiarclli- Pe-. 
dro Simon - Octávio CatCioso. 

O SR. PRESIDENTE (Lomanto Júnior)- A lista de 
presença acusa o comparecim-ento de 62 Srs. Senadores. 
Havendo número regimeil.tal, declaro aberta a sessão. 

Sob a proteção de Deus inic1ãrii.Os nosscis -trabalhos. 
Sobre ii mesa. projetas de lei que vão ser ]idos pelo Sr. 

)"'-Secretário. 

São lidos os seguintes 

PROJETO DE LEI DO SENADO N• ZJií, DE 1984 

Acretcenta paQgrafo ao art. S"' da Lei D"' 5.682, de 
21 de julho de 1971. (Lei Orginlca dos Partidos Poli
dc:os) 

O Congresso Nacional decreta: . 
Art. }9 Acrescenta-se ao art. 59 da Lei n9 5._682, de 

21 de julho de 1971, alterada nas arts, 19 a 21 pela Lei n"' 
6.767, de 20 de dezembro de 1979, o segui.r:l_te -~ 

"§ 49 Para os efeitOs do que dispõe-o art._l52, § 
59 da Constituição Federal, são considerados, ain
da, fundadores do partido, além dos eleitores men
cionados no Inciso I deste_artigo, os filiados aptos a 
votar na prirheiia ConvCOcãO partidária no Municí
pio em que tenham dom-icílio eleitoral." 

§ 29 Esta Lei entrarà-etT(V'í_gor-riã aarã-dt.: sua publi
cação, revogadas as disposições em contrãrlo. 

EXTRAORDINÁRIA 

Presidência do Sr. Lomanto Júnior 

Jaodficaçio 

Diz a Con~tituição (art~ ~~~§59) qu~,f'ãO perdem seus 
mandatos os parlamentares que participarem, como fun
dadores, da constituição de novo partido. 

_A lei ord~~~oria,_ ao_ dispor So~re a ~undação de parti
dOS:· ~omente Cõrlstdera fURdãOoies-ãqUeles que, em mi
mero -~ünca infêrior a -ü:ii (cC:ntO e um); elegem a Comis--
sã0õi"fCt0iilN-ãci0nal -ProVisófí.l.· -· · · 

os qüe vãO ter-r-espo_hsabilidades relevanteS na ari"egi
mentação-partidári:i- a- partir das baSeS. C que, poi"isso 
mesm"o, são' dS rúndadores do panido nos MUnidPíO; 
são, inexplicavelmente, excluídos da proteção constitu
cional. 

Pela fonna vigente_, os Deputados estaduais e Os V e
readores não podem pãrticipar, como fundadores~ da 
constituição de novo partido, a não ser que ~tejam to
dos eles, num mesmo dia, num mesmo horário, num 
mesmo local, onde aqueles, em número nunca inferiOr a 
101 (cento e um) estiverem elegendo a ComissãO DirC:to
ra Nacional Provisória. 

Ora, não se funda um partido para uma democracia a 
partir de uma reunião de cúpula, de cima para baixo, 
iridO-S-e bqs~a,r só de_l)ois o_~poio das bases municipais. 

A insfalação da Comissão Diretora: Municiupal Provi· 
sória, a ação de proselitismo em busca dos filia~9S e a 
realizaçã"ó dã prime-ira 'Cónvertção M unicípal consiitu~m 
etapas que caracterizam, verdadeiramente, a fundação 
de um partido. 

Nossa certeza é a de que com a transformação deste 
Projeto -de [,.e i irerrio; descentralizar e: democratizar, ain
-da ffiais, as medidas nCcessáriaS à fundação de novo par
tido. 

Sala das Sessões; "20 de novembro de 1984. -Jorge 
Bornhausen. 

LEGISLAÇÃO CITADA 
LEI N• 5.682, DE.21 DE JUL!iO.D!OJ.971 

1..e1 Orgintca dos Partidos. Pol!d<;,. ~ ~ 

· ·Ã~.' s; · · N; r~~d;~~-d~ -~~-~;;tidõ serrc;~~~~~t:;:-· 
riamerite observadas as seguintes normas: 
I- Os fundadore_s -d_o partido, em mlmero nunca infe:

rior a 101 (cento e um), elegerão uma comissão direto_ra 
nacional provisória· de 7 (sete) a 11 (onZe) ·membros: 
II- A ComissãO Dirctora Nacion-al Provisória fará

publícar, na Imprensa OfiCiãi:--o- riülrilfest~ Cfe-tailÇãmen:
to-.-ac-ompanhado do estatuto programa. E se encarrega
rá das provldências-preliminaresjúrtto aoTribunal Supe
rióf Eleitoral; 

Par I. É vedado a um pa_rtido adotar programa idênti
co··-a-o--de--oufiO-regi~frã.do ant~iormet'!te. 

Par 3: Não se poderã utilizar designação ou denomi· 
naÇãó partidãria, nem se farâ arregimentação de filiados 
ou adeptos, corh base em credos religiosos OU sentimen
tos de riCa -oU classe. -

III- O maniresto indicarâ à Coilstitiiíção da CorniS· 
são Dii"etora Nacional Provisória, o nome do partido em 
fonn3ção, Cõin a respectiva sigla, bem assim o número 
do título e da zona Eleitoral e o Estado de seus fundado
reS;-destaCando, quando for o caso, a condição de Depu~ 
tado Federal ou Senador. 

Par I. Do oome constará obrigatoriamente a palavra 
partido com os qualificãtivos·, seguidos da sigla, esta cor
respondente às iniciais de cada palavra, não sendo per
mitida a utilização de expressões ou arranjos que possam 
induzir o elelior a engano ou confusãó:-

Par 2. É vC:dado a um partido adotar programa id!nti
co aO de outro registrado anteriormente. 

Par 3. Não se poderã utilizar designação ou âenomi
náção partidãria, nem se fará arregimeritação de filiados 
ou- adeptos, com base em credos religiosos ou sentimen· 
tos de raça ou classe. 
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racão. 

Obrigatoriedade, normas. fundação, panido político. 
Proibição, duplicidade, programa partidãrio. Proibição, 
discrimin-aÇão, designação, partido político. Lei orgâni
ca. partido polftico. 

(À Comfssão de Consl(tuicão e Justiça.} 

PROJETO DE LEI DO SENADO N• 237, DE 1984 

Dispõe sobre a consdtuido de Blocos Parhuntnta
res e dá outras pro'ri.dênclas. 

O COngr~~- ~-~~anal_ decreta: 

Art. 19 Os Senadores, Deputados Federais, Deputa
do l;stl:\duais e Vereadores que- deixaram o __ partid~·- sob 
cuiã legenda fora~m ereilos, Par·a participarem; como t"tin- -
dadores, dã constituição ôe novo partido, reUnir-se-ão 
em Bfocos Parlamentares, em suas -resp-ectivas Casa·s Le
gislativas, riáTOrm-a: desta Lei. 

§ I<:> Os Blocos Parla-mentar-es serão constituíd-OS pOf 
fundadores de um mesmo partido e terão, para efeítOS 
regimentais, "as mesmUs -atribuições deferidas aos Parti
dos Políticos. 

§ L9 O funcTõ'"na:inento do Bloco Parlamentar dar-se
á mediante sirilples comunicação de seus integranteS -à 
Mesa Direlora -e-na qu-al cons~ará, obrigatoriamente, o 
nome do Líder. 
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Art. 21' Ocorrendo licença ou vaga será convocado o 
suplente da mesma legenda a que pertencia o -titular. 

Parágrafo único~ O -suplente convocado exercerá o 
mandato sob a legenda do partido a que se filiou. 

Art. 31' Não obtendo o partido em organização o 
seu registro definitiVo, os seus -miados refluirão, com to
dos os direitos, à legenda anterior. 

Art. 49 As Mesas do Senado Federal, da Câmara 
dos Deputados, das Assembléias Legislativas e das Câ
maras Municipais baixarão Ato, no prazo de 30 (trinta) 
dias, adaptando os seus Regimentos às disposições desta 
Lei. 

Art. SQ Esta Lei entrará em vigor na data de sua 
publicação, 'revogadas as disposições em contrário. 

JustlflcaçiG 

A Constituição Federal assegura aos parlamentares o 
direito de, em qualquer tempo, deixarem o partido sob 
cuja legenda foram eleitos para participarem, comó fun
dadores, da constituição de nova partido político. 

Pelas disposições vigentes na legislação ordinária são 
necessários, no míriiino, 200 (duzentos) dias para que es
tejam atendidas todas as formalidades necessãrias ao re
gistro de um partido, 

Não hã nenhuma norma dispondo sobre a situação 
dos parlamentares, fundadores de partido, em suas res
pectivas Casas Legislativas, nesse período, entre a fun
dação e-o registro. 

O que se pretende com este projeto é preencher esta la
cuna ainda existente em nossa H::gislação partidária, asse-
gurando a participação dos fundadores de partido em to
dos os trabalhos legislativos, através dos Blocos Parla
mentares que terão, para efeitos regimentais, as mesmas 
atribuições deferidas aos Partidos Polít_icos. 

Sala das Sessões, 20 de novembro de 1984. -Jorge
Bomhausen. 

(À Comissão de Constituição e Justiça.) 

O SR. PRESID.ENTE Lomanto Junior)- Os proje
tas lidos serão pubiicados e remetidos às cqmissõe"~ com-
petentes. ___ _ _ _ _ _ _ _ _ __ 

Sobre a mesa, projetas de resolução que vão ser lidos 
pelo Sr. 19-Secretário. 

São lidos os _s_egujntes 

PROJETO DE RESOLUÇÃO N• 75, D!' 1984 

Cria a Categoria Funcional de Acljunto de Segu
rança Legislativa e dá outras providências. 

O Senado Federal resolve: 
Art. 1"' h criada, no Grupo-Atividade de Apoio Le

gislativo Código SF-AL-NS a Categoria Funcion~~ de 
Adjunto de Segurança Legislativa, intermediária eritre a 
Categoria Funcional de Agente de Segurança LC:gislativa 
e a de Inspetor de Segurança Legislativa. 

Art. 2t Aos oCupantes da Categoria Funcional de 
que trata o artigo anterior são ine~entes atividades de 
nível superior, abrangendo: 

a) atividades, funções e operações relativas à segu
rança do Senado Federal, dos Senadores e do funciona
lismo da Casa, inclusive quando em missão externa; 

lt) Orientação e exeCUção de tarefas refeientes à segu
rança do Senado Federal, nas galerias do Plenário e nas 
demais dependências da Casa, quando ocorrerem s~
sões, solenidades ou ativida.des com. grande afluência de 
público; 

c) execução de outras tarefas que- sejam pertinentes à 
segurança interna do Senado Federal. _ __ 

Art. 3' Os ·valores das referências de venci~entos 
constantes do Anexo I que acompanha esta resolução 
são os fixãdos para as coriespOndentes- Referências da 
escala de Nível Sup-erior (NS), integrante do Anexo II da 
Lei nt 6.908, de 198_1, com os seus reajustamentos poste
riores. 

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção I}), 

Art. 49 As Classe "Especial", "B" e "A" da Catego
ria Funcional de Adjunto de Segurança Legislativa S'!rrão 
providas mediante a transformação dos cargos de Agen
te de Segurança Legislativa, dispensada, no primeiro 
provimento, a exigência de escolaridade superior. 

§ ]9 A lotação na Categoria Funcional de Adjunto 
de Segurança Legislativa, observado o número de Agen
tes de Segurança Legislativa, será estabelecida por ato da 
ComiSsão -Diretora, que escalonará os servídores, de 
êima para baixo, Referências das ClasSes "Especial", 
"B" e "A", obedecidas as correspondências com a dis
tribuiÇão atual nas Referências da Categoria dC-õriger-
constantes do Anexo H desta Resolução. 

§ 29 --os servidores pertencentes a Categoria- funcio
nal diversa da de Agente de Segurança Legislativa que, 
lia data destã- ReSolução, comprovadamente, há maiS de 
ano, estiverem exercendo as funções de segurança, atra
vés de requerimento apresentado dentro do prazo de 60" 

Quarta-feira 21 4361 

(sessenta) dias úteis, aprovado pela Subsecretaria de Ser
viços Gerais e pela Chefia Geral do Servfço de Segu
rança, serão aproveitados na categoria funCional de Ad
jllnfo -de Segurança Legislativa, por transposição, me
diante Ato da ConlisSão Diretora. 

§ 39 A lotação dos cargos transpostos de que trata o 
parfigrafo anterior, far-se-á sempre obedecendo à corres~ 
póndência dos valores das referências de vencimentos na 
Categoria de origem, em primeiro, e, na sua inexistência, 
na menor Referência da Classe "A", da Categoria Fun
ciOnal de Adjunto de Segurança Legislativa, em segun
-io, respectivamente. 

§ 4? Para a transposição-Objeto dos parágrafos ante
riores, serã dispensada a existêilci~> .e eScolaridade supe
rior. 

Art. .5"' Esta Resolução en .• a em vigor na data de 
sua publicação. 

Art. 69 Revogam-se as disposições em contrãrio. 

ANEXO I 

GRUPO CATEGORIA FUNCIONAL _ ÇÓO!GO . REFERBNCIA 

--- Atividade de Apoio 
legislativo 

Adjunto de Segurança SF-AL-NS-018 Classe Especial 
NS-14a II 
Classe "B" 
NS-10a6 
Classe"A" 
NS-Sa I 

Legislativa 

A N E X O I I 

~9 

~9 

N9 

)1:9 

N9 

N9 

!f9 

N9 

~9 

AGE~TE DE SEGURANÇA 

LEGISLATIVA 

Classe '~Especial" 

de ocup.: 26 ~ REif. 

' ' 'e "D" 

de O c " Ref. 

de ÜCU{:l 01 - Ref. 

de Ocup.: 01 - Ref. 

Classe "C" 

de Ocup.: 09 - Ref. 

de Ocug.: os ~ Ref-

classe "B'' 

de Ocup.: 03 - Ref. 

de Ocup.: 03 - Ref. 

Classe "A" 

de Ocup.: 04 - Ref-

Justlllcaçio 

NM:...35 

('l_M-33 

NM-29 

l<M-28 

NM-27 

l<M-25 

l<M-20 

NM-19 

NM-18 

Visa o presente Projeto de ResoluÇão colOCai os Agen
:es de Segurança Legislativa em situação idêntica às dos 
Assistentes Legislativos, que pelo projeto de Resolução 
n'il 63/83 foram favorecidos com a criação da Categoria 
de Adjunto legislativo. 

N9 

N9 

N9 

N9 

('19 

N9 

N9 

N9 

N9 

ADJUNTO DE SEGURANÇA 

LEGISLATIVA 

Classe "Especial" 

de Ocup.: 26 - Ref. NS--14 

Classe "B" 

de Ocup.: 20 - Ref. NS-13 

de OCup:: 01 - Ref. NS-12 

de Ocup.: 01 - Ref. NS-11 

de Ocup.: 09 - Ref. NS-10 

de Ocup.: os - Ref. NS- 8 

Classe "A" 

de ocup.: 03 - Ref- NS- 5 

de Ocup.: 03 - Ref- NS-

de_Ocup.: 04 - Ref- NS- 3 

Tal como ocorrido com os Assistentes Legislativos 
em ralação aos Técnicos Legislativos, existe, no que tan· 
ge aos Agentes de Segurança Legislativa, um grande dis
tanciamento entre eles e os inspctores de Segurança, em
bora. na prática, o trabalho que ex:ercem seja. na re3lida
de, o mesmo. 
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Por outro lado, mister se faz ressaltar que os Inspeto
res de Segurança Legislativa, em sua qUase totalidade, 
não apresentam escolaridade melhor do que a maioria 
dos Agentes de Segu_ra_nça. 

Frise-se, também, que o ingresso dos lnspetores- de Se
gurança no Senado Federal e na Categoria não se faz de 
modo diferente pelo qual entraram para esta Casa e para 
a competente Categoria os_ Agentes de Segurança. 

Assiril, há, no caso dos Agentes de Segurança Legisla
tiva, tal como acontecia em relação aos Assi~tentes Le
gislativos, uma distorção que, signific<i.ndo gritante in
justiça, necessita ser cOrrigida. 

O presente Projeto de Resolução tem em mira, preci
samente, como naquele referido caso, criar uma Catego
ria intermediãria entre -a de Agente de Segurança Le-gis=
lativa e a de Inspetor de Segurança Legislativa, dimi
nuindo a injustificável distância existente entre ilas, o 
que se nos afigura juSto e oportuno. 

Sala das Reuniões, de de 1984.- Moacyr 
Dalla - Lomanto Junlor - Jaison Barreto- HenriqUe 
Santillo - Raimundo Parente. 

PROJETO DE RESOLUÇÃO N• 76, DE 1984 

Altera o Regulamento Administrativo do Senado 
Federal, aprovado pela Resolução n9 58, d_.e 1m, e 
alterações posteriores, cria a Auditoria, e dái outras 
providências. 

O Senado Federal resolve:_. 
Art. {9 O Regulamento Administrativo ~o Senado 

Federal, aprovado pela Resolução n' 58, de 1972, e alte
rações posteriores, passa a vigorar com as seguintes mo
dificações: 

t • O artigo 99 passa a vigorar acrescido do ~ 
guinte ifein: 

"Art. 91' ..• ._.., ••••• --=-···~~--~-.~-
V- Auditoria" 
2' A Seção III do Capítulo II do Títulolrdo Li

vro I passa a vigorar acrescido de mais uma Sub
se~ão com os seguintes artigos: 

.. Subseção V 
Da Autoria" 

Art. Ã Auditoria compete prestar assistência na 
área de sua especialidade à ComiSsão Diretora, ao 
Diretor, exercendo a_ orientação e fiscalização da 
execução do Orçamento do Senado, do Centro Grã
fie:o e do Centro de Informática e Processamento de 
Dados, nos seus aspectos contábeis analítica os pro
cedimentos expostos pels contabilidade analític e 
compreenderá: 
l-
a) A tomada de contas; 

b) A prestação de c-ontas; 
c) O exame da documentação-instrutiva ou compro

batória da receita e 9a despesa; e 
d) A análisé de balancetes e balanços. 

II - Auditoria de programas se baseará: 
a)- No acompanhamento físico e- finãnCelfõ -

dos programas de trabalho e do orçamento; 
b)- Na identificação do resultado segupdo o Pro-

jeto ou _atividade;_ _ 
c)- Na adequada propriedade do produto Parw 

cial ou final do obtido, em face da especificação de
terminada; 

d)- Na avalia~ão dos resultados alcançados pe
los- administradores; 

e)- Na execução de contratos, conv~nios e ou
tros .acordos _bilaterais; e 

f)- Na fluidez da realização da receita-e_da deS
pesa. 

Parágrafo único. São órgãos da Auditoria: _ 
I - Gabinete; 

II - Seção de AdminiStração. 
Art. - Ao Gabint:le da Auditoria compete provi

denciar sobre o exp~diente, as audiências,_!!:_ a repre-
sentação do sgu titular; exe~utar as tarefas Qe supor

---- te, a~mjnistrativo vinculadas à competência do ôr-
gã9; al]~iliar ó 's_eu tit~lar no desempenho ~e suaS
atividades; e ·executar outras tarefas _Cqrrelata_s. ·~ 

Art. À Seçào de Administração compete rece
ber, controlar e distribuir o material e o expediente 

.da A-uditoria: exe~utar os traPalhoS datilogiâficos e 
de reprografía: organizar -a Consolidação dOs dados 
estatísticos; proceder ao controle interno do peSS()al 
da Auditoria; encaminharJnformações ao Sistema 
de_Processame.nto de Dados, de acordo com os maw 
nuais de procedimento pertinentes; ·e execu_tár ou
tras tarefas correlatas. 
-~3~ _ O artigo it8 pãssa a vigorar com a seguinte 

redaçào: 
"Art. 218. Ao Auditor incumbe planejar, su

pervisionar, coordenar e controlar a execUção das 
atividades compreendidas nas linhas de competên
cia do Órgão; orientar a pré-qualificação e seleção 
dos servidores do Órgão; propor à CorrHssão Dir~ 
tora e co.orden;lr a execução de programa de treina
mento para os seus servidores; solicitar ao L"' S~rew 
tário a designação ou dispensa de servidores do 
exercício de função gratiflcada e ao Diretor~Geral a 
lotação nos serviços da Auditoria, de servidores de 
sua escolha; observar e fazer observar, no âmbito da 
Auditoria, as determinações da Comissão Diretora, 
do PreSidente e do 1 "'-Secretário; decidir sobre 
problemas administrativos dos servidores imediata
mente subordinados; impor penalidades, nos limites 
estabeleçidos nesie Regulamento, e desemp-enhar 
o_utras ativi_d~des peculiares ao cargo, de iniciativa 
própria ou- de o_rdem supe:ior. 

4• O incis-O III d~_Ãn~xo it, do Quadro de Pes
soal do Senado Federal, na parte referente às 
Funções G~atlfic.adas~ p~ssa a vigorar ~crescido das 
seguintes expressões: 

~·_ót-As_sisfê11te Técnico_-- . ~ .. _ .. -.....•. 
01 Chefe· de Seção ... ~ ... 
O 1 SecretáriO de Gabinete 
03 Assistente de Auditoria 
O I Auxiliar de Controle de Informações 
01 Auxiliar de Gabinete ...•......•. 
02 Contínuo" 

FG-1 
.FG-2 
FG-2 
FG-2 

FG-3 
FGC4 

5• A tabela de Distribuição de Funções Gratifi· 
cadas, cOnstante do Anexo II, passa a vigorar, 
acreScida de novo item, com a_s seguintes funções: 

"II .0"5.00 Aqdjtoria 
O I Assistente Técnico ..........• v .• 

_Ql Chefe çle Seção ..... ~-- .. ~· •...• 
O 1 Secretário de Gabinete 
03 Assistente de Auditoria 
01 Auxiliar de Controle de Informações 
Ol Auxiliar de Gabioete ... -..•••. _. 

FQ-1 
FG-2 
FG-2 
FG-2 

FG-J 
FG-4 

6-.--- -o Capitulo I do Título III do Livro I acresci
do, on.de couber, de 1 (uma) Seção, passa a vigorar 
-.càril-aS SegUinteS expressõeS: 

1)--:- .. Seção .- .. ··················~··-··· 
- -Dos Assistentes de Auditorii 

Art. __ Aos A!isistentes de Auditoria incumbe au
xiliar o Titular do órgão, na área de sua especialida
de; prestar assistência no exame da prestação de 
contas dos respectivos órgãos; auxiliar nas fiscali
zações e inspeções financeiras; e desempenhar ouw 
tras atividades peculiares à função". 

7~ Acrescente-se ao § i"' do Artigo 360, onde 
couber,_ a expressão: 

"O Auditor" 

Art. 29- A Subsecretaria de Pes~o~l republicará 9 Re
gulamento Administrativo do SenadO -Federal, renume-

rando os seus dispositivos e atualizando o número e a 
distribuição das funções gratificadas, de acordo com o 
dispOsto riesta Resolução~ -

_Ari.-_3_~ -- ,(S deSpCsas--decOfrentes a.a· aplicação desta 
ResoluÇão-correrãQ à Cçnt~ dos recursos or_çamentãrios 

- próp"ríos- ao -~SeriadO E~deral. _ 
Art. 4"' Esta Resolução entra em vigor na data de 

sua -l:mbiicação. - • -

Art. 5"' Revogam-se as disposições em contrário. 

Justificação 

- O Diretor da Secretaria de Serviços Especiais encami
nha ao Senhor Primeiro~Secretârio proposta de estrutu
ração da Auditoria dO Sena,çio Federal, anexando ante
projeto de resolução sObre. o""a:sSunto, e consulta da pos
_sibilidade de se incluir a proposta em projeto de reestru· 
turação geral da Casa. 

Acompanha o documento um outro anteprojeto no 
·mesmo sentido. 

Quanto à inclusão da medida em um projeto de reesw 
truturação do complexo administrativo do Senado Fede
ral, nada temos a opor, uma vez que a estruturação de 
uma Auditoria viria dar suporte técnico ao setor de apli
cação _finançeir_a da Casa, e a Comissão Diretora passaw 
ria a contar co_fl_1 mais um órgão técnico em seu assesso
ramento direto. 

Quanto ao mérito, não nos cabe, aqui, fazer uma 
anãHse mais profunda, visto que a matéria serã objeto de 
exame pela Comissão Técnica específica, quando da tra
niitação legislativa da reforma estrutura,! anunciada. 

Contudo, considerando a natureza da atividade fisc~
lizadora e contábil d_a execução financeira do_S:e_nado Few 
dera! e seus Órgãos Supervisionados, entendemos que o 
noVo Órgão deveria exercer atividade de assessoramento 
direto a esta Comissão, colaborando com a Direção Gew 
ral da Casa nos limites de sua ârea de atividade. 

Entendo, asSim, êonsidero a proposta. mais ã.dequada 
a que írtclui o Órgão Auditor entre os Orgãos de Asses
sorame-rito sUperi-Or, ou seja:· entra o-s- órgãOs enurhera
dos no -Ãrt. 911-dõ RegulamentO Administrativo do Senaw 
do Federal, aprovado pela ReSolução n~ 58, de 1972.

-MoilCYr Dilli-=- Lomanto JWdor- Jalson Barreto-, 
Henrique Sandilo- Lenolr Vargas- Milton Cabral. 

O SR. PRESIDENTE (Lo manto Junior) -Os proje
tas que vêm de ser lidos, após publicados e distribuídos 
em avulsos, ficarão sobre a mesa pelo prazo de 3 (três) 
sessões, a fim de receber emendas, após o que serão des
pachados às comissões competentes. {Pausa.) 

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

-_:_~-~----São lidqs os seguintes 

, - _l!,l;:QJ)ERIMENTO No 293, DE 1984 

R-eq-ueremo-S -urgência, nos termos do arf. 371, aHnea 
"B" do Regimento Interno, pãia -o Ofício ""S" n9 24, de 
1983, do Sr. Governador do Estado do Pará solicitando 
autorização do Senado Federal para alienar uma área de 

_ ~i_aS~dÇV?lU~:i_s_ dÕ_.Estitdo,_~ aproxi_m~damente 22._160 
~hã, situadoS· Oo -Município de-Ãcará; naquele EStado. 

~ala. d.as se~sões, 20 de novembro de 1984: - Aloyslo 
Chaves - Humberto LuceiiL 

REQUERIMENTO N• 294, DE !9,84 

Requeremos urgência, nos termoS do art. 371, alínea 
'-'"8" do __ Regimento Interno, para o PLS-121/84-DF_que 
"-dispõe sobie o Estatuto dos Policiais-Militares da Polí
cia Militar do Distrito Federal e dá outras providên
Cias"~ 

-Sala das Sessões, 20 de novembro de 1984. - Aloyslo 
Cbaves - Homberto Lucena. 
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O SR. PRESIDENTE (Lomanto Junior)- Os reque~ 
rimentos que vêm de ser lidos serão objeto de delibe
ração após a Ordem do Dia nos termos regimentais. 

O SR. PRESIDENTE (Lomanto Junior)- Passa-se à 

ORDEM DO DIA 
Item 1: 

Votação, em turno único, do projeto de lei da 
Câmara nl' 75, de 1981 (nl' 638/79, na casa de ori
gem), que altera a redação do artigo 210 da Lei nt 
5.869, de li de janeiro de 1973 -Código de Proces
so Civil tendo 

PARECERES, Sob n•s 95, de 1982, o 693, de 
1984, da Comissão 

- De Constltuiçio e Justiça - IV Prooundamea
to, favorável ao projetO; ltPronuncl•mento, favorá
vel à emenda de plenário. 

Em votação o projeto sem prejuízo da emenda. 
Os Srs. Senadores que aprovam permaneçam senta

dos, (Pausa.) 
Aprovado. 

É O seguinte o- projeto aprovado 

PROJETO DE LEI DA CÃMARA 
N' 75, de 1981 

(N• 638/79, na Casa de origem) 

Altera a redaçio do art. 210 da Lei nt 5.869, de janeiro 
de 1973 - Código de Processo Civil. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. lt O art, 210 da Lei n' 5.869, de 11 de janeiro de 

1973, tom as·alterações introduzidas pela Lei n9 5.925, 
de Jt de outubro de 1973, pa-ss-a- a vigorar com a seguinte 
redação. 

'""Art. 210. A carta rogatória obedecerá, quan
to à admissibilidade e modo de cumprimento, ao 
disposto em convenção internacional. 

Parágrafo úniCo. Não havendo con:venção, a car
ta rogatória, depois de traduzir para o idioma do 
país em que hã de ser cumprida, será diretamente 
encaminhada pelo juiz da causa ao Ministério das 
Relações Exteriores-, que a -remeterá .ao seu destino, 
por via diplomática; n-o piazo máximo de 30 _(trinta) 
dias, contados da data _do _recebimento~"_ 

Art. 2t Esta lei entrará em viior na- data de sua 
publicação. 

Art. 3t Revogam-se_ as disposições em contrárfo. _ 

O SR. PRESIDENTE (Lomanto Junior) - Em vo
tação a emenda. 

Os Srs. Senadores que a aprovam permaneçam senta
dos. (Pausa.) 

Aprovado. _ 
Aprovados o projeto e a emenda, a matéria vai à Co

missão de Redação. 

~ a seguinte a emenda aprovada 

tu c 

EMENDA N• I (De Plenârio) 

Ao Projeto de Lei da Cimara no 75, de 1981 (nt 
638/79, na Casa de origem), que altera a redaçio do 
art. 210 da Lei n"' 5.869, de 11 de janeiro de 1973-
C6dlgo de Processo dvil. 

Suprimam-se, no art. i"' do_ projeto, ao final do pará
grafo único proposto para o art. 210 da Lei nt 5.869;-de 
11 de janeiro de 1973, as seguintes expressões: 

"no prazo máximo de 30 (trinta) dias c~ntados 
·da data do recebimento." 

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção II) 

O SR. PRESIDENTE (Lomanto Júnior) - Item 2: 
Discussão, em turno único, do Projeto de Reso

lução de n' 59, de 1984, de autoria da Comis_sã_o D_i_

retora, que altera o regulamento admiriistrativo do 
Senado Federal e dá outras providências, tendo 

PARECERES, sob n•s 731 e 732, de 1984, das 
Comissões_: 

-de Coastltulçlo e Justiça, pela constitucionali
dade e juridicidade; e 

-de Finanças, favorável. 
Em discussão o j>rojeto.(Pausa.) 
Não havendo quCrri queira discuti-lo, declaro-a encer

rada. 
Em votação. 
Os Srs. Se~adores que o aprovam permaneçam senta

dos.(Pausa.) 
Aprovado. 
O projeto- vai -à Comi5:5ão de Redação. 

~ ~ o seguinte o prÕjetõ aprovado 

PROJETO DE RESOLUÇÃO N• 59, de 1984 

~l_tera o R~amellto Adminlstradvo dõ Sen&dõ 
Federal, e di gutru proVidênciu. · 

O Senado Federal resolve: 
Art. {9 O Regulamento Administrativo do Senado 

Federal, aprovado pela Resolução nt 58, de~l972, passa a 
vigorar com as seguintes modificações: 

19) o parágrafo único do art. 133 passa a ter a seguin
te redação: 

"Pará!!:rafo único. São órgãos da Subsecretaria de 
Biblioteca; 

.I - Seção de Administração -
II - Seção de Seleção e Registro de Ma.terial _Biblio-

gráfico 
II f - Seção ·de Processos Técnicos 
IV - Seção- de Periódicos 
Y--~-S~_o de Indexação 
VI - Seção de Referência BibliográfiCa - -
VIl - Seção de Materiais Especiais 
VIII - Sf!ção de Reprografia." 
29) As Seções a que se referem eis artigos 134 a 138, 

acrescidas das Seções de Sel.eção e Registro de Material 
Bibliográfico, -de Indexação e de Materiais Especiais, 
passam a ter as competências constantes dos seguintes 
artigos: 
·~ --- --"Art. Ã Seção de Administ3ção compete: rece

ber, controlar e distribuir o expediente da Subsecre
taria; requisitar, controlar e distribuir materia1; re
ceber, -informar e encamiithar proceSsos; redigir a 
corresp-ondência e executar o serviÇo datilográfico 
da Subs~r_etaria; arquivar e manter registro da cor
respondência realizada; organizar -a consolidaç~:o 
dos dados estatísticos; p-roceder ao controle interno 
_do pessoal da Subsecretaria; e executar outras tare
fas correlatas." 
- :::./'Art. . Â Seção de Seleção e Registro de Mate-

~ rial Bibliográfico compete:,~efinir e aplicar a políti
ca de seleção, aquisição e descarte de livros, periódi
cos e outros documentos gráficos, reprográficos e 
audiovisuais, inclusive as publicações oficiais brasi
leifas; pré-ca[alogar, registrar e controlar o material 

--adquirido por compra, doação õU permllta,nüiilten
do atua1izado o respectivo catálogo; realizar, perio
dicamente, o inventário do material adquirido; cola
borar na atualização do Catálogo de Publicação 
Oficiais Brasileiros quanto às publicações editadas 
pelo Senado Federal; controlar as duplicatas e man
ter intercâmbio desse material com outras Bibliote
cas; manter o arquivo dos catálogos de editoras e li
vrarias; manter os Cadastros de Fornecedores; Edi
tores, Entidades Doadoras e Entidades· Permutado
ras; imRlantar e manter atualizados os docu_mentos 
componentes -do Banco dC- Dados e Monografias e 
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Periódicos no que se refere à aquisição; e executar 
qutras tarefas_ correlatas." 

•• Art. Ã Seção de ProcesS.oS Técnicos Compete: 
catalogar; classific_:ar e indexar os livros, folhetos, 
mapas e outros_ materiais especiais do acervo da 
Sub.sec~taria; manter atualizados os documentos 
componentes do Banco de Dados de Monografia; 
organizar -e manter atualizados os catálogos ma
nuais do autor, título, assunto, topográfico e siste
mático; identificar externamente os documentos 
para colocação nas estantes e enviá-los à Encader
nação, quando necessário; preparar os livros para 
empréstimo; promover a edição do catálogo impres
so do acervo de livros e folhetos; coordenar as diver
sas entidades alimentadoras do sistema; manter o 
controle da linguagem de indexação utilizada pelos 
usuários; e executar outras tarefas correlatas." 
-~ "Art. _ Ã Seçã.o de Periódicos compete: colabo

rar na política de seleção e descarte de periódicos; 
registrar e controlar os periódicos adquiridos e 
encaminhá-los para processamento; organizar as 
coleções nas estantes; realizar periodicamente o in
ventário das coleções; manter atualizado o banco de 
Dados de Períódicos QO que se refere ao -controle 
das coleções; providenciar a encadernação dos volu
mes; fOrnecer os dados da coleção de periódicos 
para o Catála_go Coletivo Nacional de Periódicos; 
promover a edição do Catálogo impresso da coleção 
de periódicos; e executar outras tarefas correlatas." 

.. Art. Ã Seção de Indexação coinpete: estabele
cer e aplicar a política de seleção de periódicos e de 
assuntos- que serão objeto de análise para inde
xação; 1ti.dexar os artigos-SeleCionádos; manter atua
lizado o B~nco_de Dados de;_ Periódicos no_que sere
fere à indexação de artigoS; nÍanter aiualizadas as 
listagens de conSulta às referênciaS bibliográficas in
dexadas; Coorderiar as diversas entidades alimenta
doras do sistema; manter o controle da linguagem 
de indexação utilizada; promover a edição de bole-
tins bibliográfic_os na área _de _ciências sociais; ~ exe
cutar outras tarefas correlatas." 

, .. Art. Â SeçãO de Referência Bibliográfica co
mepte: atender as consultas relativas ao material 
bibliográfico; orientar os consulentes, parlamenta
res, servidores do Congresso e a comunidade em ge
ral, no uso proveitoso dos recursos da Biblioteca; 
realizar pesquisas bibliográficas; elaborar e manter 
atualizadas as bibliografias de interesse para o Con
gresso Nacional; pesquisar nos vârios bancos de da
dos alimentados pelo Senado Federal; organizar e 
manter atualizado o serviço de Disseminação Seleti
va da Informação; controlar os emprotimos, devo
luções e reservas do material bibliográfico; manter 
intercâmbio com outra_s Bibliotecas e centros de 
pesquisa; registrar e- cobrar as obras extraviadas ou 
não devolvidas; sugerir aquisiÇões, cuidar da orde
nação das novas -aquisições e recolocação dos docu
mentos nas estantes; -zelar pela conservação do acer
vo, enviando documentos para restauração ou enca
dernação quando necessário; fornecer cópias de tex
tos para ~onsulta; e executar outras tarefas correla
tas." 

: .. Art. Ã Seção de Materiais Especiãis compete: 
indexar os artigos de jornais; manter atualizado o 
arquivo vertical e recuperar as informações nele 
contidas; controlar e registrar a coleção de jornais; 
providenciar, quando necessãrio, xerocópias; arqui
var mapas, microfones, discos, slides e outros mate-
riais que, por sua natureza, exijam cuidados espe
ciais de armazenamento e conservação; e executar 
outras tarefas correlatas." 

3t) O Capítulo I, do Título Til, do livro I, ~ 
acrescido mais de uma Seção .. ••oos auxiliares de 
Bíblioteca, com o seguinte artigo". 
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"ArL Aos a.J,.L.Xilia_res de Biblioteca incumbe au
xiliar os chefes de Seção na execução das t(lref;ls pe
culiares à função e OIJtras atividades correlatas." 

4Y) A Tabela de Distribuição de Funções Gratifica
das (Anexo II), do QJ!a.dN Permanent~ do Senado Fede
ral, passa a vigorar com os seguintes acrêscimo$: 

3 (três) Chefes de Seção - FG-2 . 
4 (quatro) Auxiliares de Controle de Informação -

FG-3 
8 (oito) Auxiliares de Biblioteca-- FG-4 
Art. 29 A Subsecretaria Qe Pessoal providenciará a 

republi'Càçãã dõ RegUlamento Administrativo do Sena
do Federal renumerando seus dispositivos:-- de acordo 
com as alterações decorrentes desta Resoluçã.o. 

Art. 39 Esta Resolução entra em vigor na data de 
sua publicação. 

Art. 411 _Revogam-se as disposições em contráriO. 

O SR. PRESIDENTE (Lomanto Júnior)- Esgotada 
a matéria da Ord~m do Dia. 

Passa-se, agora, à apieciação do Requerimento n9 -
293f84,lido no Expediente, de urgência para o Oficio n9 
s/24/83. 

Em votação_ o requerimento. 
Os Srs. Senadores que o aprovam -permaneçam senta

dos. (Pausa.) 
Aprovado. __ _ 
Aprovado o requerimento, passa-se à apreciação da

matéria que foi despachada às Comissões de Legislação 
Social, de Constity_ição e Justiça e de Agricultura. 

Sobre a mesa, o Parecei~da Comissão de Legislação 
Social que vai ser lido pelo Sr. !~'-Secretário. 

b lido o seguinte. 

PARECER N• 750, de 1984. 

D~ comissão de Legislação Social, sobre o Oficio 
"S'-' n'i' 24, de 1983 (Ofício n~'0556--GG, de 14-09-83, 
na origem) do Senhor Governador do Estado do Pará, 
solicitando autorização do Senado Federal para alie
nar uma área de terras dc!volutas do Estado, de apro
ximadamente 22.760 h a (vinte e dois mil, setecentos e 
sessenta hectares) situada no Município de Acará, na
quele Estado. 

Relator: Senador Hélio Gti:eiros. 
Vem a este Órgão Técnico o Of. n9 0556-83/GG, em 

que o Governador do Esta.do_ do Pará solicita, na forma 
do parágrafo único do art. 171 da Constituição e do aft. 
407 do Regimento Interno do Senado Federal, autori
zação desta Casa do Çpngresso Nacional para alienar 
vinte e dois mil, setecentos e. sessenta hectares de terras 
devolutas estaduais. 

A área preteridida fica _no MunicípiO de Acarâ, figu
rando, como inter€;Ssada, a Dendé do Pa_rá S.A. -
DENPASA, Agricultura, Indústria e Comércio de Olea
ginosas, que possui título proVisório cadastrado_ sob o_ 
número 001698, no Instituto de Terras do Parâ- ITER
PA. 

O imóvel em referência, localizado à margem esquerdi-
do rio Acará estâ incluído nas glebas cuja alienação foi 
autorizada, de forma global, p_ela Assembléia Legislativa 
do Estado do_P~trã (Lei estadual n9 4.584/75, art. 21). 

A empresa pretendente funciQna à Travessa Piedade 
n'i' 651, em Belém, tendo como objetivo o cultivo, a in
dustrializaÇão,-·comercialização -e exportação de óleo de 
dendê e outros produtos agrícolas. O irnóve:lde que trata 
o processo foi por ela adquirido por compra feita i Jairo 
Mendes Sales e outros, consoante documentação devida
mente registrada nos oficias extrãjudiciais -da Comarca 
de Acarâ. 

Em virtude de fundadas oposições, a DENPASA to
mou a iniCí<itiVa de procurar titulação incontestável, ca~ 
paz de garantir em -termos duradouros, o retorno dos in-

vestiriientos feitos com a implantação do seu projeto eco-
nômico. -

Por isso, propôs-se a adquírii' por compra do_Governo 
dO Estado; em regime especial, o imóvel que há muito 
ve-ni ocUp-ando mansa e pacificamente. A proposta prevê 
pagamento do preço previsto na tabela vigente, com as 
dedl,!çôes autorizadas em lei. e;tante o relevante interesse 
econÓmico e social do- projetei etn desenvolvimento, a 
DENPAS:A fundamentou o reciuerimenfo decoinpra das 
terras em referência, no item VIII da Resolução n' 
09/79, de 17 de dezembro de: 1979, da CoiJ)issão de Ava
liação de Terras do Esta9o- COVA TE, homologada 
pelo Decreto n9 500, de 26 de dezembro de 1979, cujas 
disposições foram mantidas pela Resolução n' 11(80, de 
18 de dezembro d.e l9SO, da mesma Comissão. 

O Governador do Estado do Pará, no expediente en
caminhadO a esta Casa, informa que tem dad_o .. todo 
empenho e prioridade aos investimentos agroindustriais, 
pelos benefícios deles decorrentes para o desenvolvimen
to da região". Daí por que considera de grande interesse 
econômico a atuação da empresa pretendente à compra 
das terras devolUtas em apreço. Diz mais o Governador 
paraense: 

- que a alienação está amparada pelos arts. 11 e se
guintes do Decreto-lei n9 57(69 e _18 da Lei Estadual n9 
4.584(75, a qual, suspensa pelo deci-eto n' 9.094/75, foi 
reativada pelo Decreto estadual n' SOO, de 1979 e manti
da pelos Decretos n9s 1.2_9_4/80 e l.663f80; 

-que ap-ós a constatação de viabilidade do pedido e 
tendo e_m vista o parecer do Instituto de Desenvolvimen~ 
to Econômico e Social do Pará- IDESP (o qual confir
mou as benfeitorias e a ocupação da área) foi publicado 
na Imprensa Oficial o compentente Editãl de Compra, 
sem- qual houvesse sido interposto, por terceiros, quais~ 
quer protestos ou reclamações procedentes; 

-em vista disso, foi dado prosseguimento ao proces
so, até o fioal da expedição do Título Provisório, que to
mou o número de cadastro 001698, talonãrio 003, tudo 
de conformidade com o artigo 17 dq Decreto n9 51(69. 

h portanto, o trabalho desenvolvido pela DENPASA 
do interesse do Governo estadual e, no q~e se refere à 
autorização legislativa, convém salientar que a As
sembléia Legislativa do Estado do Pará, pelo art. 21 da 
Lei Es_tadual-n9 45_84/75 autorizo!J. a alienação global de 
até 5.000.000 (cinco milhões) de hectares. Esse to_tal ain-
da não foi atingido. - - - · 

Assegura, ainda, o Governador do Paiá qUe-=-a firriia 
interessada recolheu aos cofres públicos a importância 

- -de Cri 17.170.163,79 através da g1,1ia p9_2_657 j82, referen
te a tririia por cento do valor O.a terranua, VTN'--valendo 
notar que a integraltzação do preço será feita com a devi
dá cõrreÇão do ~alor origínal para a cotação do dia. 

Ante o exposto, opinamos pela concessão da autori
zação solicitada, nos termos do. seguinte: 

PROJETo DE RESOLÚÍ:<\_ó No77, DJl1984. 

Autoriza o Governo do Estado do Pará a alienar à 
D~ndê do Pará S.A.- D;ENPASA, Agricultura, ln

. dústria e Comércio de Oleaginosas, terras públicas si
--- -ruailas no Município de Acará, naquele Estado, me-
- dindo aproximadamente 22.760 (vinte e dois mil, sete-

centos e sessenta) hectares. 

O Senado Federal resolve: 
A.rt. 1 'i' É o Governo dO EstadO do Pará autOrizado 

a alienar à Dend_ê d_o Parã S.A.- DEN_PASA, Agricul
tura, Indústria e Cóffiêrció de OleaginOSas, 22.760 (vinte 
e dois, setecentos e sessenta) hectares de terras devolutas 
de sua propriedade, incluídos na autoriz_ci_ção glo-bal de 
que trata o art. 21 da Lei Estadual n9 4.584(75, para im
Plantação agro-industrial, aprovado pelo Instituto de 
TerraS do Pará. 

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

Sala das Cõmissões, 25 de outubro 9-e _19~4. ~ Jutahy 
Magalhães, Presidente. Hélio Gueiros, Relator. Almlr 
Pinto - J~ão Calmou - Jorge Kalume. 

Novembro de 1984 

O SR. PRESID~NTE (Lomanto Júnior)- A Comis
são- de Legislação Social conclui seu parecer pela apre
sentação dQ_Projeto de Resolução n9 77, de 1984, que au
toriza o Governo do Estado do Pará a alienar à Dendê 
do Pará S.A. --:- DENPASA, Agricultura, Indústria e 
Comércio de Oleaginosas, terras públicas situadas no 
Município de Acarâ, naquele Estado, medindo aproxi
madamente 22.760 (vinte e dois mil, setecentos e sessen~ 
ta) hectares. (Dependendo de pareceres das Comissões 
de Coostit!Jição e Justiça e de Agricultura). 

Solicito do nobfe Senhor Senador Jutahy Magalhães o 
parecer da Comissão :dç Constituição e Justiça. 

O SR. JUTAHY MAGALHÃES (PDS- BA. Para 
emitir parecer~-- Sr. Presidente, Srs. Senadores: 

Com o Oficio .. S" nt 24, de 1983 (Ofício nt 0556~GG, 
de l~ de setembro de-1983, na origem), o Senhor Gover
nador do E$ ta do do Pará solicita autorizaçãO desta Casa 
do Congresso Nacional, para alienar vinte e dois mil, se~ 
tecentos e· sessenta hectares de terras devolutas do Esta
do, localizadas no Município de Acarâ. 

___ A matéria-tem arrimo no artigo 171 da Constituição 
Federal, e beneficia a empresa Dendê do Pará S.A., a 
qual já põssui título provisório de posse da área, cadas· 
trado sob n~'001698, no Ins_tituto 9-e Terras do Parã, sen
dO de destacar-se que a referida área, localizada à mar· 
gem esquerda do rio -Acará, inclui-se naquelas glebas 
cuja alienação fora autorizada pela Assembléia Legislati
va do Pará, mediante Lei Estadual n9 4.589, de 1975, ar
tigo 21. 
---o-exame do pedidO demonstra a· rigoroso acatamento 
ao preceituado no artigo 407 do Regimento Interno, e o 
Projeto de Resolução decorre da norma estatuída no pa
rágrafo úriico do artigo 109 do mesmo diploma, que re
mete à douta Comissão de Legislação Social a providên
cia de sua expedição 

Diante do exposto e como inexistem óbices quanto ao 
aspecto jurídico-constitucional, nosso parecer é pela 
aprovaçãO -do projeto. 

Êêl parecer. -

O SR. PRESID~NTE (Lomanto Júnior)- COncedo 
a palavra ao nobre Senador Jorge Kalume, para emitír o 
parecer da Comissão de Agricultura. 

O BR. JO~RG~ KALUME (PDS - AC. Para emitir 
parecer.) -'- O projeto de resolução que passa a ser exa
minado é de autoria da Comissão de Legislação Social 
desta Casa, formalizado apôs cuidadoso exame do Ofi
cio .. S'' n~ 24, de 198~ (Ofício nto 0556-GG, de 14-9-83, na 
origem) no qual o Governador do Estado do Pará solici
ta_ autorização do Senado Federal para alienar uma área 
de terras devolutas do Estado à empresa Dendê do Pará 
S.A._~ DENPASA, Agricultura, Indústria e Co.rnêrcio 
de Oleaginosas. 

A empres-a tem sede no Município de Acará, naquele 
Estado, e as terras objeto da alienação medem, aproxi
madamente, vinte e dois mil, setecentos e sessenta hecta-
res . 

Quanto ao aspecto da constitucionalidade ejuridicída
de da proposição, jã se pronunciou a douta Comissão de 
Constituição e Justiça, devendo este Órgão Técnico opi
nar em relação ao mérito. 

De acordo com o estudo da CLS, a empresa objetiva 
cultivar, industrializar, comercializar e exportar o óleo 
de dendé e de outros produtos agrícolas. As terras ti
nham sido, anteriormente, adquiridas pela empresa pre
tendente. Entretanto, ante fundadas objeções, a própria 
companhiá1õri1.ou ã iníciãtiva de buscar titulação incon
testável. 

6 Instituto de Desenvolvimento Económico e Saciai 
do Pará- IDESP, verifiCou a existência de antigas ben
feitoras na_.área objeto do projeto de resolução, no to
cante à alienação. 

E a destinação da área preenche grande laguna, no se
ter ec-onômico da Arpazônia. 
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Ninguém desconhece atualmente, em virtude dos estu
dos realizados por instituições de renome, que a Amazô
nia possui oleaginosas que precisam ser aproveitadas. 
Não é apenas o dendê qtie pode produzir óleo. Tanto 
qlie a ertftftesa pretendente não se limita a essa espécie 
vegetaL O seu prqjeto agro indUStrial ê amplo. 

Portanto, é do maior interesse qUe se complete i n-ego
ciação promovida pelas partes envolvidas, razão por que 
opinamos pela aprovação do presente projeto de_ reso
lução. 

É o parecer, Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE {Lomanto Júnior) - Os pare
ceres são fa varáveis. 

Completada a instrução da matéria, passa-se à 

Discussão, em turno único do Projeto de Rçso-_ 
lução n\> 77, de 1984, que autoriza o Governo doEs
tado do Pará a alienar à Dendê do Pará S.A. -
DENPASA, Agricultura, Indústria e Comércio de_ 
OleagÍnosas,- terras públicaS situ3.das no Mqriicípio 
de Acará, naquele Es_tado, medindo aproximada
mente 22.760 (vinte e dois mil, setecentos e sessenta) 
hectares. 

Em discussão o projeto. (Pausa.) 
Não havendo quem queira discuti-lo, declaro-a encer

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

dos. (Pausa.) 
Aprovado. 
O projeto Vai à ComiSsão de Redação. 

O SR. PRESID.ENTE _(Lpmantq Júnior)- Sobre a 
mesa, redação final que será lida pelo Sr. l"'-SecretáriO_. -

f! lida a seguinte: 

PARECER N• 751, DE 1984 

O~ Comissão de Redação 

Redação final do Projeto de Resolução n9 77, de 
1984. 

Relator: Senador Saldanha D~rzi 

A ComiSsão aprese-nta a redação final do Projeto de 
ResoluçãO n9 77, de 1984, que autoriza o Governo do Es
tado do Pará a alienar à Dendê do Pará S.A. - DEN
PASA, Agricultura, Indústria e Comérciõ de Oleagino
sas, terras públicas situadas no Município de Acará, na
quele Estado, medindo aproximadamente 22.760- (vinte e 
dois mil, setecentos_ e sessenta) hectares. 

Sala das Co_missões, 20 de novembro de 1984.- Pa~ 
sos Pôrto, Presidente- Sãldanha Derzi, Relator - Jor· 
ge Kalume. 

ANEXO PARECER_N•_751, DE 1984 

Redação final do Projeto de Resolução n9 77, de 
1984. 

Faço saber que o Senado FCderal aprovou, nos termos 
do art. 171, parágrafo llriiCo, --da Constituição, e 
eu, ,Presidente, promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO_N~ , DE 1984 

Autoriza o Governo do Estadp do Pará a alienar à 
Dendê do Pará S.A- D~NPASA, Agricultura, ln~ 
dústria e Comércio de Oleaginosas, terras públicas si
tuadas no Município de Aclll'á, naquele Estado, me
dindo aproximadamente 22.760 (vinte e dois mil, sete
centos e sessenta) hectares. 

O Senado Federal resolve: 

Art. l~" ~o Governo do Estado do Pará autorizado 
a alienar à Dendê do Pará S.A- DENPASA, Agricul-

tura, Indústria e Comércio de Oleaginosas, 2?.760(vinte 
e doiS niil, setecentos e sessenta) hectares de terras_ devo
lutas de sua propriedade, inc_Juídos na autorizaçã~ global 
de que trata o artigo_ 21 da- Lei Estadual n"' 4.584/75,
Jiãtã -implantação de projeto agro industrial, aprovado 
pelo Instituto de Terras do Pará. 

AfC 21' Esta _Resolução entra em vigor na data de 
sua -j,ublic_~ção. 

O SR. PRESIDENTE (Lomanto Júnior)- Achando
se em regirilê dé urgência, a rriãtêri3. cuja redação final 
acaba de ser lida, d_eve ser esta submetida, imediatamen
te, à de)iberação do plenário. 

Em discussão a redação final. (Pausa.) 
_Não havendo quem peça a palavra, encerro a discus

l'ào. 
Em votação, 
Os Srs. Senadores que a aprovam queiram pennanecer 

sentados, (Pausa.) 
Aprovada a redação final;-à -piojetó vai â -promul

gação 

O SR. PRESIDENTE lLomanto _Júnior)_-----: Yai-se 
-pàSSàr agora, ã votação do Requerimento n"' 294, de 
1984, lido no Expediente de urgência para o Projeto de 
Lei do Senado n9 121/84- DF. 
~~ _v~~aç~o __ o requeriment~. 
Os-SrS. Sei! adores que ·o apl-oVam permaneçam senta

dos. (Pausa.) 
Aprovado. 
AprOVadO o requerimento, passa-se à apreciação da 

matéria- que- foi despachada às ConiísSões -de Consti
tuição e Justiça e do Distrito Federal. 

Sobre a mesa, os pareceres que serão lidOs pelO Sr. J9-
Secretãrio. 

Sãõ-lidos os seguintes 

PARECERES N•S 752 e 753, DE 1984 

Sobre o Projeto de Lei do Senado n' 121, de 1984 
- DF, que dispõe sobre o Estatuto dos Policiais Mili
tares da Pol{cla MUltar do Distrito Federal, e dá ou
tras providências. 

PARECER N• 752, DE 1984 
o=- Da Coínlssio de Colistitulçio e 

Justiça 

Relator:_ Senador Passos Pôrto 
Originária de Mensagem do Poder Executivo, encami

nhada ao Senado pelo Excelentíssimo Se~hor Presidente 
da República, acompanhada de Anteprojeto do Senhor 
Governador do Distrito Federal, consigna a proposição 
sob nosso exame o novo-Estatuto dos Policiais_ Militares 
da Polícia Militar do Distrito Federal, em substituição a 
Lei n9 6.023, de 3 de jaõeiro de f974, a qual, transcorrido 
um decênio, se apresenta defasada. 

De acordo com o Decreto-lei n9 667, de 2 de julho de 
1969, a Polícia do Distrito Fe_deral estã colocada sob o 
controle e coordenação do Es.tado-Maior do Exército, 
por intermédio rla lnspetoria Geral das _Polí~as Milita
res. No exercício de tais funções, a IGPM coopera no es
tabelecimento da legislação bãsica dessa corporação, nos 
termos da legislação pertinente às Forças Armadas, a cu
jos termos gerais precisa adaptar-se. 

Dentro de suas atribuições, a IGPM manifestou-se fa-
vorável à proposta que estamos examinando, tendo as 
modificações propostas como pertinentes, inclusive no 
que tange ao policiamento femíriino-do Disti1t0 Federal, 
onde de há muito_ se exige esse concurso. 

Prelíminafmente, a propoSição atende às exigências 
constitucion~is, seja no que tange ao art. 81, item V, seja 

---no que se refere ao art. 42, item V, que disciplina a com
petência piiviitiva, respectivamente, do Presidente da 
República e do Senado Federal. 
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Além diss.o, coaduna-se o projeto com a sistemática
Jurídica erii vigor pã.ra -as demais corporações militares 
f~derais, enquanto abriga, tafnbêm, aqueles direitos so
ciais hoje extendidos ao funciorialismo público em geral, 
sob a fÓrma de benefícios relativos a proventos e assis
tência social. 

Rescente-se a proposição, apenas, de algumas nugas 
de redação e certos preceitos que lhe prejudicam a unici
dade, além de raros defeitos de técnica legislativa- rein

--cidentemente cometidos alguns enganos -como a troca 
-do corretQ "item" pelo descabidQ "inciso" -a exigir, 
para escoimã-lo de imperfeiçõeS, raramente de conteúdo, 
a apresen~açãO de um Susbstitutivo que conserve, quanto 
possível, a numeração dos artigos da proposta iniCial. 

Assim, constituc_ional, jurídico e de mérito i_ncOntest~
vet, porque reestrutura uma corporação militar da maior 
Vãüapara~ã segurança· -do bi.sti-ito Federal, óPinamos 
pela aprovação, na forma de substitutivo anex-o,- ao Pro
jeto de Lei do Senado _de n"' 121, de 1984/DF. 

São as seguintes as alterações propostas no Substituti
vo: 

t) Dê-se ao art. 23 a seguinte redação: 

. "Art. 23 O cargo policial militar é-considerado 
vilg()i partir de sua Criação_ ou desde o momf:ntÕ em 
que o policial militar exonerado, dispensado ou que 
tenha recebido determinação expreSsa da autorida
de competente ou haja completado trinta (30) anos 
de serviço, afaste-se daquele atê que outro policial 

--militar tome posse do mesmo, de acordo com a nor
ma de provimento prevista no parágrafo único do 
art~ 22." 

A previSão dessa vacância, atingidos os trinta anos de 
serviço~ depois de serviços estafantes e perigosos, justifi
ca a transferência do policial militar para a reserva remu
nerada, com proventos calculados com base _no grau 
imediatamente superior, consideradas as proposições in
troduzidas no item II, do art. 50 e no caput do art. 91. 

2) Transforinar O parãgrafo único do_ art. 35, 
acrescentando-lhe o § 29, com a seguinte redação: 

"§ 2J Compete ao Comando da Polícia Militar pla
nejar o emprego da Corporação." 

Preenche-se uma lacuna da proposição, acolhendo-se 
o princípio geral de que o emprego da corporação militar 
ê atribuição do seu Comando. 

3) Dar aos§§ (9, 2~" e 39 do art. 37 a seguinte redação: 

"§ }9 Para o provimento dos cargos de Coman
dante Geral, Chefe do Estado-Maior, Sub-chefe do 
Estado-Maior, Diretores, Ajudante Geral, Chefes 
de Seções do Esta_dÕ-Maior da Corporação e co.: 

--mandante de OrganizaçõeS Policiais Militares, cujo 
comançlo seja privativo de oficial superior, somente 
poderão ser designados oficiais posuidores de Curso 
Superior de Polícia (CSP). 

- § 2"' Excetuam-se da exigência estabelecida no 
parág!afo anterior os Oficiais pertencentes ao Qua

. -dro çle Saúde da Polícia Militar. 
§ 39 Para o provimento de cargo de Coman

dante de Organização P_olicial Militar, cujo coman
do seja privativo de _Oficial do posto de Capitão 
PM, somente poderã ser designado Oficial possui
dor do Curso de Aperfeiçoamento de Oficiais 

~ (CAO)." 

Trata-se de acolher o sistema do mérito, previsto na 
própria Constituição; ao estabelecer a realização de con
curso para o preenchimento dos primeiros cargos de car
reira no serviço público. Princípio salutar, contribuirá 
para o crescente aperfeiçoamento da corporação_. 

4) Dar a seguinte redação ao art. 42: 

"Art. 42. A violação das obrigações ou dos de
vedores polici<iis militares constituirá crime, contra-
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venção ou transgressão disciplinar, cqnforme dispu
ser a legislação ou _regulamentação específica ·ou pe
culiar:~ 

O projeto omitiu a figura da contraven~o. que confi
gura, também, ilícito penal. 

5) Dar ao § 1 'í' art. 48 a seguinte redação: 

"'§ 19 O oficial ã ser submetido a Conselho de 
Justificação será afastado do e~cício de suas 
funções, conforme estabelecido em legislação es
pecffica." 

Na proposição originária usa-se; .. poderá ser afasta
do", quando se impõe o afastamento automático_ das 
funções, daí substituir-se aquela pela expressão. ••será". 

6) Dar ao item TI d9_ art. 50 do projeto a seguinte_ re-
dação: 

, .. II -a percepção de remuneração correspon
dente ao grau hierãrqúíCo -suPCriói óu a melhoria da 
mesma quando, ao ser transferido para a inativida
de, contar 30- itrinta) anos de serviço." 

A expressão "mais de trinta anos", além de ficar vaga, 
pode, no mfnimo, resultar erri que o militar s6 venha a 
perceber a vantagem prevista ao cumprir 31 anos.de ser
viço. 

7) Dar ao item III do art. 50 a seguinte fedação: 

"III- a percepção de remuneração integral, 
correspondente ao grau hierárquico, quarido, ao ser 
transferido para reserva remunerada, ex- officlo ou, 
por ter atingido a idade limite da permanência em
ativldade no posto, não contar 30 (trinta) anoS de 
serviço." 

O justo sefia CoiiCeder-se, por terem atingido a idade 
limite de permanência na atividade, no posto ou função 
normalmente com vinte e sete a vinte e nove anos de ser
viço, os beneficias da rem~neração integral, ao serem 
transferidos, compulsoriamente, por força de lei, à inati
vidade, sofrendo, no período mais sensível das suas vi
das, uma redução de vencimentos. 

8) Os itens I, II e III do§ 1<~ do art. 50 passam a ter a 
seguinte redação: 

.. I- O ofiCial que contar 30 (trinta) anos de ser
viço, transferido para a inatividade, terâ seus pro
ventos calculados sobre o wldo çorrespondente ao 
posto imediato, se na Policia Militar existir posto 
superior ao-seu, mesmo que de outro Quadro e, se 
ocupante do último posto da Polícia Militar, o ofi
cial terâ proventos calculados tomando-se por base 
o soldo de seu posto, acrescido de percentual fixado 
em legislação específica ciu peculiar; 

II - os subtenentes, quando transferidos para a 
inatividade, terão os proventos calculados sobre o 
soldo correspondente ao posto de segundo-tenente 
PM, desde que contêm 30 (trinta) anos de serviço; 

III- as demais praças que contém (trinta) anos 
de serviço, quando transferidas para a inatividade, 
terão os proventos calculados sobre o soldo corre~
pondente à graduação imediatamente superior." 

Trata-s.e, mais uma vez, de evitar que aqueles com 
tempo suficiente à aposentadoria se vejam obrigados a 
prestar mais um ano de serviço; quando o seu tempo de 
p~rmanência ativa no s"erviço justifica a passagem à ina
tividade. 

9) No art. 53, suprimam-se os itens I e II do§ 19 e dê,:
se a este a seguinte redação: 

~"§ Jq A remuneração dos postos ou graduações 
dos oficiais e praçaS da Polícia Militar do Distrito 
Federal não poderá ser superior à fixada para os 
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postos e graduações correspondentes no Exército, 
- devendo ser o -solâo de CQronel_ PM equivalente ao 

de _Coronel do Exército, escalonando-se, de acordo 
com a legislação específica para os demais póStos ou 
gnidu3.ções. Excetuem-se- do estabelecido neste pa
rágrafo, os cabos e soldados, que, em decorrência de 
legislação específici, receberão remuneraçãQ supe
rior à dos cabos e soldados do Exército." 

1 O) AcresCntar o seguinte § 3q ao art,_ 00: 

.. § 3<~ Para promoção ao posto de Cororiel PM 
-o oficial, à época da promoÇão, deverá possuir o 
Curso Superior de Polícia (CSP)." 

0--intuliO, Jã-an-teflorffieflte:aec1ã.r3do, é õ -de reforçar 
o sistema do mérito na Corporação J\1ilitar. 

_!1) AcT~_Cen_~~r_-ao art. 81 o seguinte: 

"Parágrafo único. O policial que se encontrar 
agregado, numa das situações previstaS no item I, 
do§ lq do art. 77, ao reverter ao quadro somente po

- _derâ retorn~r à situação ant,erior_;ipós o transcurso 
-do praZ~ de um ano da data de :$ua reversão.'' 

O Õbjetivo desse acrê:scimo é o de disciplinar os afasta
mentos extra-quadro -da eoiporação, evitando-se .dis
torções, com- a adoção de medidas artificiais res1Jltantes 

-da manipulação desse mecanisffi_o. - ---
12) Dar a seguinte redação ao_art. 89: . 

- "Art. 89. O policial militar da ativa, enquadra
do em um dos ii"llens r. II, III e V do art. 87, será 
desvinculado de suas funções e desligado da Organi
zação Policial Militar em que servir, pentu!necendo 
na cOndição de agregado até a complementa~ção-·dos 
a tos legais, refei"entes àqueles itens." 

Visa~se com essa alteração, a resguardar princípiOs- ad
ministrativos e disciplinal-es, conSiderando-se que a prá
tica demonstra ser.altamente salutar a adoção das medi
das propostas. 

13) Dar ao art. 90 a seguinte redação~ 

-.u Art. 90. A passagem do poliCial militar à si
tuação d.e inatividaJie. mediªnte ~ransferência para a 
reserva remuneradà, se efetivará ex officlo." 

A fixação do limite de idade para a transferência à ina
tividade remunerada, prevista em outros dispositivos do 
projeto, deve ser conferida ao arbítrio da lei, deixando de 
existir a figura da inatividade "a pedido". 

14) O a_rt. 91 p~ssa a ter a seguinte redaçãq: 

"Art. 91. A transferência para a reserva remu
nerada será efetuada ex-officlo quandÇ> o policiai 
militar completar 30 (trintã) anos de serviço. 

Parágrafo único-. O Coronel PM.exonerado ou 
demít:ido do cargo de Comandante Geral da Polfcia 
Militar será transferido ex-officlo para a reservare
munerada, em qualquer situação, com a remune
ração integral do posto e outras vantagens previstas 
na legislação especifica ou peculiar. u 

15) Os itens II, UI e IV do art. 92 passam a ter a se
guinte redação: 

"TI- atingir o Coronel PM 4 (quatro) anos de 
permanência nesse posto, a qual serâ efetivada com 
a remuneração integral do posto; 

III- ter sido o Tenente~Coronel PM. constante 
do QAM, preterido por 3 (três) vezes para a pro
moção ao posto de Coronel PM, desde que na opor
tunidade sejam promovidos oficiais mais moderriiJs; 

IV- ultrapassar o oficial intermediârio 6 (seis) 
anos de-Permanência no poSto, quarido este for-o Ul
timo da hierarquia de seu Quadro." 
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16) Acrescentar ao art. 92 o§ 5<~ com a seguinte re
dação: 

.. § 5<~ O oficial trãnsferido para a reserva remu
nerada, com base no estabelecido nos itens v. VI, 
VII, VIII, IX e X, terá seus proventos calculados 
com base nas qu_otas de soldo, proporcionais ao 
tempo de serviço, considerando-se as vantagens 
que, -por ventura, vier a fazer jus." 

Trata-se do preenchimento de _uma lacuna, incluindo
se no projeto preceituação altamente defensável, por 
tratar-se de direitos patrimoniãis. 

17) Substituir, no item I do art. 104, a expressão 
"chefes públicos" pela realmente pretendida,. •~cofres 
públicos". 

Tl'ata-s"e, eVidentemente, de um erro datilogrâfico. 
18) Da~ a ~egu!nte redação ao art. 143: 

"Art. 143. As disposições deste estatuto não 
retroagem para alcançar situações constituídas an
teriormente à sua vigência." 

Tratá-se de defesa prevista na Constituição, mas não 
sefá demasiado inseri-la na lei, até mesmo por ãconse
lhamento didático, prevenindo o intérprete que não te
nha à mão o texto constitucional. -

Com essas emendas, o Projeto, que se apresenta isento 
de casuísm-os, inform-ado pelo objetivo da segurança e, 
do ponto de vista organizacional, pelo intuito de melhor 
organização administrativa, terá um elevado grau de 
aplicabilidade, integrando, numa corporação, moderna
mente organizada, a Política Militar do Distrito Federal, 

_.que de maneira_leaJ, cor!\iosa e disciplinada, mantém a 
ofdem na capital da República, com os seus componen
tes atriscando~se> permanentemente, na defesa e preser
vação-dos bens materiais e morais do povo, com o risco 
da própria vida. 

Assim, opinamos pefa aprovação do projeto, nos ter
mos do seguinte Substitutivo: 

EMENDA N• 1-CCJ ~~ 
SUBSTITUTIVO DA COMISSÃO DE 

CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA 
ao Projeto de Lei do Senado n<~ 121, de 1984-DF 

Dispõe sobre o Estatuto dos Pollcl•ls-Mllltares da 
Polida Militar do Distrito Federal e dá outru prori
dênclas. 

O Senado Federal decreta: 

ESTATUTO DOS POLICIAIS MILITARES 
DA POLICIA MILITAR DO 

DISTRITO FEDERAL 
TITULO I 

GENERALIDADES 
CAPITULO! 

Du Dlsposlçoles Prdlmlnares 

Art. I<~ O Presente Estatuto regula a situação, obri
gação, deveres, direitos e prerrogativas dos policiais
mifitares da Polícia Militar do Distrito Federal. 

Al"t. 2<~ A Polfcia Militar do Distrito Federal, orga
nizada com base na hierarquia e disciplina, considerada 
força auxiliar reserva do Exército, é destinada à manu
tenção da ordem pública e segurança interna do Distrito 
Federal. 

Art. 3<~ Os integrantes da Polícia Militar, em razão 
da destinação a que se refere o artigo anterior, natureza e 
organizaçã-o, foiinãm uma cate"go-ria especial de servido
res públicos do Distrito Federal, denominados policiais
militares. 

§ 1 q Os policiais-militares encontram-se em uma das 
seguintes situações: 

l-na ativa: 
•) os de carreira; 
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b) os incluídos na Polfcia Militar, voluntariamente 
durante os praz:os a que se obriguem servir; 

c) os componentes da reserva remunerada da Polfcia 
Mi!itar, convocados ou designados para o serviço ativo; 

d) os alunos de órgãos de formação de policiais
militares. 

II - na inatividade: 
a) os da reserva remunerada, percebendo remune

ração do Distrito Federal e sujeitos à prestação de ser
viços na ativa mediante convocaçãO; e 

b) os reformados, quando, tendo passado por uma 
das situações anteriores, estiVeram dispensados, definiti
vamente, da prestação de serviço na ativa, coniiiluando, 
entrentanto, a perceber remuneração do Distrito Fede
ral. 

§ 21' Os policiais-militares de carreira são os_ que, no 
desempenho voluntário e permanente do serviço 
policial-militar têm vitaliciedade assegurada ou presumi
da. 

Art. 49 O serviço policial-militar consiste no exercí
cio de atividade inerente à Policia Militar e compreende 
tod_os os encargos previstos na legislação específica, rela
cionados com a manutenção da ordem pública e segu
rança interna. 

Art. 5S' A carreira policial-militar é caracterizada 
pela atividade continuada e inteirainente devotada às fi
nalidades precípuas da Polícia Militar, denominada ati
vidade policial militar. 

§ )9 A carreira policial-militar é privativa -do 
policial-militar em atividade; inicia-se com O ingresso na 
Polícia Militar e obedece à següência de graus hierárqui
cos. 

§ 29 A carreira de Oficial da Polícia Militar é privãti
va de brasileiros natos. 

Art. 69 São equivalentes as expressõ~ "na ativa", 
"da ativa", .. em serviço ativo", "em serviço na ativa", 
"em serviço", .. em atividade" c; "em atividade policial
militar", conferidas aos policiais-inilitares no desempe
nho de cargo, comissão, encargo, incumf:têJ!cia ou mis
são, serviço ou exercício de função policial-militar, nas 
Organizações PoJiciais-Militares da Polícia Militar do 
Distrito Federal, bem como em outros órgãos do Gover
no do Distrito Federal o_u da União, quando previstos 
em lei ou regulamentos. 

Art. 79 A condição jurídica dos policiais-militares 
do Distrito Federal é definida pelos dispositivos consti
tucionais que lhes forem aplicáveis," por este Estatuto, 
pelas leis e pelos regulamentos que lhes outorgam direi
tos e prerrogativas e lhes impõem deveres e obrigações. 

Art. 89 O disposto neste Estatuto aplica-se, no que 
couber, aos policiais-militares reformados e aos da reser
va remunerada. 

Art. 99- Alêm da convocação _compulsória, prevista 
no art. 39, item II, letra .. a .. deste Estatuto, os integrantes 
da reserva remunerada poderão. ainda, ser excepecional
mente designados para o serviço ativo, em carãter transi
tório e mediante aceitação voluntãria. 

Parágrafo único. A designação para o serviço ativo, 
em caráter transitório e medi~nte aceitação voluntária, 
será regulamentada pelo Governador do _Distrito Fede
ral. 

CAPITULO II 

Do ingresso na Polfcla MUltar 

Art. 10. O ingress-o na- Polícia Militar é-facultado a 
todos os brasileiros, mediante inclusão, matrícula ou no
meação, observadas as condições prescritas neste Estatu· 
to, em leiS- e regulamentos da Cofpot'ação. 

Art. 11. Para a matrícula nos estabel~imentos de 
ensino policial-militar destinados à formação de oficiais 
e praças, além das condições relativas à nacionalidade., 
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idade, aptidão, intelectual, capacidade fisica e idoneida
de moral, é riecessârio que os candidatos não exerÇam ou 
nãO tenham exercido atividades prejudiciais ou perigosas 
à Segurança Nacional. 

Parágrafo tí.nico. O disposto neste artigo e no ante
rior áplica-se aos candidatos ao ingresso no-s Quadros de 
Oficiais em que é exigido o diploma de estabelecimento 
de ensino superior reconhecido pelo Govenro Fe_deral. 

Art. 12_. A inclusão nos Quadros da Polícia Militar 
obedecerá ao voluntariado, de acordo com este Estatuto 
e -regulamentos da Corporação, respeitadas as pres
crições da Lei do Serviço Militar e seu regulamento. 

Parágrafo único. t vedado a reinclusão, salvo, para 
dar cumprimento à decisão jUdicial e nos casos de de
serção, extravio e desaparecimento. 

CAPITULO III 

· Da Hlerarciiúa Policial-Militar e da DisCiplina 

Art. 13. A hierarquia- e a disciplina são a base insti
tucional da Polfcia Militar, crescendo a autoridade e a 
responsabilidade ccom a elevação do grau hierárquico. 

§ J9 A hierarquia é a ordenação da autoridade, em 
níveis diferentes, dentro da estrutura da Polícia Militar, 
por-postoS e graduações. Dentro de um mesmo posto ou 
graduação, a ordenação faz-se pela antiguidade nestes, 
sendo o respeito à hierarquia consubstanciado no espíri
to de acatamento à seqUência da autoridade. 

§ 29 Disciplina é a rigorosa observância e acatamen
to integral da legislaçã-o que fundamer-tta_ o o_rganisrito 
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policial-militar e coordena seu funcionamento regular e 
harmônico, traduzindo-se pelo perfeito cumprimento do 
dever por parte de todos e de cada um dos componentes 
desse organismo. 

§ 39 A disciplina e o respeito à hierarquia devem ser 
mantidos em tpdas as circunstâncias pelos policiais
militares em atívidades ou na inatividade. 

Art. 14. Círculo hierárquicos são âmbitos de convi
vência entre os policiais-mílitares da mesma categoria e 
têm a finalidade de desenvolver o espírito de camarada
gern,erit ambiente de estima e confiança, sem prejuízo do 
respeito mútúo. 

Art. 15~ Os círcUlos hierárquicos e a escala hierãr
quica na Polícia Militar são os fixados nos parágrafos e 
quadros seguintes: -

§ J9 Posto é o grau hierárquico do oficial, conferido 
por ato do Governador do Distrito Federal e confirman
do em Carta·Patente. 

§ 2<? Graduação é o grau hierárquico da praça, c_on
ferido pelo Comandante Geral da Corporação. 

§ 39 Os Aspirantes-a-Oficial PM e Alunos da Escola 
de Formação de Oficiais Policiais-Militares são denomi
nados praças especiais, 

§ 49 Os graus hierárquicos_ inicial e final d~s diversos 
Quadras de Oficiais e Praças sãQ fixados, separadamen-
te, para cada c_aso. _ 

§ 59 Sempre que o policial-militar da reserva remu
oerada ou reformado fizer uso do posto ou graduação, 
deverá fazê· lo com as abreviaturas respectivas de sua si
tuação. 

1--- ;;;;;~·" ~ o;c\f,:._um::_~~!':"'' "" ,.~~~~~---1 
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Art. 16. A precedência entre os poticiais_~militares 
da ativa, do mesmo grau hierárquico, é assegurada pela 
antigUidade no posto ou na graduação, salvo nos casos 
de precedência funcional estabelecida em lei ou regula
mento,_ 

§ 19 A antigUidade em cada posto ou graduação é 
contada a partir da data de assinatura do ato d~ respecti
va promoção, nomeação, declaração ou inclusão, salvo 
quando estiver taxativamente fixada outra data. 

§ 29 No caso de ser igual a antigUidade, referida no 
parágrafo anterior, ê ela estabelecida: 

I - entre os policiais-militares do m_esrno Quadro, 
pela posição nas respectivas escalas numéricas ou regis
tras existentes na Corporação; 

II - nos demais casos, pela antigUidade no posto ou 
graduação anterior; se, ainda assim, substituir igualdade 
de antigUidade, recorrer-sç-â, sucessivamerite, aos graus 
hierárquicos anteriores, à data de praça e à data de nasci
mento para definir a precedênCia e, neste último caso, o 
de mais idade será consideradQ o mais an_tigo; 

III - entre os alunos de um mesmo 9rgão de for
mação de policiais--militares, de acordo com o regula
mento do respectivo órgão, se não estiverem especifica
mente enquadrados nos itens I e II; e 

IV- na existência de mafs de uma data de praça, prt•
val~e a antigilidade do policial-militar da última praça 
na Corporação se não estiver, especificamente, -enqua
drados nos itens I, II e III. 

§ 3"' Em igualdade de posto ou graduação, os 
policiais-militares Cm ativi"dade têm preced~ncia sobre Os 
da inatiVidade. 

§ 49 Em igualdade de posto ou graduação, a prece
dência entre policiais-militares de carreira na aÚva e os 
da reserva renumerada, quando estiverem convocados 
ou designados para o serviço ativo, é definida pelo tem
po de efetivo se-rviço no posto ·ou graduação. 

§ 5" Nos casos de nomeação coletiva a_ bi~Jarquia se
rã definida em consequência dos resultados do concurso 
que forem submetidos os candidatos à PoHcia Militar. 

Art:. 17. A precedência entre Praças Especiais e as 
demais Praças é assim regulada: 
I- os Aspirantes--Oficial PM são hierarquicamente 

superiores às demais Praças e frequentam O Círculo de 
Oficiais subalternos; 

II- os Alunos de Escola de Formação de Oficiâis são 
hierarquicamente superiores aos Subtenentes PM; ~ 

III - os Cabos PM têm precedência sobre os Alunos 
do Curso de Formação de Sargentos, que a eles são equi
parados, respeitada a antiguidade relativa. 

Art. 18. Na Polícia Militar serã organizado o regis
tro de todos os Oficiais de Graduados, em atividade, cu~ 
jos resumos constarão dos Almanaques da Corporação. 

§ 1"" Os almanaques, um para Oficiais-e AspiranteS
a-Oficial e outro para Subtenentes e Sargentos da Polícia -
Militar conterão, respectivamente, a relação nominal de 
todos os oficiais_ e ASpirantes~a-Oficial, Subtententes e 
Sargentos em atividade, distribuídos por seus Quadros, 
de acordo com seu_s postos, graduações e antiguidade. 

§ 29 -A Polícia Militar manterá um registro de todos 
os dados rererentes ao pessoal da reserva remunerada, 
dentro das respectivas escolas numéricas, segundo ins
truções baixadas pelo Comando-Geral. 

Art. 19 O Aluno-Oficial PM, por conclus~o do C~r
so, será declarado Aspirante-a-Oficial PM por ato do 
Comandante.-Geral, na rorma especificada em regula-
mento. . -

Art. 20 O ingresso na carreira de Ofiaai será por 
promoção do Aspirante-a-Oficial PM para o Quadro de 
Oficiais Policiais-Militares e, mediante concurso entre 
diplomados por raculdades civiS reconhecidas pelo Go
verno Federal, para o Quadro de Oficiais Policiais
Militares de Saúde~ 

Parágrafo único;_ Para os demais Quadros previstos
na OrganizaÇão Básica da Polfcia Militar do Distrito Fe-

deral, o ingresso na carreira de Oficial ser~ regulado por 
legislação específica ou peculiar. 

CAPITULO IV 
Do ·_ça_rgo e da Funtio Polldai-MUltar 

"krt. 21. Cargo policial~ militar é um conjunto de de
veres e responsabi!idã.des cometidos ao policíal-mífitar 
em serviço ativo. 

§ 19 O Cargo po1icial-militar a que se rerere este arti
go é-o que se encontra especificado nos Quadros de Or
ganização ou- previsto, Caracterizado ou definido como 
tal em o_utras disposições legais. 

_§ 29 As atribuiçõçs ~ obrigações inerentes ao cargo 
policial-militar devem ser Compativéis com o corres.pon
dente grau hierárquico e,- no casO da policial-militar, 
com as restrições fisiológicas próprias, tudo definido em 
legislação ou regulamentação específica. 

Art. 22. Os cargos policiais-militares são providos 
com pessoal que satisfaça os requisitOS de grau hierár
quico e de qualificação exigidos para o seu desempenho. 

Parágrafo Único·- b provimento de cargo policial
militar se faz por ato de nomeação, de designação ou de
terminação expressa de autoridade competente. 

Art. 23, O cargo policial-militar é considerado vago 
a partir de sua criação ou desde o momento em que o 
policial-militar exonerado, dispensado ou que tenha re
cebido determinação expressa de autoridade competente 
ou haja completado trinta anos de serviço, o dcixe e até 
que outro policial-militar tome posse, de acordo com a 
norma de provimento previ~ta no parágrafo úriico do 
Artigo 22. 

Parágraro único - Consideram-se tambêtn vagos os 
cargos policiais-militares cujos ocupantes tenham faleci
do ou hajam sido considerados desertores ou eXtravia
dos. 
- Art.. 24 Função policial-militar é o exercício das 

obrigações inerentes ao cargo policial-militar. 
Art. 25. Dentro de uma mesma Organização Poli

cial Militar, a seqOênda de substituição para assumir 
cargos ou responder por runções, bem como as normas, 
atribuições e responsabilidades relativas, são estabeleci
das da legislação específica, respeitadas a precedência e a 
qualificação eXigida para o cargo ou para o e exercício 
da runção. 

Art. 26. O policial-militar, ocupante de cargo provi
do em carãter efetívo ou interino, de acrodo com o pará
grafo ún-iCo do artigo 22, faz jus aõs direitos correspon
dentes ao cargo, conforme previsto em lei. 

Art. 27. As atribuições que, pela generalidade, pecu
liaridade, duração, vulto ou natureza, não são cataloga
das como posições tituladas efn Quadros de Organização 
ou dispositivo legal, são cumpridas como encargos, co
missão, incuritbêricia, SêrviÇO ou exercício de função 
policial-militar ou como tal considerada. 

Parágrafo único- Aplica-se, no que couber, a encar
go, incumbência, comissão, serviço ou exerclcio de 
função policial-militar, ou de natureza policial-militar, o -
disposto neste Caprtulo para cargo policial-militar. 

TITULO II 
Das Obrlsações e dos Demes Polldal11-MU1tares 

CAPITULO I 
Du Obrl&a(l!H Polldais-MBitares 

SEÇÃO I 
Do Valor Policiai-MUltar 

Ait.- 28 São manirestações essenciais do valor 
Policial-militar: 
I- o patriotismo, traduzido pela vontade inabalável 

de cumprir o dCver policial-militar e pelo solene jura
mento de fidelidade à Pátria, ãté com õ sacriffcio da pró
pria vida; 

II- o civismo e o culto das tr11dições históricas; 
111 -a fé na missão elevada da Polrcia Militar; 
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I":- o amor à profissão e o entusiasmo com que a 
exerce; 

V- o aprimoramento técnico~profissional; 
VI -o espirita de corpo e o orgulho pela Corpo

ração; -e 
VII- a dedicação na deresa da sociedade. 

SEÇÃO II 

Da ttlca Policiai-MUltar 

Art. 29. o sentimento do dever, o pundorior policial 
militar e o decoro da classe impõem, a cada um dos inte
grãntes da Polícia Militar, conduta moral e profissional 
irfepree-tlsiveís, cõm observância dos seguintes preceitos 
da ética policial-militar: 

I - amar a verdade e a responsabilidade, como funda
mentos da âignidadt: pessoal; 

II- exercer, com autoridade, eficiência e probidade, 
as funções que lhe couberem em decorrência do cargo; 

III - respeitar a dignidade da pessoa humana; 
IV- cumprir e razer cuniprir as leis, os regulamentos, 

as instruções e as ordens das autoridades competentes; 
V- ser justo e imparcial nos julgamentos dos atas e 

na apreciação do mérito dos subordinados; · 
VI -zelar pelo preparo próprio, moral, intelectual e 

tisico e, também, pelo dos subordinados, tendo em vista 
o cumprimento da missão comum; 

VII- praticar a camaradagem e desenvolver, perma
nentemente, o espírito de cooperação; 

VI II - empregar todas as suas energias em beneficio 
do serviço; 

IX- -ser discreto em suas atitudes e maneiras e ein 
sua linguagem escrita e ralada; 
X- a\>ster-se_ de tratar, fora do âmbito apropriado, 

de matéria sigilosa de qualquer natureza; 
X I - acatar as autoridades civis; 
XII - cumprir seus deveres de cidadão; 
XIII- proceder de maneira ilibada na vida pública e 

particular; 
XIV- garantir a assistência moral e material ao seu 

lar e conduzir-se como chere de famflia modelar; 
XV- compoitar-se,- mesmo fora do serviço ou na 

inatividi:ide, de modo que não sejam prejudicados os 
prinCíj)iOs dá-disciplina, do respeito e do decoro policial
militar; 

XVI- observar as normas de boa educação; 
X VII - abster-se de fazer uso do posto ou gradução 

para obter facilidades pessoais de qualquer natureza ou 
para encaminhar negóciOs particulares ou de terceiros; 

XVIII- abster-se, na inatividade, do uso das desig-
-nações hierárQuicas cjuandõ: 
-----.-) ein --::iiiVíd3.des politico-partidárias; 

b) em atividades comerciais; 
c) em atividades industriais; 
d) para discutir ou provocar discussões pela imprensa 

a respeito de assuntos políticos ou policiais-militares, 
eXceiuando-se os de natureza exclusivamente técnica, se 
devidamente autorizado; e 

e) no exercício de cargo ou funçãO de nature:z:a civil, 
mesmo que seja da administração pública. 

XIX- zelar pelo bom nome da Polteia Militar e de 
cada um de seus integrantes, obedecendo e fazendo obe
decer aos preceitos da ética policial-militar. 

Art. 30. Ao policial-militar da ativa é vedado co
merciar ou tomar parte na administração ou gerência de 
sociedade ou dela ser sócio ou participar, exceto como 
acionista ou quotista, em sociedade anónima ou por 
quotas de responsabilidade limitada. 

_§-)\' __ OS-b1tigrantes~da _reserva remu~erada, quando 
convocados ou designados para o serviço ativo, fic8m 
prOibidOs de tratar, nas Organizações Policiais-Militares 
e nas repartições civis, de interesse de organizações ou 
empresas privadas de qualquer natureza. 



Novembro de 1984 DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção II) 

§ 211 Os policiais-ffiilitiues, em atívidade, podem 
exercer diretamente a gestão de seus bens, desde que não 
infrinjam o disposto no presente 3rtigo.- -

§ 3'? -No intuito de desenvolver a prâtica profission-al, 
é permitido aos Oficiais titulados no QUadro de Saúde o 
exerdcio de atividade técnico-profisSioital, no meio ciVi_!;-
desde que tal prática não prejudique· o serviço e nãà hl
frinja o -disposto neste artigo. ---= 

Art. 31. O ·comandante-Geral poderá determinar 
aos policiais~militares da ativa que, no interesse.da salva
guarda da dignidade dos mesmos, informem sobre a ori
gem e natureza dos seus bens, quando haja razões quere
comendam tal medida. 

CAPITULO II 
Dos Deveres Policiais-MUltares 

SECÃO I 
Da Coaceltuaçio 

Art. 32. OS --deveres policiais-militares emanam de 
vínculos racionais e-inof!iiS- qUe:! ligam o policial-militar à 
comunidade do Distrito Federal e à sua segurança, com
preendendo, essencialmente: 
I- a dedicaÇãO infC:gràt ao serviço policial-militar e a 

fidelidade à instituição a que pertence, -mesmo com o-Sa
crifício da própria Vida; 

II -o culto aos sfmbolos nacionais; 
III- a probidade e a lealdade em todas as circunstân-

cias; 
IV- a disciplina e o respeito à hierarquia; 
V- o rígOrOs-o cumprimento -das obrigações e ordens; 
VI- a obrigação de tratar o subordinado dignameitte 

e com urbanidade; 
VII - o trato urbano, cordial e educado para com os 

cidadãos; 
VIII-a manutenção da ordem pública; e, 
IX - a segurança da comunidade. 

SECÃO II 
Do CompromiS!O PollcW-MIIlw 

Art. 3J: Após fngressar na PoHcia Militar, mediante 
inclusão, matrícula, ou nomeação, o policial-militar 
prestará c_ompromiss_o de honra, no qual afirmará a sua 
aceitação consciente das obrigações e dos deveres 
policiaiS-militares e manifestará a sua firme disposição 
de bem cumpri-los. 

Art. 34. O compromisso a que se refere o artigo an
terior terá caráter solene e será prestado na presença da 
tropa, tão logo o policial-militar tenha adquirido o grau 
de instrução compatível com o perfeito entendimento de 
seus deveres como integrante da Polícia-Militar confor
me os seguintes dizere~: ·~Ao ingressar na Polícia Militar 
do Distrito Federal, prometo regular minha conduta pe
los preceitos da moral, cumprir rigorosamente as ordens 
das autoridades a que estiver subordinado e dedicar-me 
inteiramente ao semço POlicial militar, à manutenção da 
ordem pública e à segurança da comunidade, mesmo 
com o risco- da própria vida". 

§ \9 O compromisso do Aspirante-a-Oficial PM é 
prestado na solenidade de declaração de Aspirante-a
Oficial, de acordo com o cerimonial previsto no regula
mento d_o Estabelecimento de Ensino. 

§ 29 0-C.omprónlisso do Oficial PM terâ os seguintes 
dizeres: .. Perante a Bandeira do Brasil e pela minha hon
ra, prometo cumprir os deveres de Oficial da Po1ícia Mi
lita do Distrito Federal e dedi~ar-me inteiramente aO SeU 
serviço~'. 

SEÇÃO III 
Do -eomando e da Subordinação 

Art. 35. O Cõmando, como soma de autoridade, de
veres e responsabilidades de que o policial-militar é in
vestido. legalmente, quando conduz homens ou dirige 

uma Organização Policial-Militar, vinculado-se ao grau 
hierárQuiCo e constitui_Jnna prerrogativa impessoal, em 
cujo exerc"Icio O policial-militar se defi~e e s~_ caracteriza 
como chefe. 

§ \9 _Aplica-se à Direção--e à Chefia da Organização 
Policíã.l-Militar. no que couber, o estabelecido para Co
mando. 

§ 29_ Compete ao Comando da Polícia Militar plane
jaf -o emprego -da COrpOrilÇãO. 

Art. 36. A subordinação não afeta, de modo algum, 
a dign-idade pessoal do policial-militar e decorre, exclusi
vamente, da estrutura hierarquizada da Polícia Militar. 

Art. 3_7. O Oficial é preparado, ao longo da carreira, 
para o exercfcio -do COmando, da ,Chefia e da DireÇão 
das Organizações Policiais-Militares. 

§ (9 Para o provimento dos-cargos de Comandante
Geral da Corporação, Chefe do Estado-Maior da Cor
poração, Subchefes do Estado-Maior da Corporação, 
Diretores,-Ajudante-Geral, Chefes de Seções do Estado
Maior da Corporação e Coman_dant(: de Organizações 
PoliciiiS Militares, Cujo comando seja privativo de Ofi
cial Supefior;-some-nte Poderão ser designados OficiaiS 
"pà:Ssuiaõres de Curso Superior de Polícia-fCSP). 

§ 29- Excetuam-se da exigênCia estabelecida no parã
g(àfo anterio-r-· os OfiCiais pertencenteS aõ -Quadro ôe 
Saúde da Polícía Militar. 

§ 39: Para o provimento do cargo de COirüuidinte de 
Organização-Policial Militar, cujo comando seja privati
Vo.d~_Oficial do posto de Capitão-PM, sonlente poderã 
ser designado Oficial possuidor de Curso d~ Aperfeiçoa
mento- de Oficiais (CAO). 

Art. 38. Os Subtenentes e Sargentos auxiliam ou 
complementam as atividades dos Oficiais, quer no ades
tramento e emprego de meios, quer na instrução eadmi
n1Stf'ãçãO; - -

Parãgrafo úriico. No exercício das atividades men
cionadas neste artigo e no comando de elementos subor
dinados, os Subtenentes e Sargentos -deverão impor-se 
pela lealdade, pelo exemplo e pela capacidade técniCo
profissional, incumbindo-lhes assegurar a observância 
minuciOsa e ininterrupta das ordens, das regras do ser
viço e das normas operativas pelas Praças que lhes esti
verem diretamente subordinadas e a manutenção da sua 
coesão e do seu moral, em todas as circunstâncias. 

Art. 39. Os Cabos e Soldados _são C5Â~ncialmente 
elementos de execução. _ __ 

Art. _40. Ãs_ Praças Especiais cabe a rigorosa obser
vância das prescrições d_os _regulamentos do ~tabeleci· 
mento de Ensio_o policial-militar, onde estiverem matri· 
culados, exigindo-se-lhes inteira dedicação ao ~studo e 
ao aprendizado técnico-profisSional. 

Art. 41. Ao policial militar cabe a resportsabilid<_~,de 
integral pelas decisões que tomar, pelas ordens que emi
tir e pelos atos que praticar. 

CAPITULO IIl 

Da vlolacilo das obrigações e 
dos Deveres Pollclals-MIIitares 

SEÇÃO I 

Da coDceituaçio 

Art. 42. A violação das obrigações ou dos deveres 
Policiais-Militares constituirá Crim-e, coritravenção ou 
transgressão disciplinar, conforme dis_puser a_ legislação 
oti"regulamentãção- especí!iCã ou pecu!iãf. --

§ 19 A violação dos preceitos da ética policial-militar 
é tão mais grave quanto mais elevado for O grau hierár-
quico de quem a cometer. -

§ 29 No concurso de crime militai de transgressão 
disciplinar. serã aplicada somente a pena relativa ao cri
me. 
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Art. 43. A inobservância ou falta de exação no cum
primento dos deveres especificados nas leis e regulamen
tos acarreta, p~ra o policial-militar, responsabilidade 
funcional, Pecuniária~ disciplinar ou penal, consoante a 
legislação específica ou peculiar em vigor. 

Parágrafo único. A -apuração da responsabilidade 
funcional, pecuniária, discipli~ar ou penal, poderã con
cluir pela incompatibilidade do policial-militar com o 
cargo -ou pela incapacidade do exercício das funções 
policiais-militares a ele inerentes. 

Art. 44. __ 0 policial-militar que, por sua atuação, se 
tornar incompatível com o cargo ou demonstrar incapa
cidade no exercício de funções policiais-militares a ele 
inerentes, será afastado dQ. cargo. 

§ 19 São competentes para determinar o imediato 
afastamento do cargo ou o impedimento do exercício da 
função_: 
I- O GoVernador do Distrito Federal; 
H- O Comandante-O_eral; ~ 
III- Os Comandantes, os Chefes e os Diretores de 

OPM, naconformidade _ _d_a_legislação ou regulamentação 
especifica ou peculia~ sõbre ã fnatéria. 

§ 2' O.policial-militar!lfastado do_ cargo, nas con
dições mencionadas neste artigo, ficará privado do 
exe~cício de qualquer funÕão policjal-militar, até a so
lução do processo ou das providências legais que coube-
rem no caso.. ~ 

Art. 45. São proibidas quaisquer manifestações co
letivas, tanto sobre atas de superiores quanto as de cará
ter reivindicatório ou político. 

SEÇÃO II 

Dos crimes mUltares 

Art. 46._ Aplicam-se. ito que couber, aos policiais
militares, as disposições estabelecidas na Legislação Pe
nal Militar. 

SECÃO III 

Das Transgrasõos Dlodp1lnares 

Art. 47. O RegulamentQ Disciplinar da Policia Mili
tar especifica-rã e classificará as transgressões e estabele
cerá as normas relativas à amplitude e aplicação das pe
nas disciplinares, a classificação_ do comportamento do 
policial-militar e a interposição de recursos contra as pe
nas disciplinares. 

§ 19 A pena disciplinar de detenção ·ou prisão não 
pode ultrapassar de trinta dias. 

§ 29 A Praça Especial aplicam-se, também, as dispo
sições disciplinares previstas no regulamento do Estabe
lecimento de Ensino onde estiver matriculada. 

SEÇÃO IV 

Dos Conselhos de Justlllcaçio e Dlsclp1lna 

Art. 48. O Oficial, presumivelmente incapaz de per~ 
manecer como policial-militar da ativa serâ, na forma da 
legislação especifica, submetido a Conselho de J ustifi-
cação. -

§ I 'i' O Oficial, ao ser submetido aConselho de Justi
ficaÇãO, deverá ser afastado do exercício de suas funções, 
conforme estabelecido em legislação específica. 

§ 29 Cóh'lpete-ao Tribunal de Justiça do Distrito Fe
deral julgar os processos oriundos dos Conselhos de Jus
tificaÇão, na forma estabelecida em lei específica. 

§ 39 Ao Conselho ·de Justificação poderá, também, 
ser submetido o Oficial da reserva remunerada ou refor
mado, presumivelmente incapaz de permanecer na si
tuação de inatividade em que se encontra. 

-Art. 49. O Aspir~n1.e-a-Ofidal PM, bem como as 
praças com- estabilida~de assegUrada, presumivelmente 
incapazes de permanecer como policiaiS-militares da ati-
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va, serão sub)lletidos a Conselho de_ Disciplina e afasta~ 
dos das atividadç_s que estiverem exercendo, na forma da 
legislação específica. 

§ 19 Cabe ao Goveynador do Distrito Federal, em 
última instância, julgar os recursos que foreodnt~pos
tO$_nos processos oriundos de Conselhos de_ Disciplina. 

§ ~ A Conselho de Disciplina poderá, tambêm, ser 
submetido a Praça na reserva remunerada ou reformada, 
presumivelmente incapaz de permanecer na situação de 
inatividade em que se encontra. 

TITULO III 

Dos Direitos e Prerrogativas 
Dos Pollchús-MIIltares 

CAPITULO I 

Dos Direitos 

SEÇÃO I 

Da Remunerado 

Art. 50. São dirCitos- dos policiaíS..:militares: 
1-a garantüi-da patente quando Oficiai, em toda a 

sua plenitude, com as vantagens, prerrogativas e deveres 
a ela inerentes; ~ 

II - A percepção de remuneração correspondente ao 
grau hierárquicO sUperior ou melhoria da mesma quan~ 
do, ao ser transferido para a inatividade, contar trinta 
(30) anos de serviço. __ _ 

III - a percepção de remuneração integral, corrçs
pondente ao grau hierárquico, quando ao ser transferido 
para a re:;erva remunerada, exomclo ou por ter atingido 
a idade limite de permanecer em atividade no posto ou 
graduação, -não contar trinta (30) ano!> d~ serviço. ~ 

IV- nas condições ou nas limitações inipostas na le
gislação e regulamentação específicas ou peculiares: 

a) a estabilidade, quando Praça com dez (10) ou 
mais anos de tempo de efetívo serviço; 

b) o uso das designações hierãrquicas; 
c) a ocupação de cargo correspondente ao posto ou 

à graduação; 
d) a percepção de remuneração; 
e) a assistência rriêdico~hospitalar para si e seus de

pendentes, assim entetidida como o conjunto de ativida~ 
des relacionadas com a prevenção, conservação oU reCu
peração da saúde, abrangendo serviços profissíonais mê· 
dicas, farmacêuticos e odontológicos, bem como fornéci· 
mento, a aplicação de meios e os cuidados e demais atos 
médicos e para-médicos necessários; 

f) o funeral para si e seus dependentes, constituindo~ 
se no CC'njunto de medidas tomadas pelo Distrito Fede~ 
ral, quando solicitado, desde o óbito a_té o sepultamento 
condigno; 

g) a alimentação, assim entendida com as refeições 
fornecidas aos policiaiS~militares em atividade; 

b) o fardamento, constituiltdo-se no conjunto de 
uniformes, roupa branca e roupa de cama, fornecido ao 
policial~militar na ativa de graduação inferior a terceiro~ 
sargento e, em casos especiais, a outros policiais
militares; 

i) a moradia para o policial-militar em atividade, 
compreendendo: 

1 - alojamento em organização policial~militar; e, 
2- habitação para si e seus dependentes em imóvel 

sob a responsabilidade da Corporação, de acordo -com as 
disponibilidades existentes. 

J) o transporte, assim entendido como os meios for
necidos ao policial-militar, para seu deslocamento por 
interesse do serviço; quando o deslocamento implicar em 
mudança de sede ou de moradia, compreende também as 
passagens para seu5 dependentes e a translação das res
pectivas bagagens, de residência a residência; 

I) a constituição de Pensão Policial-Militar; 
m) a promoção; 
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n) as férias, os afastamentos temporârios do serviço 
e as licenças; 

_9) a demissão _e o liçenciamento _voluntários; 
p) o porte de arma, quando Oficial em serviço ati v o 

ou na inatividade, salvo aqueles na inatividade por alie
nação mental ou condenação por crimes contra a segu
iari-ça dó Estado ou por atividade que desaconselhe 
aquele porte; 

q) o porte de arma, pelas Praças, com as restrições 
reguladas pelo Com.aodante-GeàtJ; e _ 

r) outros direitos previstos em legislação específiCa 
ou peculiar. 

§ 19 A percepção de remuneração ou melhoria _ çla 
mesma, de que trata o item II, obedecerá ao seguinte: 

I-O Oficial que contar trinta (JOrano·s de serviçO e 
transferido para a inatividade, terá seus proventos calco~ 
lados ·sobre o soldo correspondente ao posto imediato, se 
na Polícia Militar existir posto superior ao seu, mesmo 
que de outro __ Quadro; se ocupante do último posto da 
Policia Militar, o Oficial terá os proventos cale1,1lados 
tomandQ-Se por base o soldQ de seu posto, acrescido de 
percentual fixado em legislação específica óu peculiar: 

II - Os Subtenentes, quando transferidos para a ina~ 
tividade, terão oS proventos calcul~dos sobrç o soldo 
correspondente ao posto de Segundo_ Tenente PM, desde 
que contem trinta (30) anos de seryiço; e 

III --As demais praças que contem trinta (30)"an0S de 
serviço e transferidas para a inatividade, terão os pro
ventos calculados, sobre o soldo correspondente à gra
duação imediatamente superior. 

§ 29 São c-onsiderados dependentes do Policial~ 

Militar: 
I- a esposa; 
II- o filho menor de vinte e um (21) anos ou inválido 

ou interdito; 
111- a filha solteira, desd_e que não perceba remune-

ração; __ 
IV- o filho estudante, menor de -vinte e qu,31tro (24) 

anos; _ 
V -a mãe viúva, desde que não PerCeba remune

ração; 
YI ..:.:._ o.enÚ:adÕ, o filho adotivo e<;. tutelado", nas mes~ 

m-ãS condições dos itens II, ÜI e IV; - - --
VI~- a viúva do policial~militar, enquanto permane· 

cer neste estado, e os demais dependenteS mencionados 
nos ltens "ICi"II, IV,· V e VI deste parâgrafo; desde que vi~ 
vam sob a responsabilidade da viúva; e, 

VIII- a ex-esposa ou ex~esPoso com direito a pensão 
alime"nticiil estabCif:Cida por sentença transitada em jul
gado, enq-uanto não contrãir novo matrimôriio. 

§ 311 Também ·será considerado dependente, desde 
que não perceba remuneração, o marido: - -

r:: .... :conSiáei'ado inválido, isto é, impossibilitaC1o tOtal 
e permanentemente para qualquer trabalho, não podC:n~ 
do prover os meios de subsis.tê!lcia, n:iediantejulgamento 
proferido por Junta Médica da Corporação; 

11-judicialmente de_clarado interdito, desde que a 
Policíai~Militar seja sua curadora; 
Til- que estiver em cârcere por mais de dOis (:i) anos; 
IV - para efeito do disposto no artigo 50, item IV, le

tra r. 
§ 41' São, ainda, cOnsiderados, dependentes do 

p~licial~militar, desde que vivam sob a sua dependência 
ecollômica, sob o mesffio teto, e quando exp~amente 
declarados na organização policial-militar competente: 

I - a filha, a enteada, a tutelada, nas condições de 
viúvas, separadas judicialmente ou divorciadas, desde 
que não recebam remuneraç_ão; 

II - a mãe solteira, a madrasta viúva, a sogra viúva 
ou solteira, bem como separadas judicialmente ou divor
ciadas, desde que em qualquer dessas situações, não re
cebam remuneração; 

III- os avós e os pais, quando inválidos ou interditos 
e respectivos cônjuges, estes, desde que não recebam re
muneração; 
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IV- o pai maior de sessenta (60) anos e seu respecti
vo cônjuge, desde que ambos_ não recebam remuneração; 
V- o irmão, o cunhado e o sobrinho quando meno~ 

res ou inválidos -·ou lil.terditos, sem outro arrimo; . 
VI - a irmã, a cunhada e a sobrinha, solteiras, viúvas, 

separadas judicialmente ou divorCiadas, desde que não_ 
recebam r_ernuner'ª'ção; 

VII- o neto, órfão, menor ou inválido ou i.nterdito; 

VIII- a pessoa que viva, no mínimo há 5 (cinco) 
unos sob a sua exclusiva dependência económica, com~ 
provada mediante justificação judicial; 

IX --a companheira , desde que viva em sua compa
nhia hã mais de 5 (cinco) anos, comprovado por justifi
cação judicial; e 
X- o menor que esteja so_b sua guarda, sustento e 

responsabilidade, _mediant~ aut_orização judicial. 
§ 59 Para efeito do disposto nos parágrafos 29 e 41' 

desde artigo, não serão _çõnsiderados como remuneração 
os rendimentos não Provenientes de trabalho assalaria· 
do, ainda que recebidos dos çpfres públicos, ou a remu
neração que, mesmo resuhante de relação de tr_abalho. 
não enseje aO Qependente do policial· militar qualquer di
reito à assistência previdenciária oficia]. 

Art. 51~- O policial~mi_litar_que se julgar prejudicado 
ou ofendido por qualquer ato administratiVo ou discipli~ 
nar de superior hierárquico- poderá re<:on:er QU interpo 
pedidor de r_ccons_idera_ção, queixa ou representação, se~ 
gundo o -regulamento espe<:ítico ou peculia·r. 

§ ]9 O direito de recorrer na esfera administrativa 
prescreverá~ - _ _ 
1- em 15 (quinze) dias Corridos, a contar d9 recebi

mento da comunicação oficial, quanto a a~o ~e c::ompo-
,siçãO- de Qt,!ã:dro de ACesso; = '""' 

II -nas questões disciplinares, como dísj:mse'r o rCgu~ -
lamento específico oU peculiar; e 
III- em.liO (ceiito e vf11te) d}as corridos, nos deffiãis 

casos. 
§ 29 O pedido de reconsideração, a queixa e a repre~ 

sentação não podem ser feitos coletivamerite. 
§ 39 O poltcial-militar só p-oderá recorrer ao judi

ciário após esg-õfãdos fados Os recursos admíriistrativos e 
deverá participar esta providência, antecipadamente, à 
autorjdade a qual estiver subordinado. . 

Art. :S2;- Os policiais-militares são alistáveis corria 
eleitOres, desde que Oficiais, Aspirantes-a,;Oficial, Subte· 
nentes ~Sargentos ou Alunos de curso de níve_l superior 
para a Formação de üfic1iiS. 

Parãgrafo único. Os policiais-militares alistáveiS São 
elegíveís,- atendidãs" as seguintes condiÇões: 
I- o policial-militar que tiver menos de 5 _(cinco) 

anos de efetivo serViço, será, ao-·se candidataT a cargo 
eletivo, eXcluído do serviço ·ativo, mediante demissão ou 
licenciamento eX-offido; e, 
II- o policial~militar em atiVidade, em 5 (cinco) anos 

ou mais de efetiVo Serviço, ao se candidatar a cargo eletí
vo, ·será afasfado, temporariamente, do serviço ativo, 
agregado e considerado_ em licença para tratar de interes
se particular; se eleito, serâ no ato da diplomação, trans~ 
ferido para a reserva remunerada, percebendo a remune
ração a que fizer juS ~m função de seu tempo de serviço. 

SEÇÃO II 
- -- Da Remuneraçio 

Art. 53. A remuneração dos policiaiS:.:mifitares1 

compreendendo vencimentos- ou proventos, indenizações 
e outros direítO_s. é devida em bases estabelecidas em lei 
específica. 

§ -19 --A reriÍuneraÇão dos postos ou gradUações dos 
Oficiais e Praças da Polícia Militar do Distrito_ Federal 
não poderá ser superior à fixada para os postos e gra~ 
doações correspondentes no Exército, devendo ser o sol~ 
do de Coronel PM equivalente ao de Coronel do Exérci~ 
to, ~alo!]ando~se, de acordo com a legislação específica 
para os dc;:mais postos e graduações. Excetua.m~se do~ 
tabelecido neste parágrafo, os Cabos e os Soldados que, 
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em decorrência de legislação específica, receberão remu
neração superior à -dos Cabos e Soldados do ExêrcitO. 

§ 29 Os policiaiS-militares na ativa percebem remu
neração, compreendendo: 

I - vencimentos, constituídos de soldo e gratificação 
de tempo de serviço; e, 

II - indenizações. 
§ 39 Os policiais-militares em inatiVidade percebem 

remuneração, compreendendo: 
I- proventos, constituídos de soldo ou quotas de sol-

do e gratificações inCorporâveis; e, · -
II- indenizações incõfp-oráV-eis. 
§ 49 Os policiais-militares receberão o salário

família em conformidade com a lei pertinente. 
§ 59 Os policiais-militares farão jus, ainda, a outros 

dÚ"CitOs pectui:lários, em-·casõS-_.CspCciais:· ·- ·· · --· 
Art. 54. O_aUXílio~invalidez, atendidas as condições 

estipuladas na lei espeCífiCa que trata da remuneraçã-o 
dos policiais militares, sei'ã c-oncedido" ao "policial-militar 
que,-quando em serviço ativo, tenha sido ou venha a ser 
reformado por incapacidade definith:a- e Cõrisíderado in
vãlido, isto é, impossibilitado total e permanentemente 
para qualquer trabalho, não podendo prover os meios de 
subsistência. 

Art. 55. O soldo é irredutível e não estâ sujeito a pe
nhora, seqUestro _ou arreSto, exceto nos casos previstos 
em lei. 

Art. 56 O valor do soldo é igual para o· policial
militar da ativa, da reserva remunerada ou reformado, 
de um mesmo grau hierárquico, ressalvado o- disposto no 
item II, do capot do -artigo 50. -- -

Art. 57. 1:: proibido acumular remuneração de inati
vidade. 

Parágrafo único. O disposto neste artigo riãô.se apli
ca aos policiais-militares de reserva remunerada e aos re
formados quanto ao ex_eycício de mandato eletivo, quan
to à função- de magiStério ou cargo em comissão, OU 
quanto ao contrato para prestação de serviços técriicos 
ou especializados. 

Art. 58. Os proventos da i_natividade serão revistos 
sempre~que, por motivo de alteração do ~oder aquisitivO -
da moeda, se modificar os vencimentos dos policiais
militares em serviço ativo. - -

Parágrafo único. Ressa_lya_dos os casos previstos em 
lei, os proventos da inatividade não poderão exceder a 
remuneração percebida pelo policial-militar da ativa no 
posto ou graduação correspondentes aos de seus proven
tos. 

Art. 59._ Por ocasião de su.a passagem para a inativi
dade, o policial-militar terâ .direito a tantas quotas de 
soldo quantos forem os anos de serviço, computáveis 
para inatividade, até o máximo de 30 (trinta) anos~ res
salvado o disposto no item III do caput do artigo 50. 

Parágrafo único. Para efeitO de coritagem das quo
tas, a fração de tempo igual ou superior a 180 (cento e oi
tenta) dias, serâ considerada 1 (um) ano. 

SEÇÃO III 
Da Promoção 

Art. 60.. Q acesso na hierarquia policial-militar é se
letivo, gradual e sucessivo e serã feito_ mediante pro_
moção, de conformidade com o disposto na legislação .e 
regulamentação de promoçõeS de Oficiais e de Praças, de 
modo a obter-se um fluxo regular e equilibrado de car
reira para os policiais-militares~ 

§ I"' O planejamento da carreira dos_ Oficiais e Qas 
Praças, obedecidas as disposições da legislação e regula
mentação a que se refere este artigo, é atribuição do co
mando da Polícia Militar. 

§ 2"' A promoção é um ato administra'tivo e· tem 
como finalidade básica a seleção dos policiais-militares 
para o exercício de funções pertinentes ao grau- liierár
quico superior. 

§ Jt Para promoção ao posto de Coronel PM, o Ofi
cial, à época da promoção, deverá possuir Curso Supe
rior de Polfcia (CSP). 

Art. 61. As promoções serão efetuadas pelos cri
l:CêiQs d~ant_i_gUidade e merecimento, ou l:!i!'lda, por bra
vura e post mortem. 

§ l"' Em casos extraordinários, poderâ haver pro
moção em ressarcimento de preterição, independente
mente de vagas. 

§--z'ii A promoção de policial-militar feita em ressar
cimento de preterição serâ efetuada segundo os critérios 
de a.ntiguidade ou mereciment_o, recebendo ele o número 
_que lhe competir na escala hierárquica com_~ ~e houvess~ 
sidó promovido, na época devida, Pelo critério em que 
()ra é. fiita sUa promoção. 

Art. 62. Não haverá promoção de policial-militar 
por OCaSiãO de sua transferência- pai'a a -reServa -remune
rada ~u ~e_(oril_l~.-

SEÇÃO IV~ 
Du Férias e de Outros Afastamentos 

_Temporários do Serviço 

Art- 63. __ Férias são afastamentos totais do serviço, 
anual e obrigatoriamente cõncedidOs aos poliCii.is: 
militares Para descanso, a partir do último m~ do ano a 
qu~- se re_f~r~m,_ e durante}odo ~ ano seguiilte. 

§ i"'- Çôm]?etC 3.0 Com~andan.te Geral da Polícfa Mili
~ar a- re8;ul~en~aÇão da conces~ão das.~rias anuais e de 
dUtros afiStalnentos tenlporãrios. -· 

§ 2"' A concessão de féiías não e-prejudicada pelo 
gozo anterior de licença para tratamento de saúde, li
cença especial, por puniçãO anterior decorrente de trans
gressão disCiplinar, pelo estado de guerra_ ou pãra que se
jam cumpridos- a tos de serviçO, bem como não anula o 
direito àquelas licenças. 

§ 3"' Somente em casOs de intereSse da Segurança 
N acionã.l, da manutenção da ordem, de extrema necessi
dade do servíç-ó ou _de transferência_ para a_ inâtividade, 
pa~a cumPrimento de puniÇão decorrente de transgres
sãO -disCiplíriàf de natureza gra"ve e em caso de baixa a 
ho_~pi(al, os policiais-militares _t~râ() interi-oõiPido ou 
deixa~ o de gozar, na êpoca revista, o perí()dO de fédas -!i 
c}ue tiverem direito, registrando-Se, então, o fato em s.eus 
assentamentos. 

§ 49 Na imposSibilid3de do &Ozo de fê'rias~Ro perio
do previsto no caput deste artigo, pelos motivos constan
tes do parágrafo anterior, ressalVados os casos de trans
iressão disciplil:tar de natureza grave, o período de teriaS 
-não goZado será computado dia a dia pelo dobro, no 
momento da passagem do policial-militar para a inativi-
dade e somente para esse fim~ - - -

Art. 64. Os policiais-militares têm direitO, -ainda, 
aos segUfntes períodos de afastamento lotai do serviçO~ 
obedecidas as disposiçõeS legais e regulamentares, por 
motíVO- ae: - -
I- núpcias: 08 (oito) dias; 
II -luto ': 08 (oito) dias; 
III- instalação: atê 48 (quarenta e oito) horas; e 

- IV- trâriSitO:-àté 30 (trinta) dias, -quando designado 
para curSoS -ou -oliiraS mis;:;ões fora do Dístrito Federal. 

Parágrafo Único. Além do disposto neste artigo, a 
policial-militar, quando. gestante, tem direito a um _perío
do de 4 (quatro) meses de afastamento total do serviço, 
c!quivãlente à licença para tratamento de saúde, o qual 
será concedido, mediante inSp-eção médica, a partir do 89 
(oitavO) mês de gestação, salvo prescrição ein contrário. 
- Art. 65. As férias e ·os afastamentos menciOna-dOs 
nesta Seção, são concedidos com a remuneração prevista 
na legislação específica ou pC:Ctiliaf e co-mputados como 
tempo de efetivo serviço para todos os efeitos-leg-aiS. 

SEÇÃÕ V 
D~:~s Licenças 

Art. 66. Licença é a autorização para afastamento 
tOtal do serviço, em caráter temporário, conCedida ao 
policial-militar, obedecidas as disposições legais e regu
lamentares. 
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§ 19 A licença pode ser: 
I - especial; 
II- para tratar de interesse particular; 
III- para tratamento de saúde de pessoa da família; e 
IV- para tratamento de saúde própria. 
§ 2"' A remuneração do policial-militar, quando em 

qualquer das situações de Licença constantes do parâ~ 
grafo anterior, será regulada em legislação específica ou 
peculiar. 

§ 39 A concessão de Licença é regulada pelo Coman
dante Geral da Corporação. 

Art. 67: A licença ~pecial é a autorização para afãs-
lamento total do serviço relativa a cada decênio de tem
po de efetivo serviço prestado, concedida ao policial
militar que _a requerer, _sem que inwlique quatguer res--
trição para- ã sua carreira. ~,... -- ,.__ -

§ I' A licença especial tem a duração de06 (seis) me
ses, a ser gozada de uma só vez, podendo ser parcelada 
em 02 (dois) ou 03 (três) meses por ano civil, quando so
licitado pelo_ interessado é julgado conveniente Pela au~ 
toridad~ c_ompetente. 

§ 2"' ,-0 período de licença especial não interrompe a 
contagem de tempo de efetivo serviço. 

§ Jo;t Os perfodos de licença especial não gozados 
pelo p_olicial-militar são computados em dobro para fins 
exclusivos_ de_contagem de tempo para a passagem para a 
inativídadi e, nesta situação para todos os efeitos legais. 

§ 49 A licença especial não é prejudicada pelo gozo 
anterior de qualquer licença para tratamento de saúde e 

,_Para que_ sejam cumpridos atas de serviço, bem com_o 
não anula o direito àquelas licenças. 

§ 51. Uma vez concedida a licença especial, o 
policiill-~JJilitar será exonerado do cargo ou dispensado 
do exerCfcio das funções que- exerce e ficarâ à disposição 
do órgão de Pessoal da Polícia Militar. 

Art. 68. A licença para tratar de interesse particular 
é .a autorização para afastamento total do serviço, conce
dida ao policíal-militar que contar mais de 10 (dez) anos 
de efetivo serviço e que requerer com aquela finalidade. 

Parâgrafo Único. A licença serâ sempre concedida 
çom prejUíZO da remuneração_e da co_ntagem de tempo 
de _efetiiio __ seiviçO. 

Art. 69. As licenças poderão ser interrompidas a pe
dido ou nas condições estabelecidas neste artigo. 

§ r9 A iriterrupção -da licença especial e da licença 
para tratar de interesse particular poderâ ocorrer:" 

I - em caso de mobilização e estado de guerra; 
II - em casos de decretação do estado de emergência 

ou de sítiO; 

III -:- p~ra cumprimento de sentença que importe em 
~_strição da liberdade _indiyid~al; 
- IV- para cumprimento de pUniçãO disciplirl-ar, Cõn
forme õ -regulado pelo Comandante Geral ~a P.olíci_a Mi
litar; e, 
V- em caso de denúncia, pronúncia em processo cri

minal ou indiciação em inquérito policial-militar, ajuízo_ 
da autoridade que efetivou ã denúncia, a pronuncia ou a 
indiciação:-- -
- §- -2,- _Ã iriiúrUpÇão de licença para tritãr de-interesse 
pãrticular será definitiva, qUando o policial-militar for 
reformado ou transferido ex-omdo para a reserva remu
nerada. 

§ 3"' A interrupção de licenç_a para tratament~ _de 
saúde de peSS()a da família, para cumprimento de pena 
disCiplinar Que importe em restrição da liberdade indivi
d_ual,~~er_á_ regu.lad~ na _legislaçãO específica ·ou peculiar. 

CAPITULO II 
Das Prerrogativas 

SEÇÃO I 
Da CoJistitÚiçio e En-umeraçiO 

Art. _70. As prerrogativas dos policiaís-militares são 
constituídas pelas honras. dignidade e distinções devidas 
aos graus hierárquicos e cargos. 
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Parágrafo único. .São prerrogativas _dos policiais- nham a dotado 0.1.1 çonsentido sejam usados uniformes ou 
militares: - --ostentado distint_lvO$, insfgnias Õu el]lbl~ffias q~e_possam 
I- o uso de títulos, unifOrmes, distintivos, insígnias e ser- CorifU.ndídos com os adotadÕs na Polícia- Mijltar. 

emblemas da Políciã Militar do DiStrito Fçderal, corres
pondentes ao posto ou graduação; 

II - honras., tratamento e sinais de respeitO que lhes 
sejam assçgurados em leis e regulamentos; 

III- cumprimento de pen_a_ de pfisão oU ·detenÇão so
mente em Organizãção Policial Militar da CorporaçãO 
cujo _Coin.andante, chefe ou Diretor tenha precedência 
hierárqUica sobre o preso; ·e - - -
IV- julgamento, em foro especial, dos cririles milita

res. 
Art. 71. Somentl; em Casos de flagr~~te deliiÕ, o 

policial-militilf poderá ser preso por autoridade policial, 
ficaitdo esta obrigada a entregá-lo, imediatamente, à au
toridade policial-militar mais próxima, só podendo retê
lo, na Delegada ou Posto Policial, durante o tempo ne-
cess_ãrio à lavratura do flagrante. · 

§ li' Cabe ao Comandante Geral da Corporação a 
iniCiaflV8- de responsabilizar a autoridade policial que 
não cumprir o disposto neste artigo e que ·maltrafar ou 
consentfr que sC:ja maltratado qualquer p()Jicial-militar 
preso, ou não lhe der o tratamento devido ao seu posto 
ou graduação. -~- _ 

§ 21' -Se, durante o processo e julgamento no foro ci
vil houver perigo de vida para qualquer Preso policial
militar, o Com_andan.te Geral da Corporação providen
ciarã os eritendimentos com o Juiz do feito, visando a 
guarda dos pretórios ou tribunais por Força Policial
Militar. 

Art. 72. Os polícíais-ffiilitares da ativa, no exercfcio 
de funções policiais:.mmtares, são-dispensados do serviço 
na institúição do júri_e do ____serviço na Justiça Eleitoral. 

SEÇÃO l 
Do Uso dos Uniformes da Polícia Militar· 

Aft. 72. _ Os urlíforiries -da Polícia Militar com seus 
distintiVos, insígnias e emblemas, são privativos dos 
polidilis-militares e representam o símboio da autorida
de policial-militar, com as prerrogativas a ela inerentes. 

Parágrafo úniCo. . Constituem crimes :Pi'Cvistos na le
gislação específica o- desrespeito aos uniformes, distinti
vos, insfgnias e emblemas pOliciais-militareS, bem como, 
seu uso por parte de quem a elas não tiver direito. 

Art. 74. O uso do.~.uniformi( c_om ,!_!;e~~ distin_tivos, 
insígnias e emblerilas, bem como, os modelos, descrição, 
composição e peças acessórias, são estabelecidos em le
gislação peculiar da Polícia Militar do Distrito Federal. 

§ J9 É proibido ao poliCíill- .1i7h ·r o uso dOs unifor
mes; 
I- em man"ifestação de caráter p,.•:tico-p3.rtidãrio; 
II- no estrangeiro, quando em ativt . .!e não relacio

nada com a missão do policial-militar, s~lvo quando ex
pressamente determinado ou autorizado; e, _ 
III- na inatividaae, salvo para comparecc""r a soleni

dades policiais~·rriilitares, cerimôriíãS Cfvico
comemorativas das grandes datas naciOnais ou a :..•.Js so
ciaísSolenes, quando- devidamente autorizado. 

§ 29 Os -policiais-militares na inatividade, cuja con
du ta possa ser. çgn_side:rada co~o ofe_nsiva a dignidade ~a 
classe, poderão ser definitivamente ptoibidoS de usar 
uniformes por decisão do Comandante Geral da P~líciª 
Militar. - - -

Art. 75: ·o policíal-militar fa-rdado tem as obri
gações correspondentes ao uniforme que use e aos distin
tivos·, emblemas ou inSígnfãs_ que ostenta. __ _ _ 

,\f 76. ~vedado a qualquer elemento civil ou or
ganiz::c.·. ·ões civis usar unifprmes ou_ ostentar_ distintiVos, 
inSÍ!;. i,. · ou emblemas que possãm ser confundidos com 
os ado: .. d.!os na Polícia Militar. 

Parl'<;rafo único. São resp(m~âveis pela irÍfraçãO-das 
disposiç::,-.s deste artigo, alêm dos indivíduos que a te
nham cc.1:'!t:do, os Diretores ou Chefes de repl_l.rtições, 
organizações de- qualquer natureza, firma ou emprega
dores, empresas, institutos_ ou departamentos que te-

TITULO VI 
Das Disposições DIYersas 

CAPITULO i 
DaS S_ltuações Especiais 

~~ 'SEÇÃO I ~. 

Da Agregaçio 

-- -Art.77. -- A'-agiegação é a situação nã qual o policial 
mi_litar da aHv:a_deixa de ocupar a vaga na- escala hierár
quica do seu quadro, nela permanecendo Sem niíinero. 
--§ _ I"' O policial~militar deve ser agregado quando~ 
I- for nomeado para cargo considerado no exercício 

de função de natureza policial-militar ou de interesse 
policíal-milit.ãi' estabelecido_ em Lei ou Decreto-Lei, ou 
Decreto, não previsto nos Quadros de OrganizaçõeS da 
Polícia Militar_ (QO) 

II - aguardar transferên-cia -para a reserva remunera
da, por ter sido- énqu3drado em quaisquer dos re-quisitos 
qUe a ~otiViram; e- - - ---- -- - -

Hl'"'""' foi- afastado, temporariamente, do serviço ativo 
por motivo de: 
- 1.) ter sidO julgado incapaz, temporariamente, após 

um ano contínUo de tratamento de saúde própria: 
b) ter sido julgado incapaz, definitivamente, enquanto 

tramita o processo de reforma. 
c) haver ultrapassado um ano contínuo de liçença 

Q;tra trata!!Je~to de saúde própria; 
__ d) haver ultrapassado 6 (seiS) meses contínu,os-em li
ce_nç_a para tratar de interesse particular; 

e) haver ultrapassado 6 (seis) meses contínuos em li
cença para tratar ~e saúde de pessoa da família; 
· f) ter sido considerado oficialmente extr3Vfãdó; 

g) haver sido esgotado_ o prazo que caracteriZa Q cri
me de deserção previsto no Código Penal Militar, sC: Ofi
cial ~L\ I:"raç~ com estabilidade assegurada; 

h) ·como dC:Sertor, ter-se apresentado y_oltm.ta;riamen
-ie ou- ier sidO-captUradõ e reineluído a fim" de se vei prc
~sar; 

i) se_ ver processar, após ficar exclusivame11~ à di~ 
po~ição (fa Jllstiça Comum. 
- .I) ___ ter Sido cOndena~o à pena reStritiva de liberdade 

superior a 6 (seis) meSes, em SentenÇa p·assada em julga
do, en91,1_an_lÇ>_ du_rar ~ execu~o, exclu1do o periodo de 

. S~a SUsPCrlsãà~ Cõõdicioilal se conCedida- CSta ou- ité scir 
declaradQindigDQ de pertencer à Policia Militar ou c_om 
ela imcompatível; 
•. 1)_ . tçt_pªssa"do à_ disposição de outro óigão do Distri
JQ_f~e-~[~União, d?_s Est~dos ou TerritPríOs para 
exercei furlçãOdC D3tureza-C1Vif; -

m) ter sido nomeado para qualquer -cargo público ci
vil temporário, não eletivo, inClusive da administração 
indireta; 

n) ter':se candid_ata~o~a-_çãrgo _efcitivO, dcide_que con
te 5_.( cinco) a_n_O_$ _ou _D).ais çfe efe~vo ~ervi_ço; e, 
__ Q) _. t.er _s_içl~ Ç9!J.def\I_I.~O ~ Ee!_la de susp~são do exercí~ 

cio do posto, graduação ou cargo ou função, prevista no 
Código Pe~al M_i!i~ar. 

§ 2~' O Poilcial-nlilitar agregado, de confórnlidade 
c_om_QS iteOsTe~II dQ §_}I', Ççmtiny.a_a s~ _considerado, 
para todos ·os_ efeitos, cOmo em serviÇO ativo. -

-§ 39 -Ã -agrégiÇãO do .políciãl-ffiilitar a que-sé refere o 
item~ l e_ as letr~~i-Cm do iteni_"IIl do§ 1'1, ê contada a par
tir qa data de Posse do novo Cargo até o regresso à Cor~ 
_Q_oração ou_ tr:;J.nsferên._cia exofficlo para a reserva remu-
nerada. _ -

§_ 4~' ___ A agregação do policial-militar, a que SÇ" refere.: 
rem ~as letr~s a, c e e do !tem III do§ I 9 ê contada a partir 
do primeiro dia após os f-espf:ciivos prazos e enquanto 
durar o evento. 

§- 5"' A .agregação do policial-militar, a que se refe
rem o item II easletrasb,f,g,l,j e o do item III do§ 19, 
é contada ·a partir da data indicada no_a.to q_ue toorna 
públiCo o resp_ectivo evento. 
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.§ 69 A agregação do policial-militar, a que se refere a 
Ietpt n _do.item _III do§ 19, ê contada a partir do registro 
como _çandi,daJ.o, até sua di,elomação ou s_eu regresSo ã 
Corporação, se não houver sido eleito. 

- § 79_ O policial-militar agregado, fica sujeito_ às obri
gações disciplinares convernentes às suas relações com 
outros policiais-militares e autoridades civis e militares, 

.salvo quando ocupar cargo que lhe dê recedência funcio
nal sobre os outros policiais-militares mais graduados ou 
mais antigos. 

§ 89 Caracteriza a posse no novo cargo regulado 
pelo § 311, a entrada em ~~ercício no cargo ou respectiva 
_função. 

Art. 7&. _O __ policial-militar agregado ficará adido 
para efeito de alteraçÕes e remuneração li. Diretoria de 
Pessoal, continuando a figurar no lugar que então ocu
pava no Alamanaque ou Escala Numérica, com a abre
viatura ••Ag" e anotações ·esclarecedoras de sua sit.uação. 

Art. 79. A agrega-çãO Se faz por ato do GOVernadQr 
do Distrito Federal, para Oficiais C Pelo Comandante 
Geral, para Praças. 

~ SEÇÃO I! 
D~ revenio 

Art. 80, A reversão é: o ato pelo qual o policial mili
tar agregado retoma ao respectivo Quadro, tão logo ces
se o motivo que determinou a sua agregação, voltando o 
ocupar o lugar que lhe competir no respectivo Almana
que ou Escala Numérica, na primeira vaga que ocorrer. 

Parágrafo ilnico. Em qualquer tempo, poderá ser de
terininad:i a reversão do-policial-militar agregado, exce
to nos casos previstos nas letras a, b, c, f, g, li, j, o e o do 
item III do§ 19 do artigo 77. 

Art. 81. A reversão de Oficiais será efetuada me
diante ato ~do Govermidor do Distrito Federal, e as das 
Praças por ato do Comandante Geral da Corporação. 

Parágrafo único-. --O policial-militar que se encontrar 
agregado, numa das situações previstas no item I do§ 1' 
dO_art, 7]~ qJ..!e rever~et 89'_ Q~~~!Clt..!_Omen!~ p~derá re
tornar à situação anterior após o transCUrSO-ciO Prã2:o ae 
I (um) ano da data de sua reversão ao respectivo Qua
dro. 

SEÇÃOI!l 
Do Excedente 

Art. 82. Excedente é a situação transitória a que, au
tomaticamente, passa o policial-militar que: 
I- tendo cessado o motivo-que determinou sua agre

gação, re-verte ao respectivo Quadro, estando este com o 
efetivO ComplCtõ; 
II- aguarda a- colocação a que faz jus na escala hie

rárquica, após haver sido transferido do Quadro, estan
do o mesmo com seu efetivo completo; 

UI - é promovido por bravura, sem haver vaga; 
_ IV- é pro~ovidó indevidamente, mesmo havendo 

vaga; 
V--sendo o mais moderno da respectiva escala hie-

- · rârquica, ultrapassa o efetivo de seu Quadro, em virtude 
-de promoção~ outro_ policial-militar em ressarcimento 
de preterição; é, 
- VI - tCndó ceSsado o motivo que detenninou sua re

forma pôr incipacidade definitíva, retoma àó-i'espectivo 
Quadro, estando este com seu efetivo completo. 

§ !9 o policial-militar, cuja situação é a de excedente, 
salvo o índevidamente promovido, ocupa a mesma po-

- sição·_ teliúiva, em antigUidade, que lhe cabe na escala 
hierárquica, ·com a abreviatura "excd" e receberá o nú
mero que lhe competir Cm conseqüência da primeira 
vãgif qae se verificar. 

§ 2<~ O policial-militar, cuja situação é de excedente; 
é consideradq ÇÓ-PlQ em efetivo serviço, para todos os 
efeito_s e c_oncorr_e_, re:sp:eitados os requisitos legais, em 
igualdade de condições e sem nenhuma restrição, a qual
quer cargo poliCiat-mThtar, bem como a promoção. 
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§ 39 O policial-militar promovido por bravura, sem 
haver vaga, ocupará a primeira vaga aberta, deslocando 
o critêriO da promoção a ser seguido para a vaga seguin
te. 

§ 49 O policial-militar, promovido indevidamente, 
só contará antigUidade e receberá o número que lhe co~
petir, na escala hierárquica, quando a vaga que deverá 
preencher corresponder ao critériO- Pelo qual deveria ter 
sido promovido, desde que satisfaça os requisitos para a 
promoção. 

SEÇÃO IV 
Do-Ausente e do D~sertor 

Art. 83. 1:: considerado ausente o policial-militar 
que, por mais de 24 (vinte e quatro) horas consecutivas: 
I- deixar de comparecer à sua Organização Policial

Militar sem comunicar qualquer motivo de imPedimen
to; e, 

II --ausentar-se, sem licença, da OrgailTz-ição 
Policial-Militar onde serve ou local onde deve permane
cer. 

Parágrafo único. Decorrido o prazo mencionado 
neste artigo, serão observadas as formalidades previstas 
em legislação específica. 

Art. 84. O policial militar ê considerado desertor 
nos casos previstos na legislação penal militar. 

SEÇÃO V 
D~ Desaparecido e do Extraviado 

Art. 85. _~considerado desaparecido o policial mili
tar da ativa que, no desempenho de qualquer serviço, em 
viagem, em operações policiais militares ou em casos de_ 
calamidade pública, tiver paradeiro ignorado por mais 
de 8 (oito) dias. -

Parágrafo único. A sitU-ação- de dCSapareciri:tento só 
será considerada quando não houver indício de de
serção. 

Art. 86. O_ policial-militar que, na forma do artigo 
anterior, permanecer desaparecido por mais de 30 (trin
ta) dias, será oficiã.lmente considerado extraviado. 

CAPITULO II 
Da Exclusio do Serviço Atlvo 

SEÇÃO I 
D<!l Ocorrência 

Art. 87. A exclusão do serviço ativo da Polícia Mili
tar e o conseqífente desligamento da Organização, a que 
estiver vinculado o policial militar, dec_orrem dos seguin-
tes motivos: 
I- transferência para ·a reserva remunerada; 
II - reforma; 
III - demissão; 
IV- perda do posto e atente; 
V - licenciamento; 
VI- exclusão a bem da disciPlina; 
VII - deserção; 
VIII- falecimento; e 
IX- extravio. 
Parágrafo únicO. O desligamento do SeiViçO ativo se

rá processado após a expedição do ato do Governador 
do Distrito-Federal ou de autoridade à qual tenha-sido 
delegado poderes para isso. 

Art. 88. A transferência -para a rCsciVa -remunerada 
ou a reforma não isentam o policial-militar da indeni
zação dos prejuízos cauSaOOS Y-F.ã.Zenda do Distrito Fe
deral ou a terceiros, nem pOr pagãiÜento das pensões de
correntes de sentença judicial. _ 

Art. 89. O pol1cial-militãi-, o:aaiíva-, eDqúadfaQ()iúil
um dos itens I, II, III e V, do artigo 87, será desvinculado 
de suas funções e desligado da ÔÍ'ganiZâ.Ção Policial
Militar em que serve, permanecendo na condição_ de 
agregado até a complementação dos atos legais referen
tes àqueles itens. 

SEÇÃO II 
D~ Transferência para a Reserva Remunerada 

Art._90. A passagem do policialwmilitar à situação 
de i natividade, mediante transferência para a reservare
munerada se efetivará ex officio. 

Art. 91. A transferência para a reserva remunerada 
será efetuada ex officio quando o policial-militar com
pletar 30 (trinta) anos de serviço. 

. Parágrafo único. O coronel PM exonera9o ou demi
tido do cargo de Comandante Geral da Polícia Militar, 
será transfài"do ex officlo para a reserva remunerada a 
qual será efetivada, em qualquer situação, com a remu
neração jntegral do posto e outras vantagens previstas na 
legislação especifica ou peculiar. 

-Art. 92. A transferência para a reserva remunerada, 
ex officio, verificar-se-á sempre que o policial-militar in
cidir nos seguintes casos: 

I .:....._atingir -is seguintes idades-limites: 
Bf para os Quadros de Oficiais Policiais-Militares e de 

Oficiais Policiais-Militares de Saúde: 
PostOs Idades 
Coronel PM. ·-~·-· ......... ~· ... ·--· ....... 59 anos 
Tenente-Coronel PM ..... , ........ , .... _, . 56 anos 
Major PM ... , ~, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . si anos-
Capitão PM e Oficiais Subalternos .... , . . . . 48 anos 

b) para o Quadro de Oficiais Policiais-Militares Cape
lães: 
Posto Idade 
Primeiro-Tenente PM .... _ .... , ........... 56 anos 

c) para os Quadros de Oficiais-Policiais Militares de 
Adrp.inistração e de Oficiais Policiais-Militares Especia-
listas: 
-__ fq_~fos ldade!ll 

C<ipitão PJvl . . . ........................ ~ 5_6 anos 
Priineiro.-leri.<fftté PM ............. _-.. . . . . 54 anos 
Segundq-Tenente PM ..... ,............... 52 anos 

d) para as Praças Policiais-Militares: 
Graduações · - Idades 
Subtenente PM .......... r ............. ~· •• .5.6 anos 
Primeiro-Sargento PM . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55 anos 
Segundo-Sargento -PM ... ~·r~-~~-·......... 54 iõ.õs 
Terceir_o~Sargenfo PM .... -., .-.-..... ·"·-· ..•. _53 anos 

C,aboYM ··-·····L····~·-····-··-···~····-··· 51 anos 
Soldado PM ............ -.. _ ...... ~ .. -. ~ .... .Sl Mos 
II-Atingir o Coronel PM 4 (quatro) anos de perma

nência neSte posto, a qual será efelivada com remune
ração integral do posto; 
III- Ter sido o Tenente-Cor.ohel PM, constante do 

QAM, preterido por 3 {três) veZes para a promo_ção ao 
põsto -de-cororie"l PM, d~de que nã ~pertunidade sejam 
p-ro-movidoS OfiCiais maiS modernos; . 
IV- Ultrapassar o Oficial intermediário _6 (seis) anos 

de permanênCia no posto, quando este for o último da 
hierarquia de seu Quadro; - -~- _ 
V~~ FOro- Oficial constderado não habilitãdo para o 

aceSSo em caráter definitivo, no momento em que vier a 
ser obj_e_to de apreciação para o in8resso em Quadro de 
AceSso; 

_YI- Ult~apassªr 2 (dois) anOs, contínuos ou não, çm 
licen92 pa~a_ tra~~i de interesse particular; 

VII:........ Ultrapassar 2 (dois) anos contínuoS em licenÇa 
para tratamento de saúde de pessoas de sua famflia; 

VIII- Ser empos~ado em cargo público permanente_ 
estrà-nhO à sUl:!- carreira, cujas fu~ções sejam de ma8is-
têrio; · · · · 

Ix-Ultrapassar 2 (dois) anos de afastamento, c_ontí
nuo-ou nãÓ, aS:regado em virtude de ter passado a exer
cer cargo ou emprego público civll temporário,_ não elt~ti
vo, inclusive de administração indireta; e, 

X- Sef diplomado em cargo eletivo, na forma do 
item_ II, do par~_grafo _único, do artigo ~2. 

f 19 A transferência para a reserva remunerada 
processar-se-á à medida em que o policial-militar for en
quadrado em um dos itens deste artigo. 
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§ 2~> A transferência de policial-militar para a reser
va remunerada nas condições estabelecidas no item VIII, 
será efetivada no posto ou graduação que tinha na ativa, 
podendo acumular os proventos a que fizer jus na inati
vidade com a remuneração do cargo ou emprego para o 
qual foi nomeado ou admitido. 

§ 3~> A_ nomeação ou admissão do poliéial-militar 
para cargo oU emprego público de que tratam os itens 
VIII e IX somente poderá ser feita: 

I - Quando a nomeação ou admissão for da afçada 
federal ou estadual, pela autoridade competente, me
diante requisição ao Governador do Distrito Federal; e, 
II- Pelo Governador ou mediante sua autorização 

nos demais casos. 
§ 41' Enquanto permanecer no cargo ou emprego 

público, de que trata o inciso IX: 
I- É lhe assegurada a opção entre a remuneração do 

cargo ou emprego e a do posto ou graduação; 
II- Somente poderá ser promovido por antigUidade; 

e, 
III- O tempo de serviço é contado apenas para a 

promoção por antigUidade e para a transferência para 
inatividade. 

§ 51' O -OITcial que foi transferido para a reserva re
munerada com base no estabelecido nos itens V, VI, VII, 
VIII, IX e X, terá seus proventos calculados com base 
nas quotas de soldo, proporcionais ao tC:mpo de serviço, 
considerando-se as vantagens a que, por ventura, vier a 
fazer jus. 

Art: 93. ·-A transferência do· policial-militar para a 
resúva- reffiUnerada pode ser-Suspensa na vigência does
tado de guerra, estado de sítio ou de estado de emergên
cia, em caso de mobilização e de interesse da Segurança 
Pública. 

SEÇÃO III 
Da Reforma 

Art. 94. A passagem do policial-militar à situação 
de ·i natividade, mediante reforma, será seinpre ex offido
e aplicada ao mesmo, desde que: 
I- atinja as seguintes idades-limiteS de permanência 

na_reserva núiluO.erada: 
a) para Oficiais Superiores: 64- anos; 

b) para_ Capitães e Oficiais SubalternOs: 60 anos; c, 
c)para Praças: 58 anos. 
II- seja julgado incapaz, definitivamente, para o ser

viço da Polícia Militar; 
Ui- estejã agregado há mais de 2 (dois) anos, por ter 

sido julgada, incapaz, temporariamente, mediante homo
logação da ~unta Superior de Saúde, ainda mesmo que se 
trate_ de q::1oléstia curá_vel; 

IV - s~ja. conderlado à pena de reforma prevista no 
C~ digo- Penal Milhar, por Sentença transitada em julga-
do; - -

_V_ ....:_ senÇfQ_bficial,- a tiver determinada pelo Tribunal 
de Justiça do Distrito Federal, em julgamento por ele 
efetuado, em conseqUência de Conselho de Justificação a 
que foi submetido; e, 

VI .:..... seilào Aspirante-a-Oficial PM ou Praça com es
tabiiidãde aSsegurada, for para tal indicado, ao 
Comindanú~-Gerai d3. Polícia Militar, em julgamento do 
Conselho d~ Disciplina. 

Parágrafo único. O policial-militar refonnado na 
forma dos itep.s V_~ _yi só poderá readiquirir a- :Situação 
c:1e policial-militar anterior, respectivainente, por outra 
sentença do Tribunal deJustiça do Distrito Federal e nas 
cOndi~ões. -~~Ia estabelecidas- ou por decisão do 
c0ri!ai1danie-Geral da Polícia Milirar. 

ArL 95. Anual!llente, no m~ qe (_ç_vereiro, a Díreto
ria de Pessoal organizará a relação dos policiais-militares 
que hoUverem atingidO a idade-Iim_ite depeimanência na 
reServa reino:nerada, a fim de serem reformados. 

Parágrafo único. A situaÇão -cJe inatividade do 
po!íCi3i-ffiilitãr da reserVã remunerada, quando reforma
do por limite de idade não sofre solução de continuida-
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de, exceto quanto às condições de mobiliJ:-ªção estabele
cidas em legislação ·específica. 

Art. 96. A_ inc_apacidade definitiva pode sobrevir em 
conseqüência de: _ 
I- ferimento recebido em operações polídaiS

militares ou na manutenção da ordem pública; 
II -enfermidade contraída em operações policiaiS

militares ou na_ manutenção da ordem pública, ou enfer
midade cuja causa eficiente deçorra de uma dessas si-
tuações; - -

III- acidente em serviço; 
IV- doença, moléstia ou enfermidade adquirid-a em 

·tempo de paz, com relação de_ causa e efeito a condições 
inerentes ao serviço; 

V - iubetculose ativa, alienação mental, neoplasia 
malígna, cegueira, lepra, paralisia irreversível e incapaci
tante, cardiopatia grave, mal de parkinson, pênfigo, es
pondiloartrose anquilosante, nefropatia grave e outras 
moléstias que a lei indicar com bas!! nas conclusões da 
medicina- especializada; e, 

VI - acidente ou doença, moléstia ou enfermidade, 
sem relação de causa e çfeito com o serviço. 

§ I~ Os casos de que tratam os itens I, II, III e IV, se
rão provados por atestado _de odgem, inquêrito sanitârio 
de origem ou ficha de evacuação, sendo os termos do aci
dente, baixa ao hospital, papeleta de tratamento nllS en
fermarias e hospitais, e os registras de baixa utilizados 
como meios subsidiãrjos para esclarecer a situação. 

§ 2~" Os Policiais~niilitar~ julÊ:ados incapazes por 
um dos motivos conl!tantes dQ_item V deste artigo so
mente poderão ser reformados após a homologação, por 
junta superior de saúde, da inspeção de saüde~ que con
cluiu pela incapacidade definitiva, obedecida a regula
mentação especifica ou peculiar. 

Art. 97. O Policial-militar da ativa julgado incapaz 
definitivamente por um dos motivos constant~ dos itens 
I, II,lll, e V do artigo anterior seiá reformado com qual
quer tempo de serviçO, 

Art. 98. O policial-militar da ativa julgado incapaz 
definitivamente por um dos rnoitvos constantes dos itens 
I e II do artigo 9-6 será refcitrnildo corn remuneração cal
culada com base no soldo correspondente ao_ grau hiC
rárquico imediato ao ·que possuir na ativa. 

§ I I' Aplica-se o disposto neste artigo aos casos revis~ 
tos nos itens III, IV e V do artigo 96, quando, verifícada 
a incã.paidade definitiva, for o policial-militar considera~ 
do inválido, ísto é, impossibilidade total e permanente~ 
mente para qualquer trabalho. 

§ 29 Considera-se, para efeito deste artigo, gratrhie
rârquico imediato: 
I-o de Primeiro-Tenente PM, pâra ASPira-n-te a Ofi

cial PM; 
II~ O de Segundo-Tenente PM, para Primeiro

Sargento- PM, Segundo-Sargento -PM e Terceiro
Sargento PM; e, 
III- O de Terceiro-sargento PM, para cabo PM e as 

demais PraÇas constantes do Qua_dro a que se refere o ar
tigo 15~ 

§ 39 Aos beneficias previstos neste artigO C seus p-a~ 
rágrafos poderão ser: acrescidos outros relativos à rem_u
neração, estabelecidQs em legislação espeCífica, desde 
que o polici"al-militar, ao ser reformado, jã _satisfaça as 
condições por ela exigidos. __ _ __ _ 

§ 49 O direito do policial-militar previsto no artigo 
50, item II, independerâ dos beneficias ref~riQ.o nci-caput 
e no§ 19 deste artigo, ressalvado o disposto no parágrafo 
llniCO- do artigo 136~ 

§ 59 Q-Uando a, Praça _fizer jus ao direito _previsto nõ 
item II do artigo 50-e, conjuntamé-nte~ a um dos benefí
cios a que se refere o parágrafo a-nterior, aplicar-se-â so
mente o disposto no § 21' deste artigo. 

Art. 99. O policial~ militar da ativa julga:dõ incapaz 
defmitivamente por um dos motivos cOnstantes-do item 

~VI do artiS:o 96, serâ-1-eforma:do: __ _ 
I- com remun~ração proporcional ao tempo de ser

viço, se Oficial ou Praça com estabilidade assegurada; 
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11.1 -com remuneração integral do posto ou gra
duação desde -que, com~ (juafquer tempo de serviÇo, seja 
consider~do inválido, isto ê, impossbilitado total e per
manentemente para qualquer trabalho. 

Art. 100. O policial-militar reformado por incapaci
dade definitiva que for julgãdo apto em inspeção de saú
de por JUnta Sup-eríor em grau~ae recurso ou reVisão, Po
derá retornar ao serviço ativo ou sei-transferido para a 
reserv:a remunerada, conforme dispuser a legislação es-
pécífTca ou peculiar, -

§ J9' O retorno ao serviço ativo ocorr~rã se o tempo 
decorrido na situação de reformado não ultrapassar 2 
(dois) anos· e na forma do disposto no§ 1? do artigo 82. 

§ 21' A transferência para a reserva remunerada, ob
servado o limite de idade de permanência neSsa reserva, 
ocorrerá se o tempo transcorrido na situação de refor
mado ultrapassar 2 (dois) anos. 

Art. 101. O policial-militar reformado por alienação 
mental, enquanto não ocorrer a designação judicial do 
curador, terá remuneração paga aos seus beneficiários, 
desde que estes o tenham sob sua guarda e responsabili
dade e lhe dispensem tratamento humano e condigllo. _ 

§ 1~" A interdição judicial do p-olicial-militar, refor
mado ·por alíenação mental, deverá ser providenciada 
junto_ ao Ministério Público, por iniciativa dos benefi
ciãrios;-parentes ou responsáveis, até 60 (sessentardias a 
contar da data do ato de refortp.a. 

§ 29 A interdição judicial do policial-militar e seu in
terriã.mento em instituição aprópriada, deverão ser pr-o,; 
vídeficiados pela Polícia Militar, quando: 
I-Õ.ão houver beneficiários, parentes ou respoffSã

veis; e, 
II -não forem satisfeitas ·as condições- de tratamel)_to 

exigidas neste artigo. 
§ 3t Os processos e os atos de registras de interd.ição 

do policial-militar terão andamento sumário e serão ins
truídos com laudo proferido por junta Policial-Militar 
de Saúde e isentos de custas. 

Art. l02. Para fins do previsto n-a presente Seçãó, as 
praças constantes nO Quadro a que se refere o artigo 15 
sãO consideradas: -~ 
I- SCgundo-Tenente PM: os Aspirantes-a~Oficial 

PM; 
II - Aspirantewa-Oficial PM: alunos da Escola de 

Formação de OficiaiS PM, qualquer que seja _9_ ano; 
III-TerceirowSargento PM; alun9s dos Curso$, de 

Formação de Sargentos PM; e, 
_ I~- ~bo PM: os .Alunos,. do Curs? de _Fo~ação de 

Soldados PM. 

. SEÇÂO IV 
D~ D~missio 

Art. 103. A demissão da Polícia Militar, aplicada 
exclusivamente aos oficiais, se efefua: 

I - A pedido; e 
II - ex offieio. 
ArL 104. A demissão a pedidO serâ concedida tne-

diant~ r~qu_erimen_to _Q_o interessadq_:___ _ __ . _ 
I~ Seffi itideOizaÇ-ào aOs cOfres públicOS, quaridOCOn~ 

tar mais de 5 (cinco) anos de oficialato na Polícia MUiw 
tar. resSalvado o dispo~to no§ ii' deste artigo; ·e·--

1 I - com in~eni~çã_o das despesas rela!ivas- à sUa pre~ 
paração ~ .fo!:_ID-aÇão qua~do Contar menos de -5 (cinco) 
anos de oficialato. · 

§ li' A demissão a pedido só será .concecÚd"a media~
te indeniiação de todas as despesas correspondentes, 
_acrescidas~ se fofo caso, das previstas no item II, quando 
o oficíar tiver realizado qualquer curso ou estágio, no 
País ou no e"xterior, e não tenbarri decoriiáo os_ Se_g1,1intes 
prazos: 
I- 2 (dois) anos, para cursos ou estágios de duração 

igual ou superior a 2 (dois)_ meses e_iq_ferl..or a..6 {seis) me
ses; 
II~ 3 (três) anos, para cursos o~ estágios dé duraçãO 

igual ou superior a 6 (seis) meses e igual ou inferior a is 
(dezoito) meses; e, 
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III- 5 (cinco) anos, para cursos ou estágios de duw 
ração superior a 18 (dezoito) meses. 

§ 29 O câlculo das indenizações a que se referem o 
item II e o § f9 deste artigo, será efetuado pela Organi~ 
zação Policial Militar encarregada das finanças da Polí
cia Militar. 

§ 3Q O Oficiãl demissionário, a pedido, não terá di
reito a qualquer remuneração, sendo a sua situação mili
tar defiriida pela Lei do Serviço Militar. 
- § 4~" O direito à demissão a pedido pode ser suspenso
na vigência do estado de guerra, calamidade pública, 
perturbação da ordem interna, estado de sitio, estado de 
emergência, em caso de mobilização ou, ainda, quando a 
legíslação espectfica determiir.ar. 

Art. fOS. O Oficial da ativa que passar a exercer car
go ou emprego público permanente estranho a sua car
reira, cuja funÇão não seja de magistêrio serâ demitido 
ex officio, sem direito a qualquer remuneração ou inde
nização, sendo a sua situação militar definida pela Lei do 
Serviço Militar. 

SEÇÃO V 

Da Perda do Posto e da Patente 
Art. 106. O Ofícíal policial-militar perderá o posto e 

a_pa_tente se-for declar!ldo indigno do oficialato, -ou com 
ele inc_ompatível, por decisão do Tribunal de Justiça do 
Óistrito Federal, em decorrência de julgamento a que foi 
submetido. 

Parágrafo único. O Oficial policialwmilitar declarado 
indigno do oficialato ou com ele incornpatfvel, condena
do à perda de posto e patente, só poderá readquirir a si
tuação policial-militar anterior por outra sentença do 
Tribunal mencionado e nas condições nela estabelecidas. 

Art. · 107. _O Oficial policial-militar que houver per
dido o posto e a pittente será demitido ex oftido, sem di~ 
reito a qualquer remuneração ou indenização e terá a sua 
situação militar definida pela Lei do Serviço Militar. 

Art. 108. Fica sujeito à_ declaração de indignidade 
para' ó õficialato ou de incompatibilidade com o mesmo, 
Cf Oficial que: 
I- for condenado, por Tribunal Civil ou Militar, a 

pena restritiva de liberdade individual superior a 2 (dois) 
anos, em decorrência de sentença condenatória transita-
da em Julgado; · 
_ II- for condenado, por sentença transitada em julga

do, por crimes para os quais o Côdigo Penal Militar co
mina essas penas acesso-riais e por crimes previstos na le
gislação concernente à segurança do Estado. 

lU-- inCidir ftOS casos previs~os em leis específicas 
que motivam julgamento por Con~elho de JustificaÇão e 
neste foi- considerado culpado; e, 

IV -~houver perdido a nacionalidade brasileira. 

SEÇÃO VI 

D~ Licenciamento 

Art. 109. O licencíamerlto do serViço atívo, aplicado 
somente às praças, se efetua: 
r~

0

à pedido; e, 
II - exofficlo. 
§ 19 O licenciamento a pedido poderá ser co_ncedido 

· ãs praçaS dt: acÕrdo com_ as normas .baíxadas pelo Co~ 
·inaildanie Geial. 

§ 29 O licenciamento ex officlo será aplicado às 
praças: 
I- pot conve-niência do serviço; 
II- a bem da disciplina; e, 
III- por conclusão de tempo de serviço. 
§ 39 O Policial militar licenciado não tem direitq a 

qual_quer remuneração e terá a sua situação militar defi
nida pela te! do SerViço -Militar. - -

§ 49 O licenciado exofficio a bem da disciplina rece
be_râ o ~ertificado de isenção do serviço militar, previsto 
na-Lei d-o __ ServiÇQ Milit3r. 
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Art. 110. O ASpirante~aROficial PM e as demais 
Praças que passarem a exercer cargo_ou emprego ptíblico 
permanente, estranho à sua carreira e cuja função não 
seja de magistério, serão imediatamente licenciados ex 
officlo, sem remuneração, e terão a sua sitUação definida 
pela Lei do Serviço Mílitar. 

Art. 111. O direito ao licenciamento a pedido, pode
rã ser suspenso na vigência Uo estado de guerra, calami
dade pública, perturbaçã-o da ordem interna, estado de 
sítio, estado de emergência, em caSO de mobilização ou, 
ainda, quando a legislação específica regular. 

SEÇÃO VII 

Da Exclusão das Praças a Bem da Dlsdpllna 

Art. 112. A exclusão a bem da disciplina será aplica
da ex officlo ao Aspirante-a-Oficial PM ou às PraçaS 
com estabilidade assegurada: 
I- sobre os quais houver pronunciado tal sentença o 

Conselho Permanente de Justiça, por haverem sido c-on
denados em sentença transitada em julgado por aquele 
Conselho ou Tribunal Civil, à pena restritiva da liberda
de individual superior a 2 (dois) anos ou nos crimes pre
vistos na legislação concernente à segurança do Estado à 
pena de qualquer duração; 

II - sobre os quais houver pronunciado tal sentença o 
Conselho Permanente de Justiça, por haverem perdido a 
nacionalidade brasileira; e, 
III- que incidirem nos casos que motivarem o julga

mento pelo Cons_elho de Disciplina, previsto no artigo 49 
e neste forem considerados c~Jlpados. 

Parágrafo Único. O Aspil-ante-a-Oficial PM ou a 
Praça_c_om_es_tabilidade assegurada que houver sido ex
cluído a bem da disciplina só poderá readquirir a si
tuação policial-militar anterior: 

I - por outra sentença do Conselho Permanente de 
Justiça e nas condições nela estabelecidas se a exclusão 
for conseqüência de sentença daquele conselho; e, 
II- por decisão do Comandante Geral da Polícia Mi

litar, se a exclusão for conseqüência de ter sido julgado 
culpado em Conselho de Disciplina. 

Art. 113. 1:. da competência do Comandante Geral o 
ato de exclusão a be_m da disciplina do Aspirante-a
Oficiai PM, bem como das Praças com estabilidade asse
gurada. 

Art. 114. A exclusão da Praça a bem da disciplina 
acarreta a perda do seu grau hierárquico e não a isenta 
da indenização dos prejuízos causados à Fazenda do 
Distrito Federal ou a terceiros, nem das pensões decor
rentes de sentença judiCiãl. 

Parágrafo Único. A Praça excluída a bem da- disCí:-
plina riãõ terá dircillOilqllãlquer indenização oU.-reriiune
ração e a sua situação militar será definida pela Lei do 
Serviço Militar. 

SEÇÃO VIIl 

Da Deserçio 

Art. 115. A deserç~:J do policial-militar acarreta 
uma interrupção do servíço policial-militar, com a con
seqUente deffiissão ex officlo, para o Oficial, ou exclusão 
do serviço · ativo para o Aspirante-a-Oficial PM ou 
Praça. 

§ l9 A demissão do Oficial ou a exclusão do 
Aspirante-a-Oficial PM ou da Praça com estabilidade as
segurada proce_§sar-se-á após l (um) ano de agregação, 
se não houver captura ou apresentação voluntária antes 
desse_ prazo. 

§ 29 A P_raça sem estabilidade assegurada será auto
maticamente excluída, após oficialmente dêclarada de
sertara. 

§ J9 O policial-militar desertor que foi__ capturado ou 
que se apresentar voluntariamente, depois de ter sido de
mitido ou excluído será reincluído no serviço ativo e a se
guir agregado para se ver processar. 

§ 49 A reínclusão em definitivo do policial-militar, 
de que trata o parágrafo anterior, dependerá de sentença 
do Conselho de Justiça. 

SEÇÃO IX 

Do Falecimento, do Extravio e 
do Reaparecimento 

Art. 116. O falecimento do policial-militar na ativa 
acarreta, automaticamente, a exclusão do serviço ativo e 
desligamento da Organização Policial-Militar a que está 
vinculado, na data da ocorrência do óbito. 

Art. 117. O extravio do policial-militar na atíva 
acarreta interrupção do serviço policial-militar, com o 
conseqüente afastamento temporário do serviço ativo, a 
partir da data em que o mesmo foi oficialmente conside
rado extraviado. 

§ l9 A Ex~l~são do serviço ativo será feita 6 (seis) 
meses após a agregação por motivo de extravio. 

§ 29 Em caso de naufrágio, sinistio iéreo, catástrofe, 
calamidade pública ou outros acidentes oficialmente re
conhecidos, o extravio ou o desaparecimento de policial
militar da ativa será considerado como falecimento, para 
fins deste Estatuto, tão logo sejam esgotados os prazos 
mãximos de possível sobrevivência ou quand_o se dêem 
por eiiCC::rradas as providências de salvamentO: -

Art. 118. O reaparecimento do policial-militar ex
traviado ou desaparecido, já excluído_ do serviço ativo, 
resulta em sua, reinclusão e nqva agregação, enquanto se 
apuram as_ causas que deram origem ao seu afastamento. 

Parágrafo único. O policial militar reaparecido s_erâ 
~submetido a Conselho d~ Justificação ou a Conselho de 
Disciplina, por decisão do Governador do Distrito Fede:' 
ral ou do Comandante Geral, respectivamente, se assim 
for julgado necessârio. 

CAPITULOJII 
Do Tempo de Serviço 

Art. 119. Os policiais militares começam a contar 
tempo de serviço na Polícia Militar a partir da data de 
sua inclusão, matrícula em órgão de formação de 
policiais-militares ou nomeação para posto ou gra
duação na Polícia Militar. 

§ 19 Considera-se como data de inclusão, para firis, 
deste artigo, a do ato de inclusão em uma Organização 
Policial Militar, a de matrícula em qualquer órgão de 
formação de_oficiais ou piaças ou a de apresentação para 
o Sefviço'em-caso de nomeação. 

§ 29 O Policial Militar reincluído recomeça a contar 
ten:ipo·ae serviço da data de sua i"einclusão. 

§ 39 Quando, por motivo de força maior oficialmen~ 
te reconhecido, decorrente de incêndio, inundação, sinis
tro aéreo e outras calamidades, faltarem dados para con
tagem de tempo de -Serviço, cãberâ ao Comandante Ge- -
ral arbitrar o tempo a ser computado para cada caso par
ticular, de acordo com os elementos disponíveis. 

§ 49 Os períodos de tempo de serviço, prestados pe
las Praças, serãQ estabelecidos em normas baixadas pelo 
Comandante -Geral. , 

Art. 120. Na apur~ção de tempo de serviço-do poli-
cial rriilitar será feita a distinção entre: 

I - tempo de efetivo serviço;- e 
, II- anos de serviço. 
Art. 121. Tempo de efetivo serViço é o espaço de 

tempo computado .dia_a dia entre a data de inclusão e a 
data-limite estabelecida para a c_ontagem ou a data do 
desligamento em conseqüência da exclusão do serviçO 
-ativo, mesmo que_ tal espaço de tempo seja parcelado. 

§ 19 Será computado como tempo de efetivo serviço: 
I- o, tempo de serviço prestado nas Forças Armadas 

ou em outras Polícias Militares; e, 
II - o tempo passado dia a dia, nas Organizações Po

liciais Militares, pelo policial militar da reserva da Co_r
poração, convocados para o exercício de funções poli
ciais- militares. 
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§ 29 Não serão deduzidos do tempo de efetivo ser
viço, além dos afastamentos previstos no artigo 65, os 
períodos em que o policial militar estiver afastado do 
exerCício de suas funções, em gozo de licença especial. 

§ 3<:> Ao tempo de efetivo serviço, de que tratam este 
artigo e seus parágrafos, apurado e totalizado em dias, 
será aplicado o dbósor_d_e 365 _ _(trezentos e sessenta e_ cin
co) para-a correspondente obtenção dos _anos de efetivo 
serviço. 

Art. 122. ..Anos de Serviço" é a expressão que de
signa o tempo de efetivo serviço a que se referein o artigo 
12Le_seus parágrafos, com os seguintes _acréscirilos: 

I -- tempõ -de serviço publico federal, estadual ou mu
niciPal, prestado pelo policial militar, anteriormente à 
sua inclUsão; matrícula, nOmeação ou reinclusão na Polí
cia Militar; 
II- tempo de serviço de atividade privada na forma 

da Lei n" 6.226, de 14 de julho de 1975, alterada pela Lei 
n? 6.864, de 19 de dezembro de 1980; 
~III- I (um) ano para cada 5 (cinco) anos de tempo de 

efetivo serviÇo prestado pelo Oficial do Quadro de Saúde 
que possuir curso universitário, até que este acréscimo 
complete o total de anos de duração normal correspon
dente ao referido curso. sem superposição a qUalquer 
tempo d~ ser:,iço policial militar ou público, eventual
mente pi-estado durante a realização deste mesmo curso; 

IV-- tempo relativo a cada licença especial não goza
da, contado em dobro; e, 

V- tempo relativo a férias não gozadas, contado em 
dobr_o_~--- _____ _ 
_ § !9 Oacréscimoaqueserefereoitemldesteartigo, 
só será computado no momento da passagem do policial 
nlilitar à situação _de inatividade e para esse fim. 

§ r29 Os_acréscimos a que se referem os itens II, III, 
IV e V deste artigo, serão computados somente no mo~ 
mento da passagem do policial militar-à situação de ina
tividade_e, nessa situação para todos os efeitos legais, in
clusive quanto à percepção definitiva da gratificação de 
tempo de serviço. 

§ 3<:> O disposto no item III deste artigo aplicar-se-â 
nas mesmas condições e na forma da legislação especifi
ca ou peculiar, aos possuidores de curso universitário, 
reconhecido oficialmente, que venham a ser aproveita
dos como Oficiais da Policia Militar, desde que esse cur
so sejã requisito para seu aproveitamento. 

§ 49 Não ê computável para efeito algum, o tempo: 
I- que ultrapassar de 1 (um) ano, contínuo ou não, 

em licença para tratamento de saúde de pessoa da 
família; 
II- passado em licença para tratar de interesse parti

cular; 
III- passado como desertor; 
I~- decorrido em cumprimento de pena de suspen

são do exercíCio do posto, graduação, cargo ou função 
por sentença transitada em julgado; e, 

V- decorrido ern cumprimento de pena restritiva da 
liberdade, por sentença transitada emju_lgado, desde que 
não tenha sido concedida suspensão condicional da pe
na, quando, então, o tempo que exceder ao período da 
pena será computado para t_odos os efeitos, caso as con
dições estipuladas na sentença não o impeçam. 

Art. 123: O" tempo qUe O policial militar passou ou 
vier a passar afastado do exercício de suas funções, em 
conseqüência de ferimentOs recebidos em acidentes 
quando em serviço na manu_tenção da ordem pública e 
em operações policiais militares ou de moléstia adquiri
da no exercício de qualquer função policial militar, será 
computado como se ele o tivesse passado no exercício 
efetivo daquelas funções. 

Art. 124. O tempo de serviço em campanha para o 
policial militar é o período em que o mesmo estiver em 
operações de guerra. 

Parágrafo_ único. _ A participação do policial militar 
em atividades dependentes ou decorrentes das operações 
de guerra será regulada em legislação específica. 
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Art. 125.- O tempo-de serviÇo dos policíais militares 
beneficiados por anistia serã contado como estabelecer o 
ato legal que a conceder. 

Art. 126. Uma vez computado o tempo de efetivo -
serviçO e seuS a:crêscimos, previstos nos artigos 121 e 122, 
e no momento da passagem do policial militar à situação 
de "inativídaâe, pelos itenS I, II, III, IV e V do artigo 92 e 
nos itens II e III do artigo 94, a fração de tempo igual ou 
superior a 180 (cento e oitenta) dias será considerada 
como 1 (u;m) ano para os efeitos legais. 

Art.~l27. O tetilpo de serviço prestado ao antigo 
DFSP pelos Oficiais e Praças da Polícia Militar, aprovei
tados, nos termos do artigo 49 e seu parágrafo, do 
Decreto-lei nl' 9, de 25 çlejunho de 1966, é_i::õinputadO 
como tempo de efetivo serviçO -para fins do artigo 121 
deste Estatuto. 

Art. 128. A data-limite estabelecida J>ãfa-fitlafd~ 
contagem dos anos de serviço, para inatívidade, será a 
do desligamento enl Conse.qüêricia Oa exclusão do serviç-á 
ativo. --- _ -

Parágrafo único. A data-limite não poderá exceder 
de 45 (quarenta e cinco) dias, dos quais o:Iiib1mb-de 15 
(quinze) no órgão encarregado de efetivar- a trarisferêil
cia, da data da publiCação do atQ de transferênciã- p!ibi a 
reserva remunerada da Polícia Militar ou reforma, no 
órgão oficial do Governo do DistritO Federal ou em Bo
letim da Orgailízação Policial-Militar considerada sem-
pre a primeirã. publicação oficial. ~ _ 

Art. 129. Na contagem dos anos de serviço não po
derá ser computada qualquer superposição do tempo de 
serviço público (federal, estadual ou municipal e da ad
ministração indireta) entre si, nem Coiri os actéscimos-de 
tempo para os possuidores de curso universi_tário, e nem 
com o tempo de serviço computável após a inclusão em 
Organização-Policial-Militar, matrícula em órgão de for
maçãó- P'Oiícial-militar ou nomeação para POsto ou gra
duação na Polícia Mifitar. 

CAPITULO IV 

D~ Casamento 

Art. 130. O policial-militar da ativa podC: contrair 
matrimônio, desde que observada a legislação civil es-
pecífica. 

§ I' S vedado o casamento às Praças Especiais, com 
qualquer idade, enquanto estiverem sujeitas -~los regula-
mentos dos Orgãos de Formação de Oficiais. 

. § 2,.. O casamento de policiais-militar~ com estran
geiros somente poderá ser realizado após autorização do 
Comando Geral. 

§ 3' Excetuadas as situações previstas nos parágra
fos J9 e 2' deste artigo, todo policial-militar deve partici
par, com antecedência, ao Comandante de sua Organi
zação Policial-Militar, o evento a ser realkado. 

Art. 131. As Praças Especiais·que conttãftem matri
mônio em desacordo com o § I' do artigo anterior serão 
excluídas sem direito a qualquer remuneração ou indeni
zação. 

CAPITULO V 

Das Recompensas e das Dispensas do Serviço 

Art. 132. As recompensas constituem reconheci
mentos dos bons serviços prestados pelos policiais
militares. 

§ 1" São recompensas policiais-mi1itares: 
I -prêmios de Honra ao Mérito; 
II- condecorações; 
III -elogios; e 
IV- dispensa do serviço.-
§ 29 -As recompensas serão concedidas de acordo 

com as normas estabelecidas na legislação em vig~r. 

Art. 133. As diSpensas ·ao_serviço São-autorizações 
concedidas aos policiaíS~miHtares para afastamento total 
do serviço, em carátef temporário. 

ArL 134. As dispensas de serviço podefu ser cOnce--
didas aos policiais-militares: 
I- como recompensa; 
II- para desconto e_m férias; e 
III- em decorrência de prescrição médica. 
Parâgrafo llnico. As dispensas do serviço serão con-

cedidas com a rem~ner:ação integral e computadas cOmo 
tempo de efetivo serviço. 

TITULO V 

DAS DISPOSIÇOES GERAIS, TRANSITÓRIAS E 
. F1NAIS 

Art. 135. A assistência religiõsa aoS policiais
ffiilltàres é regulada em legislação espCdficiã. ou p~e'CUllú. 

Art. 136. O policial-militar beneficiado Por uma ou 
nlãi'S daS-Leis n9s 288, de 8 de junho de 1948";616; de2 de 
fevereiro âe 1949; 1.156, de 12 dejJ.rlho de 1950; 1.2õ7, de 
9 de deZem brci-~-e l950~ eni _v!rtud~ do dís~osto nó-~rtigo 
62 desta Lei, nãO ffi3is- USufruirá das promõções preVistas 
n~queiãS- LeiS, ficãndO assegurada, por ocaSião aa lJ'ans
ferê_ncia p<ira ::tresefva remuner-ada da Polícia Militar ou 
rifOrmà, a rem.Unéiição de inãtividaáercrattvaaoposro 
ou grad~Uaç3:õ ã. cjue sena promovidO em décorrêficla da 
aplicação -dáS referidaS LCiS. 

ParágniJó único. A remlinetação de inativídade as
seg-urada. neStê. ã"fiigõ·- nãO poderá- eX.ced,ei,-eiri nenhum 
caso, à que caberia ao policial-militar, se foSse ele pro
moVIdO 8tê- 2-(dõíS)- graUS ·hierárqUicOS -âcima·aaquele 
que tiVer· POr Ocasião do-proceSsariienro=âe Suã transre
rência -para a reserva remunerada ou reformado, 
incluindo-se: nesta limit_ação a aplicação do disPosto no§ 
19 do artigo 50 e no§ 1' do artigo 98. 

Art. 137. Ao poficiaJ~militar já na situaÇ-ão_' de inati
vidade remunerada, que venha a ser julgado ÍJl_Vâlido, 
impossibilitado total e permanentemente para qualquer 
trabalho, ainda que sem relação de_ causa~ efeito com o 
exercício de suas funções enquanto esteVe na -àtiva, 
aplica-se o disposto no art. 106 e seus parâgrafos da Lei 
n9 5.619, de 3 de novembro de 1970. _ .. _ 

Art. 138. O policial-miliulr que em ínSPeção dé saú
de for julgado incapaz para o serviço pOlicial-militar e 
vier a falecer· antes da efetivação de sua reforma1 serã 
considerado reformado, para toc;!os os_ efeit_C?S le~ais, a 
contar d~ data do óbito. - --- - -
---Art. 139. Ao policial-militar (Fem), integrante dos 
Quadros Orgânicos da Polícia Militar, aplicar-se-ão, na 

- íntegra, os dispositivos deste Estatuto. resguardados os 
direitos específicos da mulher, regulados por legislação 
específica ou peculiar. 

Art. 140. É vedado o uso, por parte de Organização 
Civil, de designações que possam sugerir sua vinculação 
à Polícia Militar. 

Parágrafo Único. Excetuam-se das prescrições deste 
artigo as·assàciações, clubes, círculos e outras entidades 
que congreguem membros da Polícia Militar e que se 
destinem, exclusivamente, a promover intercâmbio so
cial e assistencial entre os policiais-militares e seus fami~ 
liares e entre esses e a sociedade civil e local.- -., 

Art. 141. Enquanto não entrar em vigor -a Lei de 
Pensão Policial Militar, considerar~se-ão vigentes os arti
gos 70 a 72 da Lei n9 6.023, de 3 de janeiro c;Je 1974. 

Art. 142. Após a vigência do presente Estatuto se
rão a ele ajustados todos os dispositivos tegais e regula
mentares que com ele tenhain pertinência. -· 

Art. 143. As disposições deste Estatuto não retroa~ 
gem para alcançar situações constituídas anteriormente 
à data de sua vigência. 

Art. 144. O presente Estatuto entra em vigor na 
data de sua publicação. 

Art. 154. Ressalvado o disposto no Art. 141 desta 
Lei, ficam revogados a Lei n" 6.023, de 3-1~74, o artigo 29 
da Lei n<i 6.547, de 4-7-78 e demais disposições em con-
trário. -

Sala das Coinissões, 19 de setembro !ie (984. --:=_Helví
dio Nunes, Presidente. Passos Pôrto, Relator. Moacyr 

Novembro de 1984 

-D~arte - Aderbal Jurema - Morvan Acayaba -- Gui
lherme P_almei_ra -José Fragelli- José lgnáclo Ferrei-
ra. 

PARECER N• 753, de 1984 
Da Comissão do Distrito Federal 

Relator; Senador Passos Pôrto. 
O Senhoi Presidente da República, nos termos do arti

go 51 da Constitui_çào Federal, submete ao exame do Se
nado Federal, acompanhado de Exposição de Motivos 
~o Senhor Gov(;rnador do Distrito Federal, o projeto de 
lei em epígrafe, que "dispõe sobre o Estatuto dos 
Policiais-Militares da Polícia Militar do Distrito Federal 
e dã outras providências". 

Designado relafor di ffiatéi-ia na douta Comissào de 
Constituição e Justiça, concluí pela sua aprovação, nos 
termo~ do ~ubstitutivo que apresentei e que mereceu a 
integral acolhida daquele órgão_ técnico. 

Agora, designado relator nesta Comissão, após ouvir 
as partes d_ifeiamente envolvidas no assunto e com a 
anuência do_ Comandante Ger;:1l da Polícia Militar do 
Distrito Fed.eral e_ respaldo do Senhor Governador do 
DF, ficou acordada a introdução no aludido Substituti
vo, das seguintes submendas, que objetivam aperfeiçoar 
o projeto ern questão: 

SUBMENDA N• I-DF A EMENDA W 1-CCJ 
(Substitutivo) 

Acrescentem-se ao art._37 do Substüutivo_o~tseguintes 
parágrafos: 

"§ 49 Fica o Governo do Distrito Federal obri
gado, no prazo de 5 (cinco) anos, a proceder à 
criação da Academia de Polícia Militar, onde fun· 
clonarão regularmente os cursos de formação de 
Oficiais, de Aperfeiçoamento de Oficiais e o Supe
rior de Polícia. 

§ 59 Fica assegurado aos atuais Oficiais que 
não tenham o curso Superior de Polícia o direito de 
vaga em outras Academias Militares até o cumpri
mento do disposto no parágrafo anterior". 

SUBEMENDA N• 2-DF A EMENDA N• l-CCJ 
(SubstÚ.utivo 

Suprima~se o parágrafo primeiro do art. 53 do Substi· 
tutivo renumerando-se os demais. 

SUBEMENDA N• 3-DF A EMENDA N• 1-CCJ 
(SubstitUtivo) 

Substitua-se o parágrafo único do art. 91 do Substitu
tivo, pelos seguintes parágrafos: 

"§ 19 ~ facultado ao Coronel PM exonerado 
ou demitido do Cargo de Comandante-Geral da 
Polícia_ Milit&:r, requerer transferência para a reser
va remunerada, a qual será efetivada com a remune
ração calculada com base no soldo integral do pos
to, quando não contar 30 (trinta) anOs de serviço. 

§ 2' No caso de o policial-militar haver realiza· 
do qualquer curso ou estágio de duração superior a 
6 (seis) meses, por conta do Distrito Federal, no es
trangeiro, sem haver decorrido 3 (três) anos do seu 
término, a transferência para a reserva remunerada 
só será concedida mediante indenização de todas as 
despesas correspondentes à realização do referido 
estãgio ou curso,- inclusive as diferenças de venci
mentos. O cãlculo da indenização será efetuado pe
los órgãos competentes da Corporação. 

§ 39 Não será concedida transferência para a 
reserva remunerada, a pedido, ao policial-militar 
que estiver: 

I- respondendo a inquérito ou orocesso em 
qualquer jufisdição; e, 

II- cumprindo· pena de qualquer natureza." 



Novembro de 1984 

SUBeMENDA N• 4-DF À EMENDA N• 1-CCJ 
(Substitutivo) 

O item II do art. 92 do Substitu_tiv_Q passa a ter a Se
guinte redação: 

"II- Atingir~o Coronel PM 6 (seis) anos de per
manênCia nó posto, a qual será efetívada, com a re
muneração- calculada com base no soldo integral do 
posto, quando não contar com 30 (trinta) anos de 
serviço;" 

À vista do exposto, somos pela aprovação do Projeto 
de Lei do Senado n" 121, de 1984, nos termos do Su bsti
tutivo da Comissão de ConstitUição e Justiça, com as 
quatro subemendas ora apresentadas que melhor aten
dem aos interesses da Polícia _Militar do Distrito Federal. 

Sala das Comissões, 20 de novembro de 1984.-sena
dor Alexandre Costa- Presidente, Senador Passos Pôr
to- Relator, Senador Marcelo Miranda- Senador Al
tevir Leal- Senador Mauro Borges- Senador Lourlval 
Baptista - Senador Benedito Ferreira. 

o sR. PRESIDENTE (Lomanto Júnior)- o Parecer 
da Comissã.o de Constituição e Justiça ê favoi"ãvel, nos 
termos do substitutiV_o que apresenta. 

O Parecer da Comissã_o do Di$tri_o Federal é favorãvel 
ao substitutivo, com 4 subemendas que apresenta. 

Completada a instrução.-da matéria, passa-se à 
Discussão, em turno único do Projeto de Lei do 

Sen_ado n'i' 121, de 1984-DF, que dispõe sObre o Es
tatuto dos Policiais Milifares da Polícia Milita,r do 
Distrito Federal e_:dá __ outras providências, 

Em discussão o projeto, o substitutivo e as subeme_n
das. (Pausa.) 

Não havendo quem queira discuti-los, declaro-a en
cerrada, 

Em votação o substitutivo que tem preferência regi
mental, ressalvadas as subemendas. _ 

Os Srs. Senadores que o aprovam permaneçam senta-
dos. (Pausa.) 

Aprovado. 
Aprovado o substitutivo, fica prejudicado o Projeto. 
Em votação a primeira subemenda .. 
Os Srs. Senadores que a aprovam permaneçam senta-

dos. (Pausa.) 
Aprovada. 
Em votação a segunda subemenda. 
Os Srs. Senadores que a aprovam permaneçam senta-

dos. (Pausa.) 
Aprovada. 
Em votação a terceira_ subemenda. 
Os Srs. Senadores que aprovam permaneçam senta-

dos. (Pausa.) 
Aprovada. 
Em votação a quarta subemenda, 
Os Srs. Senadores que a aprovam permaneçam senta

dos. (Pausa.) 
Aprovada. 
A matéria vai à Comissão de Redação, a fim de redigir 

o vencido para o turno suplementar. 

O SR. PRESID~NTE (Lornanto Jllnior) - Sobre a 
mesa, o parecer da Comissão de Redação que vai ser lido 
pelo Sr. 1~'-Secretãrio. 

É lida a seguin_te 

(*) PARECER N• 754, DE 1984 

Redaçio do vencido para o turno suplementar do 
Projeto de Lei do Senado n'~' 121, de 1984-DF, que 
dispõe sobre o Estatuto dos Policiais MUltares da 
Polícia Militar do Distrito Federal e dá outras provi
dências. 

('") Scri pabllaulo em Supleme~~to "B" i pnsmte ediçio, 
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O SR. PRESIDENTE (Lomanto Júnior)- Estando o 
piójeto em regime de urgência, pasSa-Se irriédiaTamente-à 
sua apreciação, em turno Stlplementar. 

Ein discussão o projeto em turno suplementar. (Pau-
sa} -~~ - --- , . - - ~ -~ 

Não bavendo quem queira discufí·lo, declaro-a encer
rada. 

Encerrada __ a discussão, sem emendas, o substitutivo é 
dado como definitivamente aproVaâO, nOs termos do art. 
318 do Regimento InternO. --· 

o- prõjétQ vai à sanção. 
O SR. PRESIDENTE (Lo manto Júnior) - Coricedo 

a palavra ao nobre Senador Lourival B_aptísta. 

O SR. LOURIVAL BAPTISTA (PDS -SE. Pronun
cia- o sefuinte discurso.)- Sr. Presidente, Srs. Senado· 
res: 

0-professor de Tuberculose e Doenças Pulmonares da 
Universidade Católica de São Paulo, José Rosemberg, 
participou, em Salvador, da solenidade de posse da dire
toria da AssoCfação Bahiana de Combate ao Fuino, iio 
dia 11. de novembro passado1 e foi um dos três conferen
cistas especialmente convidados pelo Presidente dessa 
recém·criada instituição, o eminente ProfessOr e Mêdico 
José Silveira. 

Sua palestra versou sobre_ "Medidas de Combate à 
Epidemia do Fumo", enquanto os outros dois ilustres 
c-onfei"enCistas, --o Professor Edmundo Blundi, catedrá
tico de Pneumatologia na Pontifícia Universidade Ca
tólica do Rio de Janeiro e ex.-diretor da Divisão Nacio
nal de Tuberc_ulose do Mi_nistériQ da Saúde, e o DOutor 
Antônio Pedro Mirra, atual Coordenador do Programa 
Nacional contra o Fumo, da Associação Médica Brasi
leira (AMB) - abordaram, respectivamente, os temas 
"Fumo e Câncer no Pulmão''~~ "Efeitos dos Tabagismo 
e Luta Contfa o Vício de FUinar". 

A criação, com urgência, no Brasil, de leis d_e âmbito 
nacional viSã,ndo. proibir terminantemente a propaganda 
do cigarro em "todos ~s meios de coml,lnicação, principal· 
IDCrite na teleVisã·o, e aind-a prOibindO se futnar erii locais 
públicos; de reunião, di)azer--e_de trabalho, para prote
ger a saúde dos não fumantes, foi uma das principais re
c;ornendações do Professor José Rosemberg na conferên-
cia que proferiu. - ----

FoCalizando aspectos fundamentais da patologia tabá
gica, os Professores Edmundo Blun-di e Antonio Pedro 
Mirra destacaram a transcendental importância da mis

- são -a ser desempenhada pela Associação Bahiana contia 
o Fumo, em benefíCio da melhoria dos padrões de saúde 
e bem estar da população. 

Os conferencistas assinalaram o fato de que não basta 
o individuo não fumar para estar protegido contra os 
malefícios do cigarro. 

De fato,--verlfiCou-se, nos últimos anos, que os não fu
mantes, mas ·que convivem com fumantes, ~ambém so-__ 
frem de doenças do aparelho respiratório e do aurneiitO 
de câncer do pulmão. 

Dos fumantes passivos, - aqueles que não fumam, 
mas que convivem com fumantes, o grupo que sofre mais 
as conseqüências do cigarro -é o das crianças, principat
m'ênte as· de &.liXa idade. 

Estas- concordaram os confe_rencistas_~'se crescem 
em-lares onde há fumantes, têm· de quatro-a Seis vezes 
maior proporção de infecções respiratórias, como pneu
monia, broncopneumonia, bronquite, e processos asma
tiformes". 

A diretoria da Associação Bahi3.na Contra o Fumo to-_ 
mau posse em sessão dirigida pelo Presidente do Rotary 
Clube da Bahia, O histoihidor Cid Teixeira (fue,-na opái
tunidade elogiou a obra do professor José Silveira, di
zendo que Q uRotary sente-se co-responsãvel neSse tfa
balho". Atrãs,-cumpre-me esclarecer que, em -pronuncia
mento recente abordei a posse da diretoria da Asso
ciação. Volto a este assunto, em virtude de viajar esta se-
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mana, para N:ew York, designado que fui, pelo Presiden
te da República, como observador parlamentar, à 39' 
Assembléia Geral das Nações Unidas. 

Ass-inaiãndo o advento da AssoCiação Bahiana COntra 
o-Fumo, formulo votos no sentidO de que esse magnífico 
eJ<emplo de conscientização, lucidez e sadia preocupação 
pela saúde e bem estar do nosso povo, se irradie de Sal
vador para todas as cidades brasileiras-. 

A multiplicação e disseminação de entidades seme
lhantes·-cOfltrlfiU:trá; Oedsivamente, para a errâdicação 
no território nacional, das terríveiS e nefastas COns-i:CjUêfi
cias do tabagismo. 

Que o. nobre ex.empto do Professor José Silveira fruti
fique e faça germinar na consciência de todos os homens 
de responsabilidade, a fifme decisão de extirpar em nos
sa terra, a epidemia tabágicã:. (Muito _bem! Palmas;) 

O SR. PRESIDE:N'fE (Lomanto Júnior r- ConCedo 
a pala~r~ ao nobre Senador Nelson Carneiro. 

O SR- NELSON CARNEIRO (PTB- RJ. Pronuncia 
o seguirite discurso.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores: 

De todos os Estãdos ouvem-se reclamações contra as 
empresas fornecedoras de energia détriC!f, que rilajOram 
trimestralmente as suas tax.as, em percentuais Su-periOres 
pelo menos cinco por cento aos da .inflação e,- por serem 
entidades diretamente vinculadas ao Estado, não sofrem 
qualquer policiamento aOS seus abusos, comportando·se 
de maneíra mais agressiva do que a antiga "Light" ou 
companhias divàsas pertencerites ao capital estrangeiro. 

A Companhia de Eletricidade de Brasília parece não 
QileTirlãZer ex.ceção à regra- seguida Pelas empresas de 
economia concessionãi"TiiS de serviços públicos em todo o 
País. 

Como o GoVerno pretendesse incentivar a eletrifi
cação rural, com um desenvolvimento notável nos últi
mos RUÍnze anos, a CEB concedeu aos usuários um pra
zo de dez anos. para pagamento das instalações elétricas 
nas chácaras, sítios e fazen~as, fora do perímetro urba
no. 

-Con'cebe-se: erri. decori-.ência, que o material pago pelo 
usuário p·assea p'ertencer-llie, pois houve nada menos do 
que -uma aqUisição a prazo. Mas àssim nãô" entende, 
atualmente, a C~B que, cláuSula primeira do contrato, 
compioniete o co-Operado, a doar-lhe as- benfeitoiía.S fei
tas, rezando o final daquela cláusula que a assinatura do 
instrumento de contrato vale c_omo 9-_eclaração do 
promi-tente-comprador "de que tem outros bens suficien
tes para sua -manutiilção e de que a doaçãõ féita e infe
rior ao que poderia: dispor em testamento". 

Isso significa que, depois de pago o material aplicado 
na ele_trificação, em caso de desistência desse serviço o 
membrO da Cooperativa de Eletrificação Ruial do DiS
trito Federal ter~_qu~ devolver todo esse material à CEB, 
sem qualquer cOffipe~nsação financeira. 

Não sabemos se, nos Estados, _as concessionárias ex
clusiVas do serViço público de energia elétrica faZem se
melhante ex.igência, que- Cquivãleria, no casei da energia 
domiciliar no centro urbano, à retirada de toda a insta
lação elétri6a, paga pelo usuário, pela empresa explora
dora. 

Com essas C:dgêndas,~ não~-se pode querer, do lavra-
4or, _o incremento da produção. Pagando i,nsumos carís
simos, impostôs ex.torsivos e atendendo a ou.tras ex.igên
'dã:s, 'Vê-se- o agricU1tOr brasiHenSe enti.-egue aos aPetites 
vorazes da CEB que, além do bom neg6cio de vender 
energia cada vez mais cara, quer ex.propriar os coopera
dos,_ graças a· u-rrf cOillfátO leonino. 

Esperamos, para o caso, as providências do Gov_erna
dOr_d~_Bra&ftia e do-MiOistériO-d"as Mirias e Energiã. 

Era o qU~ tínhamos a dizer, Sr. Presidente. (Muito 
bem!) 

O SR. PRESIDENTE (Lomanto Júnior) -Concedo 
a palavra ao nob~~ Senador Jaison Barreto. 
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O SR. JAISON BARRETO (PMDB- SCPronun
cia o seguinte discurso.)- Sr. Presidente, Srs. SenadoR 
res: 

O Memorial Zumbi celebra hoje a data aniversãria da 
morte do grande herói dos quilombos nordestinos, esco· 
lhida como Dia Nacional da Consciênda Negra, rena· 
vando a tradicional peregrinação cívica à .Serra_ da Barri· 
ga, sítio histórico localizado no Município de União dos 
Palmares, em Alagoas, que abrigou, na 61tima década do 
sêculoXVII, a. "Cidade Real de Ma<;_acos", co.mo capital 
d~ República Palmarina. 

De.sde o dia 11, antecipando essas comemorações, o 
Fórum dos Secretários de Cultura, promove: o I Encontro 
Afro-Brasileiro de Política cultural, com exposições, exi
bição de filmes, apresentação de grupos de _dança, Sim~ 
pósio sobre a questão negra no Brasil, sobre as relações 
Brasil/ África, inclusive cooperação técriica e científica, 
culminando com a peregrinação à serra da Barriga. 

O Memorial Zumbi, pfomotor dessas comemorações, 
congrega agências governamentais e orgahizçaões civis, 
visando a promover esforços para a tomada de medidas 
que honrem a memória dos herôis palmarinos e atualize 
~ideais de liberdade e de harmoniosa convivênc.~a }nter~ 
ética, petas quais se sacrífíca~:am. 

Esse movimento, sem qUalQuer coloração política ou 
religiosa, combatendo os preconceitos raciais, pretende 
criar, na capital da .República dos Palmares, a Cidade 
Real de Macacos, um conjunto monumental, com zonas 
de __ edificaÇão paisagística· destinadas à conservação de 
documento e obras d_e valor histórjco, preservando a pai~ 
sagem natural e dc~fendend_o as jazidas arquiol6gicas,__!:_~~ 
timulando os centr.os de_doc_yrnentaç~o e pesquisa da 
história dos movimentos negros do Brasil, além de fo~ 
mentar a pesquisa e amparar as obras de preservação da 
cultura afro~br~;~.sileira. 

O Quilombo dos Palmares representou um dos movi
mentos mais notãveis do século XVII no Brasil, quando 
os negros afirmaram sUa consciência étnica e se rebela
ram contra o escravismo colonial, preferindo arriscar-~ 
a uma morte gloriosa e ter tolhida a sua liberdade_. Des
mentiram, naquele movimento, a lenda segundo a qual o 
Anteu negro perdera as forças, pelo seu desenraizamento 
telúrico e se tornará presa fâcil dos escravistas brancos. 

Para comemorar essa magnífica rebelião, que durou 
algumas décadas, em junh~ de 1976 a Fundação Rondon 
solicitou à Empresa Brasileira de Turismo que avalias
sem o projeto do .. Parque Hístóríco do __ ZUm_bí, 
celebrando-se, em outubro, convênio entre o Governo 

. do Es.tado de Alagoas, a Secretaria de Planejamento, a 
Empresa Alagoana de Turismo, o Instituto Histórico de 
Alagoas, a Prefeitura Municipal de Maceió~ a U niversi
dac!e de Alagoas e a Secretaria de Educação e Ci.!-ltura, 
visando à implantação do Parque Histórico Nacional do 
Zumbi, no Munidpio de União dos Palmares. 

Em 1980, por iniciativa da Universidade federal de 
Alagoas, patrocinada pela CAPES_e pela Pró-MemQria, 
a idéia tomou impulso, quando setenta pessoas, 
contando-se vinte convidados ofiCiais, representantes de 
instituições e comunidades negras, aprovara a modifi
cação do nome do projeto para Memorial Zumbi, Par
que Histórico Nacional, empossado o respectivo Conse
lho. 

As atividades desse Conselho têm sido as mais _amplas, 
promovendo eventos comemorativ9s, participando do 
cinqUentenário -de sacerdócio da Yalorixá Juli_a Baiauna 
dos Santos, presente às festas de Oxalá no Ilê Axé Iya 
Nasô Oká, na Serra da Barriga, colaborando com o pro
jeto acerco de Sistemas_Culturais "ª Fundaç:t:o_ N ac;:ional 
Pró-Memória, defendendo as comunidades _riegraS na pe
riferia rural do muniCípio baiano de Rio das Contas e 
acompanhando as atividades de todos os grupos negros 
no País. 

A comemoração do ducentésimo octogésimo oitavo 
aniversário da morte de Zumbi dos Palmares é mais um 

DIÁRIO DO CONGRESSO N 1\CIONAI,. (Seção II) 

ensejo para, exaltar a presença da cons_ciência_ negra em -
nosso desenvolvimento cultural, lembrando que, antes 
d_a pregação abolicio~ista, no século passãdo, decerto 
um generoso movimento,- o ne_gro brasileiiO demOnstra-
va sua iffecusâvel vocação para a liberdade. 

Era o que tínhamos a dizer, Sr. --PreSidente. (Muito 
bem!) 

.O Sli. PRESIDENTE (Lomanto Júnior) - Não hã 
mais oradores inscritos. 

De acordo-çom deiiberação anterior do Pl_enãrio~ ao 
aprovar o requerimento n"' 284, de 1984, de autoria do 
Senador JQào Calmon e outros Srs. Senadores,"g perfodo 
destinado aos oradores do Expediente, na sessão de ama· 
nhã, dia 21 de novembro, serã destinado a comemorar o 
centenário de nascimento de Edgar Roquete.Pinto. 

O SR. PRESIDENTE (Lomanto Júnior) ~ A Presi
dência convoca sessão extraordinãria a realizar-se ama
nhã, às lO horas, com a seguinte 

ORDEM DO DIA 

-1-

Discussão •. em turno único, da redação final (oferecida 
pela CoinisSão de Redaçào em seu Parecer n"' 641. de 
1984), do Projeto de Decreto Legislativo n"' 41, de 1983 
(n"' 32/83, na Câmara dos Deputados), que aprova are
forma de lrahy Moutinho, aluno da Escola Preparatória 
~Cadetes de. Fortal~a-Ce, do Ministério do E_xêrcito. 

-2-

DisCussão, em turno único, da redação final (oferecida 
pela Comissão de Redação em se,u Parecer n"' 589, de 
1984), do Projeto de Decreto Legislà.tivo n"' 6, de 1984(n"' 
24/83~ na Câmara dos- Deputados), que aprova o texto 
do acordo básico de cooperação técnica entre o Gõverno 
da República Federativa do Brasil e o Governo da Re
pública CooperatiViSta da Guiana, celebrado em Geor
getown, a 29 de janeíro de 1982. 

-3-

Discussão, em segundo turno, do Projeto de L,~i da 
Çâmara n' 277, de 1983 (n"' 1.848/83, na Casa de ori
gem), que dispõe sobre a alteração do quadro permanen
te da Secretalja do iribunal RegionaLEleitotal Q_p Esta
do de São. Paulo e d4 outras providências, tendo 

PARECERES FAVORÁVEIS, sob n•s. 455 e 456, de 
1984, das Comissões: 

-De Coli!ltitulçio e Justiça; e 
De Serviço Público Civil. 

'OSR. PRESIDENTE (L_omanto Júnior)- Estã en
cerrada a seSsão. 

(Levanta-se a sessão às /8 horas e 55 minutos.) 

DISCURSO PRONUNCIADO PELO SR. AL
MIR PINTO NA SESSÃQ DE [9-! 1-84 Ç QUE. 
ENTREGUE À REVISÃO DO ORADOR, SERIA 
PUBLICADO POSTERIORMENTE. 

O SR. ALMIR PINTO (PDS - CE. Pronuncia o se
guinte discurso.) - Sr. Presidente, Srs. Senadores: 

A imprensa noticia a correta. intenção do Governo do 
me~ Estado - o Ceará - em tentar erradicar a desnu
triçã~ reinante nas camadas populacionais mais caren
tes, tendo para isto assinado convênio com o Programa 
Mundial de Alimentos, para combater a fome, que é sem
pre uma constante que atinge uma acentuada maioria 
que vive, do que a terra possa lhe dar, mas não tem terra 
para cultivar. 
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Tal atitude govername_nta_I, por demais elogiável, foi 
ditada, por certo, no que as estatísticas oficiais revelam: 
o cearen~e se j_nclui entre os mais desnutridos da popu
lação brasileira, podendo isto provocar o surgimento de 
uma geração de nanlcos! 
-Pela notícia veiculada num dos jornais de Brasília, os 
recursos- sem mencionar o montante, serão destinados 
à eonstrução de pequenos açudes, cacimbões, instalação 
de unidades produtoras de pescado e a incorporação de 
mais 2.500. hectares para a produção de alimentos. 
- É certo que um dos fatores, senão- o mais importan

te para viabilizar a produção agrícola, inegavelmente, é a 
água! 

Acreditamos que a estas alturas, após uma excelente 
pluvioSidade que Deus nos concedeu no decorrer deste 
ano (1984), dev~remos ter acumulados no território cca
rense, de 8 a mais bilhões de metros cúbicos de âgua. 

Os graQdes, médios e pequenos açudes encheram.. 
A piScosidade cresceu principalmente nos grandes ma

nancia-is cOntrolados pelo DNOCS que, atravês da Pisci· 
cultura, orienta com racionalidade o uso do pescado. 

Sente-se que uma das preocupações do Governador 
Gonzaga MQta, é o peixamento dos açudes que vem sen
do realizado pela Secretãria de Agricultura e Abasteci
mento do Estado, visando, com isto, um aumento subs-
tancial nã.s ___ Capturas, elevando,- conseqüenteinente, a 
oferta de alimentos a nível de propriedade rural. 

Isto é muito bom!... principalmente. quando é" conhe
cida a riqueza etn proteínas, na alimentação com o pes
cado. 

A sua falta durante os 5 anos de estiagem, foi u·rna das 
causas -do depauperamento orgânico nas populações fla-
geladas.· · 

OS-rios, Os médios e pequenos açudes secaram e a fau
na piscosa, foi dizimada, salvando-se apenas - aquela 
que habitava os três maiores açudes do Estado: - Orós, 
Banabu.i6 e Araras. 

Hoje, para nosso contentamento, pelas notícias que 
nos chegam, o Programa Integrado de Plsclwltura, ou 
melhor ......:. de Peixamento de Açudes, já ofCiece rCsi.dta· 
dos promissores, vez que já distribuiu 2 milhões e 200 mil 
alevinos deTUápia do Rio Nilo. entre os 1.500 açudeslo
ciljza.dos em 90 municípios cearenses, o que garantirá re
gular produção de peixes, até o próximo irivéi-no, se 
Deus assim o permitir. 

Bem que se poderia pensar que a preocupação do go
vernante cearense estivesse voltada, apenas, para a distri
buição de alimentos e como consegui-los. 

Preocupa-se o Governo - também - ensinar ao ho
mem do campo a conviver com a seca; e, dentro desse 
contexto, incluem-se as alternativas alimentares, aquelas 
que mais se adequem às condições climáticas da região e 
que ofereçam valores nutricionais também adequados 
com os níveiS- padr-ões que venham a suprir as necessi
dades do dia ·a dia. 

Com tal finalidade, não se poderia menosprezar a pe
cuária de pequeno e médio portes, que poderá fOrnecer 
as proteínas neCêssãfias, além do leite e da Carne. 

A avicultura que "CStâ num crescente desenvolvimento; 
a apicultura, cujo mel podecâ ser aproveitado da melhor 
maneira. 

O EStado dispõe de urna Fundação que recebeu o 
nome de um ilUstre ceãrense - João Pontes, que está 
pondo em execução dois interessantes e importantes pro
jetas. 

O primeiro se destina à criação de coelhos, em que o 
hpmem do campo aprende a fazer a colheita e a usar os 
seus-produtos, entre estes- a carne, conSiderada rica al
ter~ati~a _ pro~éica. 

O segundo é destinado ao aproveitamento da abra 
que, ao lado do jumento, formam a dupla mais resistente 
às intempéries climáticas. 

Do caprino são aproveitados - a carne e o leite, para 
ser ingerido e para o fabrico do queijo. 
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A Fundação João Pontes recebe orientação e ajuda do 
NUTEC - Núcleo de Tecnologia Industrial do Ceará, 
que lhe dá assistência té-cnica na fabricação de queijos. 

Registra o jornal brasiliclls_e_, em reportagem tr~nsmi~ 
tida de Fortaleza, que o Governador: Gonzaga Mota -
criou um "Programa Básico de Alimentação - PRO
SAL" -com o qual pretende atender às comunidades 
carentes. 

Dados transcritos pelo jornal esclarecem que, peste 
primeiro ano de atividades, o Programa jã apresenta um 
saldo de 57 postos instalados, sendo 46 no interior_ e II 
na Capital. 

O PROBA L é coordenado pela Companhía âC Desen
volvimento Agropecuário, sendo os recursos ainda bem 
reduzidos Para a sua manutenção, nãO ultrapassando a 
cifia dos CrS 500.000.000,00, que fo-ram capitalizados_ 
durante este primeiro ano de ex.istência --do promissor 
programa. 

São - como _se vê - recursos próprios e, como vem 
explicitando a notíci_a, em função de verbas remanescen
tes do Programa Bolsões da Seca, repassados à CODA
GRO (órgão do Estado) pela Secretaria de Agricultura e 
Abastecimento. 

Alguns importantes CsClãrecimentOs constam do rela
to feito à imprensa, no que tange a dois projetas, viSaD.do 
a o_btenção de meios para o PROBAL, projetas estes ela
borados pela CODAGRO e que tramitam junto -ãos ór: 
gãos federais. - -

Um deles - diz a notícia - envOlve recursos da or
dem de CrS 4,5 bilhões e foi encaminhado pelo Governa
dor do Estado ao BNDES, e um segundo projeto, nova
lor de Cr$ 2 bilhões, aguarda decisão da Secretaria de 
Abastecimento e Preço. 

Pena não trazer a reportagem as datas em que os dois 
documentos foram encaminhados aos dois órgãoS da ór
bitã federal; sabe-se, no entanto, que a morosidade está 
entravando a liberação dos recursos e o pior ~ a noticia 
de que a Companhia de Financiamento da Produção, 
face ao decreto assinado recentemente pelo Presidente da 
República, passará este órgão federal a negociar seus re
cursos a preço de mercado, o que, de-certo modo, invia
bilizará as possibilidades de ampliação dos planos traça
dos, buscando um regular desempenho do PROBAL. 

Sr. Presidente e Srs. Senadores, 
Julguei oportuno transcrever neste pronunciamento 

que ora faço no Senado Federal, como vem esse órgão 
operando no sentido de favorecer as famflias de pequena 
renda. Vejamc;: - -

Com apena& "'; produtos COnsiderados básicos, o PRO
BAL vende o arroz a Cr$ 500,00 o ijriilo. o feijão de cor
da a CrS 540,00 o quilo; o feijão - preto a Cr$ 300,00 
cruzeiros o qUilo; o açúcar sublime a CrS 800,00 o quilo; 
a massa de milho em substituição à farinha a CrS 600,00 
cruzeiros o quilo; o macarrão a CrS 900,00 cruzeiiôs o 
quilo; o óleo comestível de algodão a Cr$ 1.900,00 cru
zeiros a lata. 

Atentem Srs. Senadores, atualmente são 180 mil 
familias em todo o Ceará, que estão sendo atendidas 
pelo PROBAL. 

Se não fosse a ·proCrastinação dos órgãos federais no 
atendimento dos projetas- que lhe forain encaminhados 
BNDES e CHi-. de Financiamento da Produção, o PRO
BA L, que apresenta um índice de comercialização da
queles produtos da ordem de 800 a I .000 toneladas por 
mês, bem que poderia ampliar esta comercialização atin
gindo o dobro ou_o triplo, o que favoreceria a população 
carente, com a aquisição de produtos alimentícios a cus
tos razoáveis e ao alcance_ de todos. 

O trabalho do Governador do Ceará não deixa de ser 
meritório, pelo fundo social que encerra, merecendo por 
isso, o- apoio popular que já desfruta, principalmente, 
quando considera prioritária no seu governo, a alimen
tação e a -nutrição do povo cearense. 

Era- só, Sr. Presidente. (Muito bem!) 

DISCURSO PRONUNCIADO PELO SR. 
HENRIQUE SANTILLO NA SESSÃO DE I9-II-
84 E QUE, ENTREGUE À REVISÀO DO ORA
DOR, SERIA PUBLFCADO POSTERIORMENC 
TE. 

O SR- HENRIQUESANTILLO (PMDB- GO. Pro
nUncia ci sêguiri~e discurso)- S_r. Presidente, Srs. Sena
dores: 

PareCe não existíf- dúvid-ãs _de" que à história da Améii
cã Latlmi_deftite-i~. há várias décãáas; por um rriovimen~ 
to pendular que oscila os sistemas políticOs com alguma 
forma -de participaÇão pojJUlar, einbora sem força sufi~ 
ciente para se manter e regimes autoritários repreSsivoS 
sem l!en_~~ma l~gitimidade. 

Exemplos dessa natureza são muitos entre nóS e ·ser
vetil_P_a_ra ilUstrar, de maneira inexorável, a enorn1e insta-
bilidade que se -reflete-SOb-i-C -aS condições ecorlómicis; 
Sociais, 'políticas -'e- culturaiS''dOs p-ovoS'- latinO
americanos. 

Ainda estão p-resentes, entre nós, _os efeitos por vezes 
devastadores para as formas tradiciônis -de dominação, 
das conjunturas de advento e das conjunturas de crise 
dos regimes ou de movimentos políticos como o peronis
mo na Argentina, o varguismo no Brasil e o nacionalis
mo deformado em outras partes do _Continente. Vale res
saltar que nem essas formas de nacionalismo x populis
mo . foram suficientes para -enr8.izar nas -sociedades 
latino-americanas suas experiências de participação 
democrático-populares, nem os regimes autoritários mi
litares ou simplesmente caudilhos que os ~ucederam ou 
interromperam, conseguiram alcançar formas _e graus de 
consentimento para os seus mecanismos de mando e 
obediência de modQ a torná-los suficientemente duráveis 
e estáveis. 

Hoje, após várias décadas de autoritarismo em nossO 
Continente, ·as diversas formas de pressão, de reivindi
cação e de participação democrática que evoluíram por 
toda parte, acabaram por amadurecer as condições ne
cessárias para o fim de úm ciclo histórico em que o poder 
discricionário definiu em t'odos _os sentidos os rumos das 
políticas e da economia, levando o subcontinente à 
maior crise institucional e econômica de todos os tem-
pos. _ 

b inegável, pot"tanto, que, por força de suas próprias 
insuficiências políti.::~s e debilidades internas, por pres
são de uma situação internacional em completa mu
tação; por sua incapacidade própria de resistir às pres
sª-~ que: se !lla":ifes~m em suas _próprias so~ed~des, os 
reg-imeS ___ autoritários em todo o -Continente latino-
america,no desriloronam, e os que ainda restam comeÇa:ri) 
a_ se preparar para dar lugar a novas formas de organi· 
zação política. ~ inegável assim que começamos a sentir 
a frescura de novos ventos no horizo_nte latino
americano e essas novas correntes terão de uma forma 
ou_de OUtra. de construir regimes políticos que se abram 
amplamente à participação popular. Todavia, precisa~ 
mos nos preparar para não cometer os niesmos erros do 
passado, quando fomos incapazes de enraizar nossas 
próprias propostas nos diversos stgmentos sociais que 
formam nossas sociedades. 

Dessa maneira, a possibilidade de abertura de uma 
nova fase na-'-hi_stó.r!_a da_ ~mér~ca Latina, diante da qual, 
o fracasso dÕ6 divefsos governos autoritários e impopu
lares para obter o consentimento. ativo dos governados 
às formas e aos projetas dos governos, parece am_pliar 
claramente os espaços e as possibilidades de instauração 
duradoura de formas democráticas de convivência social 
e política. Nunca Da história do nosso Continente-, a de
mocracia teve- tantas chances de se constituir em uma 
real alternativa histórica. Temos á certeza de que nem os 
regimes recalcitantes ainda predominantes no Chile, no 
Paraguai e no Uruguai, nem a agressiVidade intervencio
nista dos Estados Unidos particularmente na Nicarágua 
e muito menos a posição servil de Honduras e de outros 
Países da Amê_rici-Central em apoiar a agressão vergo-
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nhosa do Governo Reagan contra a Nicarágua e as pres
sões exercidas contra El Salvador, haverão de desviar os 
novos rurrios que a maioria do Continente está tomando 
e (iue- s-e cOnCretizarão muito· em breve com a instalação 
de regimes democráticos de fato e de direito, justiça so
cial e--econômica e, sobretudo, autodeterminação e defe
sa jntransigente da soberania. 

Face à falência acelerada do autoritarismo na América 
Latina, tem muito cabimento admitir que caberá inevita
velmente às classes populares desses países, propor uma 
nova ordem política que se respalde sobre a vontade de 
toda a Nação. ~justamente este o esforço que está hoje 
sendo feito na Nicarágua e que os Estados Unidos sere
cusam a aceitar. No caso da Nicarágua e cabe também 
para qualquer outro país latino~americano que se mani
feste uma ação Concreta em busca de sUa liberdade, o 
grande problema está em parte em saber como será 
po~sível, a partir de suas lutas atuais pela democracia e 
pelaju~tiçã social, de suas ações espontâneas, da ação de 
seus movimentos já bastante estruturados e conscientes, 
chegar a articular todas essas vontades e estabelecer um 
novo modo de produção social onde a sociedade preva~ 
leça sobre o Estado e onde a DC:mocracia interna seja 
exercida plenamente. 

Não é só à Ni~arágitã que corivive Com cicatrizes' Pre~ 
sentes e passada. Toda a América Latina estâ Cheia de ci
~tri.z.es e f~-~~eÍltimenJ.Os._· A pàlít~ca d~s Estados-Unidos 
em" telação"-à região sem-Pre f9_i a do desprezo, a da explo
ração e à da diminuição dos seus valores étnicos ecultu
fais nos mori1entos de calmaria. Assim, não é por acaso
que um mex.icano é apenas um "chicana" para um ame
ricano, um porto-riquenho não 'passa de um "reles mar
ginal mulato" e todos os países -latino-americanos uma 
imensa plãntação de "bananas"._ Nos momentos de ten
são, entretanto, o tom sempre foi o da violência brutal 
apoiada na sabotagem, na intimidação e na ação das ar
mas. A históiia da América Latina registra em quase to
das as suiS páginas, a intervenção direta -ou indireta dos 
Estados Unidos. Na concepção de Reagan, "distensão é 
morte e é a guerra e não a paz que rege as relações inter
nacionais". Essas palavras estão contidas no .. Documen
to de Santa Fé", elaborado em 1980 nesta Capital do 
novo Mêxico. O Documento de Santa Fê fala só da 
Améríca Latina e .de suas relações politicas com os Esta
dos Unidos. A tônica é a velha retórica de que o "Comu
nismo" está em todos os lugares e principalmente na 
América Latina. Pará os assessores de Reagan, todo o 
Carjbe e todos os países latino-amerícanos estão impreg
n~5ios _pel? com~nismo- e se. torna necessário urg"ente
nlénte atacài" um' de seuS focos mais importanteS: a igrCja 
Chamada P-rogieSs1Stã dã- Amêrfca Latina, pregadora da 
"Teologia -da Libirtação". Segundo um desses assesso~ 
res, Michael Novak, ex-membro do partido demo-crata 
americano hoje cgnvettido âs hostes da Casa Branca e 
autor de um livro sobre a estratégia americana no-mun
do "O Espírito do Capitalismo Democrático", as oligar
quias e os militares falharam gravemente, na condução 
dos interesses americanos ria América Latina. Para ele, l 
necessário .agora que haja uma mudança e que se entre
gue aos empresários mais lúcidos e mais .. democratas"' a 
condução do-s interesses norte-americanos na região. 

Quando se fala rio fantasma do comun-ismo interna
cional que para os mais conservadores, para todo o stúl" 
de Ronald Reaga:n e para os que elaboraram o documen~ 
to-de "Santa Fé" em 1980, estã em todos os lugares da 
Améric~ Latina, é preciso revigorar agora os prindpios 
de 1823 que instituiu a Doutrina Monroe em que ciilica
mentea "Amérfca para cis americanos".-Assim a piópria 
OEA, referendando os princípios da Doutrina Monroe 
na Declaração de Carâcas em 1954, dizia: -.. A dominação 
ou o controle das instituições pOlíticas de qualquer Esta
do americano pelo movimento comunista internacional, 
corri extensão a este hemisfério do sistema político de po~ 
tência extraC_Ontinentai, constituirá ameaça à soberania e 
à independência dos Estados Americanos, fazendo peri~ 
gar a paz nã América." 
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A única coisa que a OEA parece não ter entendido, 
quando formulou esta declaração, foi que estava referen
dando os interesses do Estados Unidos em primeiro lu
gar, contidos na Doutrina Monroe, e não os interesses de 
cada Nação do Cooünente latino-americano, 

Voltando às cicatrizes passadas e presentes deixadas 
pelo império americano em nosso Continente, cm re
lação à Nicarágua Que ocupa hoje os primeiros lugares 
nas páginas da imprensa mundial, não podemos nos es
quecer e muito menoS os nicatagUenses, de que os_ ~O 
anos de regime somózlsta apoiadq integralmente pelos 
Estados Unidos, deixou neste pafs um saldo social, eco
nómico e político caótico. Durante o regime somozista, 
12 I crianças em cada mil morriam ante$ de completar 
um ano; 67,8% das crianças de menos de cinco anos eram 
desnutridas; 94% da população não tiil.ha serviço de á
gua; o analfabetismo alcançava 50,3% da população to
tal; 45% dos camponeses não_ tiD.ham terra e apenas I 0% 
dos ricos ficavam cOrii 60%--da riqueza nacional. Ao mes
mo tempo, em conseqüência de sua política voltada para 
a -conquista da liberdade, a N icarâgua vive momentos de 
enormes dificuldades que se refletem principalmente em 
sua economia_ i_nterl1ã d_evido ao boicºte que está sendo 
vítima em particular dos Estados Unidos. Apesar da si
tuação dramática_ <:lllSU:~ vive a }'.ljcarágl!-ª' os r~sultados 
das eleições verifiCada-s aCerca de duas :;:emanas, mostra
ram que 62% dos. elei_tpr~_leg_itiffiai-am os_Sii"ridi~istas é 
que dos 961ugares na Assembléia Nacional, 61~C3:de~ras 
foram concedidas à Frente Sandinista de Libertação Na
cional. 

Todos nós sabemos que as crises políticas, econômicaS 
e sociaiS, -razein aparecer as chances verdadeiramente 
históficaS de tl'ãnSição:-e de real independência nacional. 
Certamente, o resultado das eleições na Nicãrâgua não 
foi airida o .. o grande dia" mas sim o inicio de uma longa 
e tortuosa caminhada que o povo nicaragUense terá de 
enfrentar. De toda maneira, repensando o socialista ale
mão Augusto Bebei, .. admitimos que, num dado mo
mento, todos o_s _m~les descritos chegarão a tal ponto de_ 
exacerbação· que a sua existência não só ser~ sensível e 
visível, como tamb~m insuportãvel para a mãioria da po
pulação e se apoderará de to_da a sociedade um geral de
sejo, irresistível desejo de transformação fundamental 
com a particularidade de que o remédio mais rápido será 
o mais eficaz", 

A nosso ver, o destino da Nicar_âgua depende da am":. 
plitude da guerra e da disposiçã_o dos_Estados UnidQ:;_em. 
deixar este povo viver em paz, reconstruir a sua nação e 
implantar em seu solo urn regime de liberdade, de inde
pendência e de justjça ~ociaL Para que isto aconteça, QS 

Estados Unidos precisam entender que os latino:. 
americanos não aceitam mais sér escravos de nin.guém._ 

Não fosse a clara dependência da Organização dos Es
tados Americanos (OEA) em relação-aos Estados Uni
dos, (o Governo americano é sozinho responsável por 
62% do seu orçamento) sua XIV Assembléia Geral teria 
tratado com mais coragem do problema da América 
Central. De nada adiantaria as pressões para que o tema 
tivesse um tratamenlo mais amplo e em virtude das bar
reiras e dos obstáculos de bastidores, ele foi discutido 
apenas no âmbito do grupo de Contadora. Com esse tipo 
de comportamento, a OEA continua a necessitar de cre
dibilidade e continua sendo um forum tut~lado, distante 
da realidade latino-americana e totalmente incapaz de se 
transformar em um organismo que luta pela paz, pela 
autodeterminação e pela verdadeira independência que 
aspiram os poVos latino-am~ricanos. Em verdade, a 
OEA encerra esta sua XIV Assembléia apenas sonhando 
ser uma entidade sêria, responsãvel, respeitável, com au
toridade e com força pOlítica para falar, convictamente, 
c::m nome de seus membros. Todos nós sabemos que não 
ê brilhante a herança recebida pelo embaixador Bac:na 
Soares. A OEA seinpre- esteve do lado ma_is forte da 
América mesmo em momentoS crfticoS cOmõ a invasão 
Qa República Dominicana. 
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Quanto ao Itamarat_y. sua defesa que os povos latino
americanos devem escolher o seu próprio destino, carece 
de uma posição mais firme. A diplomacia brasileira ao 
invés de um engajamento mais aberto, continua morna. 
A posição "riloderadora" brasileira não _condiz assim 

~ com o Seu peso cOntinental e com a sua vocação de assu- -
mir uma poSição de maior liderança no cenário interna
ciOnal. Nesta XIV Assembléia G.eral da OEA, o Brasil 
não pass_ou de um aluno aplicado, quieto e pouco entu
siasmado em defender mais firmemente o direito qtie tem 
o povo nicaTaguense de defender a sua pátria contra a 
vergonhosa polítiCa agressiva do governo Reagan. 
Ach~~os que um futUro melhor estâ re~ervado à polf

tica_c:x'teriià dÕ noSSo Pais. A Pártir de 15 de março pró
ximo, certamente os latino-americanOs encontrarão nos 
foruns internacionais. um novo Brasil uriido com o seu 
poVo -e· êiCnte" "cfo yer_d.adeírO papef que precisa urgente
mente desempenhar no cenário mi,tndial. 

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

ATA DA 109• SESSÃO, 
~~REALIZADA EM 2-8-84 

(Publicada no DCN (Seção II) de 3·8084) 
RETJFICAÇÃO 

Na publicação feita no DCN - Seção li -página 
2466, 2~ coluna, no único item da Ordem do Dia, 

Onde se lê: 
Discussão, em turno único, do Projeto de Reso

lução n"' 25, de 1984 (apresentado pela Comissão de 
Economia como conclusão de seu Parecer n9 245, de 
1984}, que autoriza a Prefeitura Municipal de Bo
caiúva (MG) a elevar em Cr$ 427.288.408,89 (qua· 
trontentos e vinte e sete milhões, duzentos e oitenta 
e oito -mil, quatrocentos e oito cruzeiroS e oitenta e 
nove centavos} o montante de sua dívida consolida
da tendo 

PARECERES. sobe nos 246 e 247, de 1984, das 
ComisSões: 

-De Constitulçio e Justiça, pela constituciona-
liçia9e _e juljdicidade; e -

- D_e Munldpios, favorável. 

- Leia-se: 
DiscussãO, "ein -tuinõ"úõico/do Projeto--de Reso~ 

IuçãO n9 22, de 1984 (apresentado pela comissão de 
·economia como conclusão de seu parecer n'i' 210, de 
1984), que autoriza a Prefeitura Municipal de Joa(. 
tna (MG) a elevar em Cr$ 25.004.841,03 (vinte e cin
co milhões, quatro mil, oitocentos ·e quarenta e tm 

cr'uZeifos e trés centavos) o montante de sua dívida 
consolidada, tendo 

PARECERES, sob n's 211 e 212, de 1984, das 
comiss9es: ~ 

-De ConStituição e "Justiça, pela constitÜciona
lidade e jllridicidade; e 

-De Municípios, favorável. 
• ' • ' ••••• : ~ • + ••••• ~--· •••• ~: ••• ~ .-.-.............. + • 

ATO DA COMISSÃO DIRETO~RA 
No 19, DE 1984 

A Comissão Diretora do Senado federal, no uso de 
suas atribuições regimentais, resolve: 

Art. 19 ~ criado mais um emprego de Secretário 
Parlamentar, a q_uese refere o Ato n9l2, de 1978, da Co
missão Diretora, nos Gabinetes dos Se_nnhores Senado· 
res, Líderes de Partidos e Membros da Comissão Direto
ra. 

Art. 29 Este Ato entra em vigor na data de sua 
publicação, e seus efeitos financeiros a partír de 8 de no~ 
vernbro de 1984, 

Novembro de 1984 

Art. 3<:> Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala da Comissão Diretora, 8 de novembro de 1984. 

- Moac_yr Dalla, Presidente- Lomanto Jdnlor -Jai
son Barreto - Henrique Santlllo - Raimundo Parente
Leooir V!'rgas. 

ATO ~DA COMISSÃO DIRETORA 
No 20, DE 1984 

A Comissão Diretora do Senado Federal, usando das 
suas atribuições regimentais, resolve: 

Art. l'i' Fica ínstitufda a Gratificação de Represen
tação, no valor de Cr$ 300.000 (trezentos mil cruzeiros) a 
ser con~ida __ a_q_s ser:vidores_ ocupantes d~ função de 
Chefe_ de Gabinete. 

Art. 2~" Este Ato entra em vigor na data. de sua 
publicação, com__efeito$ financeiros a partir de 8 de no
vembro de_ 1984. 

Art. 39 Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala da Comissão Diretora, 8 de novtm.bro de 1984. 

- Moacyr DaDa, Presidente- Lomanto Júnior- J•l
so~ Barreto - Henrique Santlllo - Raimundo Parente
Leooir Vargas. 

ATO DA COMISSÃO DIRETORA 
N• 21, DE 1984 

A Comissão Diretora do Senado Federal, no uso das. 
suas atribuições regimentais e à vista do contido no ~ro
cesso n'<' O 12204 84 6, resolve: 

Art. 11' Aplica-se aos Senhores Senadores, no que 
cduber, o Ato n' 37, de 1984, da Câmara dos Deputados. 

-Art. 2"' Eru conseQUência, é deferida, a cada Sena
dor, verba mensal correspondente a 20 (ví_ntc::) vezês o 
Maiór Valor de Referência (MVR.), destinada a Encar
gos Gerais de Gabinete. 

Ârt. 39 __ _As despesas decorrentes da apliCação do dis
posto neste Ato correrão à ~nta da classificação orça· 
mentária: 

3.l.l.l - Pessoal CiviL 
02.0!)_- De~pesa,s Variáveis, 
02.14- Encargos Gerais de Gabinete, 

Art: 49 Este Ato entra em vigor na data de sua 
publicação, com efeitos financcíroS a_pal-tir de -IV de ja-
neiro de 1985. _, .,. 

Att. S~" Revogam-se as disposições eni c_Ontfário, 
Sala da Comissão Diretora, 8 de novembro -de 1984. 

.....;; M:OI.cyr Dalla, Presidente - Lomanto Júnior - Jal
soJi Barreto - Henrique Ssmtillo - Raimundo Parente
Lenofr Vargas. 

COMISSÃO DIRETORA 

Ata da 9• Reunlio Ordinária 
Realizada em 8 de novembro de 1984 

Sob_a Pr~sid~ncia do Senhor Senador Moacyr Dalla, 
Presidellte, e c.o_m a- ·presença dos SenhoreS Senadores 
Lomanto Júnior, Primeiro Vice-Presidente, Jaison Bar
reto, Segundo Vice-Presidente, Henrique Santillo, 
Primeirq-.Secretârio, Lenoir Vargas, Segundo-Secretário, 
MiltÕn CãbraJ; T~rcciírO-SCCretârio, e-RaíffiuõdO Pare·n
te, Quà_rto-SeCietário, às onze horas'e-quafe'ilfu nllôuti:;s
do dlá oito ~de rióvembro de uni ruil nõvecentos e oitenta 
e qUatro, reúne-se a Comissão Diretora do Senado Fede
ral. 

Dando infc:io à Reunião, o Senhor Presidente concede 
a palavra ao Senhor Primeiro-Secretário, que relata as 
seguintes matérias: 

I'<') Anteprojeto de Ato da Comissão Diretora que 
propõe ·o enquadramento dos atuais Assessores Técnicos 
nos níveis NS-21 e NS-23. O assunto é amplamente de
batido, tendo sido, na ocasião, distribuídas cópias do do
cumento aos .Senhores Membros da Comissão, ficando o 
original em poder do Senhor Senador Lenoir Vargas, de
signado que foi para relatar a matéria, 

2'1) Anteprojeto. rJe Ato da Comissão Diretora que 
objetiva a absorção do pessoal do Quadro da Obra e 
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contratos por prazo determinado, pelo Quadro CL T do 
Senado. Após discutido Õ assunto é designado para 
relatá~lo o Senhor Senador Lenoir Vargas. 

3~>) Anteprojeto de Resolução que altera a lotação 
nos Gabinetes a que se refere o item VII do art. 357 do 
Regulamento Administrativo d(i"Sei:tãOo Federal. A pro
posição- é amPlamente--debatida pelos Presentes, que 
aprovam à unanimidade o Parecer do Relator, sendo as
sinado Projeto de Resolução nos termos da minuta apre
sentada. 

4~>) A to da Comissão Diretora alterando o art. 1~> do 
Ato n" 12, de 1978, para permitir a contratação de mais 
um Secretário Parlamentar para os Gabinetes dos Se
nhores Senadores, Uderes de Partido e dos Membros da 
Comissão Direto-ra. Após discutido e aprovado pelos 
presentes, é assinado Ato nos termos de minuta apresen
tada pelo Relator, indo à publicação. 

5~>) Ato da Comissão Diretora instituindo a Grã.tifi
cação de Representação aos Chefes de Gabinete. A ma
téria é amplamente debatida Pelos Senhores Membros, 
que resolvem aprová-la, sendo, na ocasião, assinado Ato 
consubstanciando a medida, nos moldes propostos pelo 
Relator, que vai à publicação. 

6"') Proposta apresentada no sentido de serem esta
belecidos critérios para .a dístiibuição de apartamentos 
funcionais. Após debate do assunto, é designado Relator 
o Senhor Senador Lomanto Júnior. 

Dando continuidade aos trabalhos, o Senhor Presi
dente concede a palavra ao Senhor Senador Milton 
Cabral que discorre a respeito de Anteprojeto de Reso
lução que visa a alterar o regime jurídico dO-peSsoal do -
CEGRAF, como solução adotada em razão de acurados 
estudos das implicações econômicas, financeiras e pr«:vi
denciárias, com a adoção da medida. Esclarece, por ou
tro lado, que a proposta encontra respaldo em consulta 
que procedeu junto às lideranças dos partidos políticos 
com representação no Senado Federal. 

Após discussão da matéria é ela aprovada, ficando 
Sua Excelência de apresentar Anteprojeto de Resolução 
consubstanciando as decisões a serem adotadas. 

Em seguida o Senho_r Presidente passa a palavra ao Se
nhor S-enador Raimundo Parente, que relata os seguintes 
assuntos: 

I~>) Proposta de alteração do Orçamento Interno -do 
FUNDAS EN- Fundo de Informática e Processamento 
de Dados do Senado Federal,_ para o exercício financeiro 
de 1984. O Parecer do Relator, no sentido do acolhimen
to da proposta, é aprovado pelos presentes, tendo sido 
assjnado A to alterando o referido Orçamento. 

2") Prestação de Contas do PRODASEN e FUN
DASEN, rdativas ao quarto trimestre de 1983,jâ apro
vada pela Presidência ad referendum da comissão Direto- -
ra. Após discussão da matêria, é ela acatada pelos 
Membros presentes. 

3~) Balancetes e Demonstrativos Contábeis sobre a 
Prestação de Contas do PRODASEN e FUNDASEN 
referentes ao pr-imeiro trimestre de 1984. 

O Parecer do Relator, favorável à aprovação das con
tas, com base nas informações cdritidas no processo, é 
aprovado pela unanimidade dos presentes. 

49) Prestação de Contas do PRODASEN e FUN· 
-OASEN relativa ao segundo trimestre de 198~. 

O Parecer do Relator é favorável à aprovação, com 
base nas informações contidas no processo e à vista de 
nãõ- ter sido constatada qualquer incorreção. 

Após "debate_ do assunto, é o I_'arecer aprovadg pelos 
Senhores Membros. 

5~>) Prestação de Contas do Centro Gráfico do Sena
do Federal, relativa ao primeiro trimestre de 1984. O Pa
i-eceTâo-RCiaiOf--:-favOi-áVel à aprOvaçãO com base-nas in
formações prestadas pelos órgãos consultivos da Casa, é 
apfova:Oo pelos Senhores Membros- preseittes~ 

6") Prest8:ção de Contas do CentrO Gráfico do Sena
do Federal referente ao segundo trimestre de 1984. O Se
nhor Relator da matéria apresenta parecer favorável, 
com base nas informações prestadas pelos órgãos espe
clafiz3dos do Senado Federal. 

Os presentes, à unanímidade, aprOvam o parecer do 
Relator. 
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79) Projeto de Ato da Comissão Diretora conceden
do a Gratificação de Desempenho de Função Essencial à 

--- Prestação Jurisdicional ao Consultor-Geral e quatro As· 
sistentes daquele Órgão. 

O Parecer do Relator é favorável à adoção da medida, 
por tratar-se de mera equiparação dos servidores do Se· 
nado Fçderal aos seus paradigmas do Poder Executivo. 

Após discussão -do assunto, é o Parecer aprovado pe· 
los presentes, tendo sido assinado Ato que vai à publi· 

. cação. 

Em seguida, o Senhor Presidente dâ conhecimento aos 
presentes do contido no Ato n" 37, de 1984, da Câmara 
dos Deputados e, após discutida a matéria, fica estabele· 
cido sejam tomadas providências no sentido de serem ve· 
rificadas ãS possibilidades de adoção das mesmas medi· 
das no Senado federal. 

Nada mais havendo a tratar, às doze horas e quarenta 
e cinco minutos, o Senhor Presidente declarou encerra· 
dos__os trabalhos, pelo que eu, Luiz do Nascimento Mon
teiro, Diretor da Secretaria Administrativa e eventual 
Secretário da Comissão Diretora, lavrei a presenta Ata, 
que, assinada pelo Senhor Presidente, vai à publicação. 

Sala da Comissão Diretora, 8- de novembro de 1984. 
- Moacyr Dalla, Presidente. 

GRUPO BRASILEIRO DA 
UNIÃO INTERPARLAMENTAR 

EDITAL 

A -~resid~ncia do Q.rupo Brasileiro da União lnterpat
lamen~_~r __ convoca_a Comissão Deliberativa para uma 
reunião, a realizar-se às dez horas de sexta~feir.a:, dia 30 
(trinta) do corrente, em sua Sede no Anexo I do Senado 
Federal, 2"' andar, a fím de proceder à ei~ão da nova 
Comissão Diretora. 

Brasília, 21 de novembro de 1984. - Deputado Edlsoa 
Lobão, Presidente- Deputado Sebastlio Rodrigues Jr., 
Secretário. 
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ANO XXXIX - N• 152 CAPITAL FEDERAL QUINTA-FEIRA, 22 DE NOVEMBRO DE 1984 

SENADO FEDERAL 
Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos termos do art. 171, parágrafo único, da Constituição, e eu, Moacyr 

Dalla, Presidente, promulgo a seguinte -~ --~ - - -- - -

RESOLUÇÃO N• 67, DE 1984 

Autoriza o Governo do Estado do Pará a alienar à Dendê do Pará S.A.- DENPASA, Agricultara, Indústria e 
Comércio de Oleaginosas, terras públicas situadas no Muoicipio de Acará, naquele Estado, medindo aproximada
mente 22.7611 (vinte e dois mil, setecentos e sessenta) hectares. 

Art. I• É o Governo do Estado do Pará autorizado a alienar à Dendê do Pará SA.- DENPASA, Agricultura, ln· 
dústria e Comércio de Oleaginosas, 22.760 {vinte e dois mil, sefecentQ" e sessenta) hectares de terras devolutas de sua proprieda
de, incluídos na autorização global de que trata o art. 21 da Lei Estadual n' 4.584, de 1975, para implantação de projeto agroin
dustrial, aprovado~pelo Instituto de Terras do Pará. 

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

Senado Federal, 21 de novembro de 1984. --Moacyr Dalla, Presidente. 

l-ATA DA ZOS• SESSÃO, EM 21 de NO
VEMBRO DE 1984 

l.l- ABERTURA 

1.2- EXPEDIENTE 

1.2.1- Apreclaçlo de matéria 

- Redação final do Projeto de Resolução- n9 
59/84, que altera o Regulamento Administrãtivo do 
Senado Federal e dâ outras providências. Aprovada, 
nos termos do Requerimento n'>' 295/84. À promul~ 
gação. 

1.2.2- Requerimentos 

- N9 296/84, de urgência para o ProjetO de Leí da 
Câmara n'i' 194/84 (n~> 3.048/84, ria Casa de origem), 
que dispõe-sobre a inclusão nas Tabelas Permanentes 
dos órgãos da Administração direta e de suas Autar
quias dos atuais o_cupantes de empregos integrante~ 
de Tabelas Especiais. 

SUMÁRIO 

- Nl' 297/84, de urgência para o Projeto de Lei da 
Câmara nl' 75/83 (n~' 4.858/81, na Cãsa de ci!igem), 
que dispõe sobre a regulamentação da profissão de 
Museólogo. 

1.3- ORDEM DO DIA 

teração do Quadro Permanente da Secretaria do Tri
bunal Regiomil Eleitoral dO- EStado de São Paulo e 
dã outras providências.· Aprovado. À sanção. 

1.4- MATÉRIAS APRECIADAS APÓS A ~OR
DEM DO DIA 

Projeto de Lei da Câmara n~' 194, de 1984, em regi
me de urgência, nos tt!imos do Requerimento n~' 296, 
lido no Expediente. Aprovado após pareceres das co
missões competentes. À s~ncão. 

- Redação Final do Projetu de Decreto Legislati
vo n"' 41/83 (n~' 32/83, na Câmara dOs Deputados), 
que aprova a reforma de Irahy Moutinho, aluno da 
Escola Preparatória de Cadetes de Fortaleza- CE, 
do Ministério do ExércitO. Ap-l'Ovl.da: À promul
gação. 

- Redação Final do Projeto de Decreto Legislati-

~rgjeto de -Lei da Câm~a n~ .75, de 1983, em regi
me de urgência, nos termos do Requerimento n~' 297, 
lido no Expediente. Aprovado após pareceres das co

-- -missões competentes. À sanção. 
vo nl' 6/84 (n~' 24/83, na Câmara dos Deputados), 
que aprova o texto do Acordo Bãsico de Cooperação 
Técnica entre b GoVerno da República Federativa do 
Brasil e o Governo da República cOOperativista da 
Guiana, ceiebrado em Georgetown;·a 29 de janeiro -
de _1982. Aprovada. À promulgação. 

----:-Projeto de Lei da Câmara ·n~' 277/83-- (n"' 
J_[48j8J,- na casa" de "origem), Que dispõe sobre a -ai:-

1:5- DISCURSOS APÓS A ORDEM DO DIA 

]iiNADOR NELSON CARNEIRO- Posíciona
ment~:dos Ag6nt_~ d.e Vla._g~m_contra a partiCipaçãO 
de_Oa-ncõS na ãrea de turisffio- çio Pafs. 
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AlMAN GUERRA NOGUEJRA DA GAMA 

Diretor-Gerar do Senado Fed~ral 

ALOISIO BARBOSA DE SOUZA 

Dirdtor Executivo 

LUIZ CARLOS DE BASTOS 

.Diretor Industrial 

RUDY MAURER 

Oiretor Administrativa 

SENADOR LOURIVAL BAPTISTA - 20• ani
versário de fundação da FUNABEM. 

1.6- DESIGNAÇÃO DA ORDEM DO DIA 
DA PRÓXIMA SESSÃO. ENCERRAMENTO 

2-ATA DA 206• SESSÃO, EM 21 DE NO· 
VEMBRO DE 1984 

2.1-ABERTURA 

2.2- EXPEDIENTE_ 

2.2.1- Comdllicaçio da Presidência 

Referenfe-ao-tempo-destinado aos oradores çio Ex
pediente da presente sessão que serã dedicado a co
memorar o centenãrio de nascimento de Edgard Ro
quete Pinto. 

Oradores: 
SENADOR JOÃO CALMON 
SENADOll~MARAL PEIXOTO 
SENADOR NELSON CARNEIRO 

FALA DA PRESIOSNC!A - Assocíativa, em 
nome da Mesa. 

2.2.2 - Discursos do Expediente 

SENADOR HELVID/0 NUNES- Lançamento 
do livro de poesias "Retrato do Tempo", de Paulo 
Neves. 

SENADOR NELSON CARNEIRO- Lançamen
to do livro de poesias .. Retrato do Tempo", de Paulo 
Neves. Realização de eleição para o Conselho Regio
nal de Odontologia d~ Rio de Janeiro. 

SENADOR MOACYR DUARTE - Diretrizc:s 
partidárias observadas no Colégio Eleitoral de 78. 

SENADOR HUMBERTO LUCENA, como Lider 
--Assunto focalizado pelo seu antecessor na tribuna. 

:Z.2.3 - Comuidcações da Presidência 

- Recebimentp _!lg Ofício S/27/84 (n"' 442/84, na 
origem), do GovernaJ:Igr de Mato Qrosso do Sul, so-_ 
licitando autorização_do S.enado Feder~! a fim de qu_e 
aquele Estado possa realizar operação de emprêstimo 
externo no valor deU~$ 35,000,000.00 (tr~n_ta e cin~o 
milhões de dólares norte-americanos), com a- garan- --

EXPEDIENTE 

CENTRO GRÁFICO DO SENADO FEDERAL 

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL 

Impresso sob a responsabilidade da Mesa do Senado Federal 

ASSINATURAS 

Via Superfície, 

Semestre ......•.. -· .....••...•.••...•.• 
Ano •.•..• ·-· •••••..•••••••••••••••••• 

Cr$ 3.000,00 
. Cr$ 6.000,00 

Exemplar AV1Jiso, Cr$ 50,00 
Tiragem: 2.200 exemplares 

tia da União, destinado ao financiamento parcial do 
progrãma rodo_viá,rio daquele Estadçi. 

- Convocação de sessão_ extr~or<fiºá.ria _a_ 
realizar-se hoje às 18 horas e 30 minutos, com Or
dem do Dia que desigri"a: 

:Z.2A - Leitura de projetos 

-Projeto de Lei do Senado n"' 238/84, de ãUtoria-
do Sr. Senador Raimundo Parente, que dispõe sobre 
isenções tributárias, de taxa~ e serviços que mencio
na, a instituições de educação 01,1 de assistência so
cial, e dá outras_ providências. _ __ _ . -. - -_ 

-Projeto de Lei do Senado n'~' 239{84, de_ autoria
do.Sr.. S,enaQor Nelson Carneiro, que au(orita as ins
tituições de en·sino supeÍ'ior vinculadãs à UOiãà. a 
manterem cursos noturnos. 
~Projeto de Resolução n'i' 78/84, da CotniSSã<?_ 

Diretora, que institui o Incentivo Funci9nal e dá ou
tras providências. 

_:Projeto de Resolução nt 79/84, da Comissão 
Diretora, que reestrutura e extingue Grupos do Qua
dro Permanente do Senado Federal, e dá outras pro-
vidências. _ 

- Pro)eto de Resolução ntt 80/84, de autoria do 
Senador Pedro Simon, que cria, em -dependência do 
Senado Federal, Capela Ecuménica destinada a 
orações e atas religiosos para parlamentares e funcio
nários- do Senado. 

2.2.5 - Comunlcaçio da Preoldêncla 

Prazo para oferecimento de emendas aos Projeto 
de Resolução nts. 78 e 79, de 1984,lidos anteriormen
te. 

2.2.6- Parecer encaminhado i Mesa 

2.3- ORDEM DO DIA 

-Requerimento n~ 286/84, de autoria do Senador 
Nelson Carneiro, solicitando a criação de uma Co
missão Especial Mista, integrada por 11 {onze) Sena
dores e ll (onze) Deputados para, no prazo de 210 
dias, realizar estudos acerca da fabricação, comercia
lização e utilização de agrot6xicos no País. Aprovado 
-após-parecer da comissão competeríte. _ , -·· . 

::.:.... Projeto de Lei do Senado n9 139 }84, de autoria 
do Senador Nelson Caf:Oeiro, que revoga o Decreto
lei n"' 1.541, de 14 de abril de 1971. (Lei das S~bleg""e_n-

das.) (Em regime de ur_gência.) Votaçio adiada por 
falta de quorum. 
~ -Projeto de Lei da Câma_ra n"' 10/81 (n"' 
1.529/79, na Casa de origem), que dispõe sobre apo
sentadoria, com proventos integrais, dos . ex-

- combatefltes se!iuradOS da Previdência Social. Vo
taçio adiada por falta de quorum. 

--Projeto de Lei da Câmara n~ 44/81 (n"' 587/79, 
na Casa de origem), que veda aos vefculos de comu
nicaçãç:, de massa (râdio, televisão, cinema, jornais, 
revistas, cartazes; anuários ou qualquer outro tipo de 
public<ição) aceitar a autorização ou a veiculação de 

-anúnCios e de comerciaís que não _s_ejam negociados, 
produzidos, criados, filmados, gravados, copiados
imagem e som - por profissionais e empresas brasi
leiras. Votaçio adiada por falta de quorum. 

-Projeto_ de Lei da Câmara n"' 53/77 (n"' 227f75, 
--ria Casa de origetri); qUe dispõe sobre condições a ob-

servar na r~novação de contratos de atletas profissío
nais, e dâ outras providências. Votaçio adiada por 
falta de quol'Ulii.. 
~Projeto de Lei da Câmara n'? 65/79 (n"' 

4.257/77, na Cãsa de origem), que autoriza a alie
nação de imóveis residenciais da Rede Ferroviária 
Federal a seus ocupantes. Votaçio adiada por falta de 
quorum. 

....,.._-cProjeto de Lei da Câmara n'~' 14/84 (n>? 
2.86_7f76, na Casa de origem), que introduz modifi
cações na Consolidação das leis do Trabalho, apro
vada pelo Decreto-lei n'~' 5.452, de l~de maio de 1943, 
para o fim de assegurar estabilidade provisória à mu
lher trabalhadora que contrãir núpcias. Votaçio 
adiada por falta de quorum. 

-Projeto de _L_ei da -Câmara n'~' 211/83 (n"' 
4.112/80, na Casa de origem), que acrescenta p·arâ
grafo único ao art. 39 da lei n'i' 1.060, de 5 de feyereiro 
de 1950, que trata da assistência judiciária aoS neces
sitados. Votação adiada por falta de quorum. 

-Requerimento n"' 291/84, solicitando urgência 
para o Projeto de Lei do Senado n"' 14/79, de autoria 
do Senador Nelson Carneiro, que revoga-dispositivo 
da Lei n"' 5.449, de 4 de junho de 1968, __ os Decretos
leis n~s 672 e 1.273, respectivamente, d~ 3-de julho de 
1969 e 29"dé maio de 1973, e dá outras providências. 
Vota~o adiada por falta de quorum. 

-Projeto de Lei da Câmara n"' 79/79 (n9 
1.511/75, na Casa de origem), que acrescenta pará
grafo ao aft. 5>? da Lei n~ 3.807, de 26 de agosto de 
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1960, que dispõe sobre a Lei Orgânica da Previdência 
Social, alterada pela Lei nO? 5.890, _de 8 de_ junho de 
1973. (Apreciação preliminar da juridicidade). Vo
tação adiada por falta de quorum. 

-Projeto de Lei do Senado n'i' 13/80, de autoria 
do Senador Itamar Franco, que estabelece abatimen
to nos preços de derivados do petróleo e do álcool, 
quando destinados ao consumo. próprio de motoris
tas profissionais a-utónomos. Votação adiada por fal
ta de quorum. 

-Projeto_ de _Lei do Senado nl' 41/82, de autoria 
da Senadora Laêlia de Alcântara, que acrescenta arti
go ao Decreto-lei _n!_594, de 27 de maio de 1969, que 
institui a Loteria Esportiva Federal, e dá ou_tras pro
vidências. Votação adiada por falta de quorum. 

2.4- DISCURSOS APÚS A ORDEM D(J DIA 

SENADOR JOSE Ffl.AGELL!- Considerações 
sobre a fidelidade partidária. 

SENADOR MARIO MAIA -Decisão de S. Ex• 
de comparecer ao Colégio Eleitoral. Comício realiza
do em Rio Branco-AC, em favor da candidatura do 
Dr. Tancredo Neves à Presidência da República. 

SENADOR FERNANDO HENRIQUE CARDO
SO - Denúncia dos Si_ndicato_s_ dos J'rabalhadores 
Rurais do Estado de São_ Paulo e da FETAESP con
tra a implantação de cooperativas, pelo Ministério 
do Trabalho. 

SENADOR ALVARO DIAS.- I Congresso Brasi
leiro de Agricultura de Grãos, a realizar-se em 
Brasilia, na próxima semana. 

SENADOR LOURIVAL BAPTISTA - Apro
vação pelo Congresso Nacional do Estatut_o da l\1i
croempresa. 

SENADOR JAISON BARRETO~ Protesto da 
indústria catãrinense-cOntrã a: Portaria nt 191/84, do 
Presidente do COõ.selho Nací_poal dePetr_óleo, dis
pondo s-obre carvões energéticos produzidos pelas 
empresas carboníferas daquele Estado. 

2.5- DESIGNAÇÃO DA ORDEM DO DIA 
DA PRÚXIMA SESSÃO. ENCERRAMENTO 

3-ATA DA 207• SESSÃO, EM 21 DE NO
VEMBRO DE 1984 

3.1- ABERTURA 

3.2- EXPEDIENTE 

3.2.1- Oficios do Sr. tt-Secretário da Câmara dos 
Deputados 

Comunicando a aprovação das seguintes matérias: 

- Substitutivo do Senado ao Projeto de- Lei da 
Câmara n9 32/81 (n'i' 3.033/76, na Casa de origem). 

-ProjetO de Lei do· Senado n9 95/84 --comple
mentar (n9 21&/84- Complementar, na Câmara dos 
Deputados). 

E11caminhando à revisão do Senado autógrafo do se
guinte projeto: 

-Projeto de Lei da Câmara n'i' 217/84 (n'i' 
2.412/83, na Casa de origem), que introduz modifi
cações na Lei n9 5.292, de_8 de junho de 1967, que dis
põe sobre a prestação do serviço militar pelos estu
dantes de Medicina, e dá outras providências. 

3.2.:Z - Leitura de projeto 

Projeto -de R.eSolúção n9 81/84, qUe altera ·a -lo
tação nos Gâbinetes a qÜe se refere o item VII do art. 
357 do Regulamento-Administrativo do Senado Fe
~eral, e dã OutraS prOVidêfldaS. -

2..2.3 - Requerimentos 

- N'i' 300/84, de urgência para a Mensagem n9 
194/84 (n9 396/84, na origem), que autoriza o Gover
no do Estado do Rio Grande do Sul a elevar o mon
tante de sua dívida consolidada através de uma emis
são dt;. Obrigações do Tesouro daquele Estado, equi
valente a Cr$ 148.370.403.394. 

- N9 301/84, de urgência para a Mensagem n9 
215/84, pela qual o Senhor Presidente da República 

-solicita aUtorização do Senado para que o Governo 
do Estado do Rio de Janeiro possa realizar operação 
de crédito no valor de Cr$ l.145.050.00(t 

-- N9 302/84, de urgência para o Oficio o 'i' S/9/84, 
do Sr._ Goyernador do Estado do Maranhão, solici
tãndo autodzação do Senado para que aquele Estado 
possa realizar operação de crédito externo no valor 
de cinqUenta milhões de dólares, para os fins que es-
pecifica. · -

-N'i' 303/84, de autoria do Sr. Senador Lourival 
Baptista, solicitando a transcrição, nos Aõ.ais do Se

_nªd_o ~~derai, do artigo publicado na Zero Hora do 
dia 26 de outubro último, de autoria do Deputado 
Siova.l Qyªzelli, intitulado .. Daniel Krieger, um 
exem_plo de liderança". -

3.3- ORDEM DO DIA 

- Redação Final do Projeto de Lei do Senado n9 
153/84-DF, que estima a Receita e fixa a Despesa do 
Distrito Federal para o exercfcio fmanceiro de 1985. 

_Aprovada. Ã sanção. 
- Parecer da Comissão de Relações Exteriores 

sobre a Mensagem n'i' 131/84 (n'i' 281/84, na origem), 
pela _qual o Senhor Presidente da República submete 
à deliberação- do Senado a escolha do Senhor Wladi
mir do Amaral Murtinho, Ministro de Primeira Clas
se, da _carreira de Diplomata, para exercer a função 
de Embaixador do Brasil junto ao Reino da Dina

_marca. Apreciado em sessio secreta. 
.:....... Pàrecer aa COmissãO de _Relações ExterioreS 

sobre a Mensagem n'i' l53i84 (n'i' 316/84, na origem), 
pela qual o Senhor Presidente da República submete 
à deliberação do Senado a escolha do Senhor Clau~ 
dio Garcia de SouZa, Ministro de Primeira Classe, da 
carreira de Diplomata, para exercer a função de Em
baixador do Brasil junto à República Federativa So
cialista da Iugoslávia. Apreciado em sessio secreta • 

. - Parecer da Comissão de Relaç_ões Exteriores 
sobre a Mensagem n'i' 154/84 (37/84, na origem), pela 
qual_o Se_nhor Presidente da República submete à de
liberação do Senado a escolha do Senhor Ronaldo 
Mota Sardenberg, Ministro de Primeira Classe, da 
carreira Diplomata, para exercer a função de Embai
xador do Bra§.il junto à União das Repúblicas Socia
listas Soviéticas. Apreciado em sessão secreta. 

- Parecer da Comissão .de Relações Exteriores re:.. 
lativo à Mensagem o9 165/84 (n'i' 338/84, na origem}, 
pela qual o_ Senhor Presidente da República submete 
à delibera.Ção do Senado a escolha do Senhor Renato 
Bayma De;nys, Miníl;tro de Primeira Classe, da car-

- -feira de Diplomata, para exerCer a função de Embai
xador do Brasil junto _à República da Costa Rica. 
Apreciado e!D sessio secreta. 

- Parecer da Comissão de Relações Exteriores r~
lativo à Mensagem n'i' 166/84 (n'i' 339/84, na origem), 
pela qual o Senhor Presidente da República submete 
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à deliberação do Senado a escolha do Senhor Guy 
Marie de Castro Brandão, Ministro de Primeira 
Classe, da carreira de Diplomata, para exercer a 
função de Embaixador do Brasil junto à República 
do Senegal. Apreciado em sessio secreta. 

- Parecer da Comissão de Relações Exteriores 
sobre a Mensagem n'i' 167/84 (n'i' 340/84, na origem), 
pela qual o Senhor Presidente da República submete 
à deliberação do Senado a escolha do Senhor Rober
to Pinto Ferreira Mameri Abdenur, Ministro de Pri
meira Classe, da Carreira de Diplorii.:i.ia, para exercer 
a função de Embaixador do Brasil junto à República 
do Equador. Apreciado em sessão secieta. 

3.4- MATÉRIAS APRECIADAS APÓS A OR
DEM DO DIA 

Mensagem nv 194/84, em regime de urgência, nos 
tel!llOS do Requerimento n'i' 300/84, lido no Expe
dienté da sesSão. Aprovada, nos tennos do Projeto de 
Resolução_ n9 82/84, após pareceres das comissões 
competentes. À Comissão de Redação. 

Redação Final do Projeto de Resolução n9 82/84, 
em ~~ime de urgência. Aprovada. Ã promulgação. 

Mensagem n'i' 215/84, em regime de urgência, nos 
termos do Requerimento n9 301/84, lido no Expe
diente da sessão. Aprovada, nos termos do Projeto de 
Resolução n'i' 83/84, após pareceres das comissões 
competentes. Á Comíssão de Redação. 
R~dação Final_ do Projeto de Resolução rl9 83/84, 

em regime de urgência. Aprovada. Ã promulgação. 

3.5- DISCURSO APÓS A C>RDEM DO DIA 

SENADOR NELSON. CARNEIRO- Proposta 
defendida pelo Embaixador Baena Soares, 
Secretário-Geral da OEA, para reativação da econo

-mia latino-americ"ana. 

3.6- COMUNICAÇÃO DA PRESIDÊNCIA 

Convocação de sessão extraordinária a realizar-se 
amanhã, à.s 1 O horas, com 9_r_dem do Dia que deSig
na. 

3.7- ENCERRAMENTO 

. 4 _:CONSELHO DE SUPERVISÃO DO CE
GRAF 

Parecer sobre o Processo n~' 002069(83, da Diieto
ria Executiva. 

-Ata da 102• Reunião do Conselho de Supervi
são do CEG RAF. 

5 - CONSELHO DE SUPERVIsA.o DO PRO
DASEN 

-Ata da 56' Reunião do Conselho. 
6- GRUPO BRASILEIRO DA UNIÃO INfER

PARLAMENTAR 

..-m de reunião da Comissão Deliberativa 

- Edital de convocação de reunião da Comissão 
Deliberativa 

7- MESA DIRETORA 

8- LIDERES E VI CE-LIDERES DE PARTI
DOS 

9- COMPOSIÇÃO DAS COMISSOES PER
MANENTES 
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Ata da 205~ Sessão, em 21 de novembro de 1984 
2• Sessão Legislativa Ordinária, da 47• Legislatura 

EXTRAORDINÁRIA 

Presidência do Sr. Marcelo Miranda. 

ÀS 10 HORAS, ACHAM-SE PRESENTES OS SY.S. 
SENADORES: 

pela Resolução n"' 58, de 10 de novembro de 1972. passa 
~-a v_~gõrar ~á~ a segu.inteotedaÇão: 

Jorge Kalume- Altevir Leal- Mârio Maia- Fábio 
Lucena - Raimundo Parente -Claudio no r Roriz -
Gaivão Modesto - Aloysio Chaves- Gabriel Hermes 
-Hélio Gueiros- Alexandre Costa -João Castelo
José Sarney_- Alberto Silva- Helvfdio Nunes- João 
Lobo - Almir Pii'lto -JoSé Lins ..=...-virgiliõ Távora
Carlos Alberto - Moacyr Duarte - Martins Filho -
Humberto Lucena - Marcondes Gãdetha - Milton 
Cabral - Aderbal Jurema :- Cfd _Sampaio- !f<~:rcO_ -
Maciel - Guilherme Palmeira - Carlos Lyra - Luiz 
Cavalcante- Lourival Baptista- P~ssos Pôrto- Ju
tahy Magalhães - Lomanto J~nior - iuiz Vlarfa -_:.-

"Art. 136. 
Parágrafo único. São órgãos da Subsecretaria 

de Biblioteca: 
--1 - Seção de Administração; 
~. li-:....__ Seção de Seleção e Registro de Material 

Bibliográfico; 
lii - Seção de Processos Técnicos; 
N ..::..: -Se:ção de Periódicos; 
V - Seção de Indexação; 
VI - Seção de Referência Bibliográfica; 
VII - Seção de Materiahr Especiais; 
VIII - Seção de Reprografia." 

João Cãlmon- José Ignãcio Ferreira-- Moacy{Dalla Art. 2\' As competências das Seções a que se referem 
-Amaral Peixoto- Nelson Carneiro- Itamar Fran- os artigos 137 a 140, acrescidas das Seções de Seleção e 
co- Morvan Acay_aba- Alffedo CampoS --Ferna:rtdo __ Regis~o _de Material Bibliogrâfico, de Indexação e de 
Henrique Cardoso ~severo Gomes-"~ Benedito Ferreí-. ~~ Materiais Especiais, passãm a se-r as- seguintes:· 
ra - Henrique Saniillo - Mauro Borges - Benedito 
Canelas ~Gastão MUller- Roberto Campos- José "Ári. 137. À SeÇão di Administração compe-
Fragelli -Marcelo Mircinda- Saldanha I)er_z_i- Af~ te: receber, controlar e dist~ibuir o expedlénte da 
fonso Carilargo - AiVúo Dias- Enéas Faria- Jaison Subsecretaria; requisitar, controlar e distribuir ma-
Barreta- Jorge Bornhausen- Lenoir Vargas- Car~ terlal; receber, infofmar e encaminhar processos; re--
las Chiarelli - Pedro SimOn - Octãvio Cardos_Q. digir a correspondência e executar- o serviçO datilo-

O SR. PRESJD_ENTE (Marcelo Miranda) -A lísta -
de presença acusa o comparecimento de 64_Srs._Senado
res. Havendo núm~:ro regimental, declaro aberta a ses
são. 

Sob a proteção de Deus, iniciamos nossos trãbalhos. 
Sobre a mesa, red:;tção final que vai ser lida pelo Sr. 111~ 

Secretário.- -

h lida a seguinte 

(Da Colillssio de Redaçio) 
PARECER N• 755, DE 1984 

ROO.açio final do Projeto de Resolução 09 59, de 
1984. 

Relator: Senador Jorge Kalume 
A Comissão _apresenta a redação final do ProjetO_ de 

Resolução n\' 59, de 1984, que altera o Regulamento Ad
ministratiVo -ao-senado Federal e dá outras províd~f?.
cias. 

Sala das ComisSões, 21 de novembro de 1984. - Pas-
sos Pôrto, Presidente -Jorge Kalume, Relator- Salda· 
nloa Derzi. 

ANEXO AO PARECER N• 755, DE 1984 

Redação final do Projeto de Resoluçio nll 59, de 
1984. 

Faço saber que o Sen~dQ ~ederal aprovou, e eu, 
, Presidente, nos termos do art. 52, item 30 do 

Regimento Interno, promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO No , DE 1984 

Altera o Regulamento Administrativo do Senado 
Federal e di outras providências. 

Art. 1? O parágrafo único do artigo 136 do Regula
mento Admini~trativo- do Senado Federal, aprovado 

grâfico ~da Subsecretaria:;- ãtquivãr e mailler registro 
da correspondência reali~ada; organizar a consoli
dação dos dados estatístico~; proceder ao control~ 
interno do pessoal da Subsecretaria; e e_xecutar ouw 
tras "tarefas correlatas. 

- -Art. 137. Ã Seção de __ Seleção e Registro -de __ _ 
Material Bibliográfico córripete: definir-e aplicar a 
poHtiCa de seleçào, aquisição e descarte de livros, 
pCH6dicos e·outros docui:Jienl"Os grãficos, -reprogrã- · 
ficos c audiovisuaíS;ihcfuSíve as publicações oficiais 
brasileiras; pré~catalogar, registrai'- e Controlar o 
material adquirido por compra, doação ou permu
ta, mantendo atuali~ado o respectivo catálogo; rea~ 
lizar, periodicamente, o inventário do material ad
quirido; colaborar na atualtzação do Catálogo de 
Publicações Oficiais Brasileiras quanto às publi
cações edítadas peio Senado Federal; controlar as 
duplicatas e manter intercâmbio desse material com 
-outras Bibliotecas; inanter o arquivo dos catálogos 
de editores e livrarias; manter os Oidastros de For
necedores, Editores, Entidades Doadoras e Entida
des Permutadoras; irilplantar e manter atualizados 
os documentos componentes dO Banco de Dados de 
Monografias e Periódicos no que se refere à aqui
sição; e executar outras tarefas correlatas. 

Art. 138. Ã Seção de Processos Técnicos com
pete: Catãlogar, classificar e indexar os livros, folhe
tos, mapas e outros materiais especiais Clo acervo da 
Subsecretaria; manter atualizados os documentos 
componentes do Banco de Dados e Monografias; 
organizar e manter atualizados os catãlogos ma
nuais do autor, título, assunto topogrãfiCo- e sist~
mático; identificar externamente os documentos 
para colocação nas estant~ e enviá-los à Encader
nação, quando necessário; preparar os livros para 
empréstimo; promover a edição do catâlogo impres
·so do acervo de lívros e folhetos; coordenar as diver

-sa-s ·entidades alimentadoras do siste.Úa; manter o 
controle da linguagem de indexação utilizada Pelos 
usuários; e executar outras tarefas correlataS. 

Art. 139. À Seção de Periódicos-compete: cola_
borar na política de seleção e des~arte de periódicos; 
regiStrar e COÍÜrolar ós: periódicos adquiridos e 
encamip.há-los para processamento; organizar as 
c.oleções nas estantesi.reaiizar periodicamente o in~ o 

ventãrlo das coieções; manter atuaiizado o Ban_co de 
Dados de P~riódicos no que se refere ao controle 
das coleções; providenciar a encadernação dos volu
mes; fornecer os dados da coleção de periódicos 
para o Catálogo Nacional de Periódicos; promover 
a edição do Catãlogo impresso da coleção de perió

-dicos; e executar outras tarefas correlatas. 

Art. 139-A. À Seção de Indexação compete: 
estabelecer e aplicar a política de seleção de periódi
ços e _de assuntos que serão ob,jeto de anãlise para 
indexação; indexar os artigos seledonà.dos;- manter -
atualizado o Banco de Dados de ,Periódicos no que 
se refere à indexaçãO de artigos; manter atualizadas 
as listagens de Consulta às referências bibliográficas 
indexadas; coordenar as diversas entidades alimenw 
tadoras do sístema; manter o controle da linguagem 
de indexação utilizada; promover a edição de bole
tins bibliográficos na área de ciências sOciais; e exe- -· 
cutar outras tarefas correlatas. 

_A;t. HO. À Seção de Referêricia Bibilográfica "' 
compete: atender as consultas relativas ao material 

-bibliográfico; orientar os consulentes, parlamenta
res, s~rvidores'do Congresso e a comunidade em ge
ral, no uso proveitoso dos r_e_cursos da Bliblioteca; . 
realizar pesquisas bibliográficas; elaborar e :manter 
atualizadas as bibliografias de intere:;sç para o Con-

-_gi:ess_o ~_a_cional; pesquisar noS vários OãnC:O:f de da
dos aiiffiefltados pelo Senado Federal; organizar e -
manter atualizado o serviço de Disseminação Seleti
va da Informação; contrOlar os empréstimos, devo
luções e reservas do material bibliogrâfico; manter 
intercâmbio com outras Bibliotecas e- centros de 
pesquisa-; registrar e cobrar as obras extraviadas ou 
não devolvidas; sugerir aquisições, cuidar da orde
nação das novas aquisições e recolo-cação dos docu
mentos nas estantes; zelar pela conservação do acer
vo, enviando documentos para restaUração Ou enca
dernação quando necessário; fornecer cópias de tex
tos para consulta; e executar outras tarefaS carreia- . 
tas. 

Art. 140-A. À Seção de Materiais Especiais 
compete: indexar os artigos de jornais; manter atua-
lizado o arquivo vertical e recuperar as infoi'ni.ações 
nele contidas; controlar e registrar a cc:ileção de jor
nais; providenciar, quando necessário, xerocópias; 
arquivar mapas, microformas, discos, slides e ou~ 
ii-os materiais que, por sua natureza, exijam cuida
dos especiais de armazenamento e conservação; e 
executar outras tarefas c_orrelatas." 

Art. 39 Ao Capitulo 1, do Titulo III, do livro I, é 
acrescido mai~ uma Seçã() dos "Auxiliares _de Bibliote
ca", com o seguinte artigO, a ser incluído onde couber: 

"Ai-t. Aos Auxiliares de Biblioteca incumbe au~ 
xiliru: os Chefes de Seção na execução-das tarefas pe~ 
culi_ares ~ função e outras atividades correlatas." 



Novembro de 1984 

Art. 4~> A Tabela de Distribuição de Funções Grati~ 
ficadas (Ariexo II), dO Quadro Permanente do Senado 
Federal, passa a vigorar com os seguintes acrêscfmOs: 

"03 (três) Chefes de Seção - FG-2 
04 (quatro) Auxiliares de _Controle de Infor-

mação - FG-3 -
08 (oito) Auxiliares de Biblioteca- FG4" 

Art. __ 51' A Subsecretaria de Pessoal providenciará a 
republicação do Regulamento Administrativo do Sena
do Federal, renumerando seus dispositivos, de acordo 
com as alterações decorrentes desta Resolução. 

Art. 6~> Esta Resolução entra e:m __ vigor na data de 
sua publicação. 

Art. 7~' Revogam-se as disposições em contrário. 

O SR. PRESIDENTE (Marcelo Miranda) - A re
dação final lida vai à publicação. 

Sobre a mesa, requerimento que vai ser lido pelo Sr. 
f'õ'~Secretário. -- -- -

~ lido e aprovado o seguinte 

REQUERIMENTO N• 295, DE 1984 

Nos termos do art. 356 do Regimento Iniefilo, requei
ro diSpensa de publicação, para imediãia-disCussão e vo
tação, da redação final do Projeto de Resolução nq 59, de 
1984, que altera o Regulamento Administrativo do Seria-
do Federal e dá outras providêncías. -

Sala das Sessões, 21 de iii:weinbro de 1984.- Afmlr 
Pinto. 

O SR. PRESIDENTE (Marcelo Miranda)- Aprova
do o- requerimento, passa-se à imediata apreciação da re
dação final anteriormente lida. 

"Em discussão_a redação final. {Pausa.) 
Não havendo quem queira discuti-la, declaro-a encer

rada. 
Etn votação. 
Os Srs. Senadores que a aprovam permaneçam senta

dos. (Pausa.) 
Aprovada. 
O projeto vai à promuldaçào. 

O SR. PRESIDENTE (M~_rcelo Miranda) - Sobre a 
mesa, requerimentos que vão ser lidos pelo Sr. J9. 
Secretário. 

São lidos os seguintes 

REQUERIMENTO N• 2%, DE 1984 

Requeremos urgência, nos termo_s do art._37l, alíi!ea 
"b" do Regimento Interno, para o Projeto de Lei da Câ
mara n'õ' 194, de 1984 (nq 3.048/84, na Casa de origem), 
que dispõe sobre a inclusão nas Tabelas Permanentes 
dos órgãos da Administração direta e de suas Autarquias 
dos atuais ocupantes de empregos integrantes de Tabelas 
Especiaís. 

Sala das_Sessões, 21 de novembro de 1984.- Humber
to Lucena, Uder do PM D B - Aloyslo Chaves, Líder do 
PDS. . 

REQUERIMENTO N• 297, DE 1984 

Requeremos urgência;-nos termoS do art. 371, alínea 
.. b" do Regimento Interno, para o P~jeto de Leí da Câ· 
mara n'õ' 75, de 1983 (n9 4.858/81, na Casa de Origeni), 
que dispõe sobre a regulamentação da profissão de Mu
seólogo. 

Sala das Sessões, 21 de novembro· de 1984.- Humber
to Lucena, Líder do PM D B - Aloysio Chaves, Líder do 
PDS. 

O SR. PRESIDENTE (Marcelo Miranda) - Os re
querimentos lidos serão votados após a Ordem do Dia 
nos termos regimentais. 

DIÁRIO DOCONGRESSONACIONAL(Seção ll) 

O SR. PRESIDENTE (Marcelo Mi_randa ~ Passa~se 
à 

ORDEM DO DIA 

Item 1: 

DisCussão, eln tuni.o único, da redação final (ofe
recida pela Comissão de Redação em seu Parecer n~' 
641, de 1984),-do Projeto- de Decreto Lt:&islativo n_? 
<tl, de 1983 (n9 32/83, na Câmara dos Deputa~os), 
que aprova a -reforma de Irahy Moutinho, aluno da 
EscC?la Preparatória de Cadetes de Fort~le_za-CE,_ do 

---Ministério do Exército. - · · 

Em discussão a redação final. (Pausa.) 

~. ~ão J:tavendo quem queira discuti-Ia, enCC::iTo a discus
são. 

Encerni a discussão, a redação final é c.oDSíderada de
finitivãmenfe- aprovada nos termos do art. 159, do Regi· 
menta Interno. 

Ó projeto vai à promulgação. 
É a seguinte a redação final aprovada. 

~- Redaçio Final do Projeto de Decreto Legislativo 
_ n9 41, de 1983 (1J9 32/83, na Câmara dos Deputados). 

-Faço saber que o Co_ngresso NB.CiOnal aprovou e eu, 
-~---' Presidente do Senado Federal, nos ter-
mos do item 30 do art. 52 do Regimento Interno, pro· 
mulgo o seguinte_ 

DECRET.O LEGISLATIVO N• , DE 1984 

Aprova a reforma de lrahy Moutinho, aluno da Es
cola Preparatória ~e Cadetes de Fortaleza - CE, do 
Minist_ério do Exército. 

O Congresso Nacional decreta: 

Art. 19 E aprovado o ato do Presidente da Repúbli
ca que concedeu reforma a Irahy Moutinho, aluno da 
EscOra Prepar8tória de Cadetes de Fortaleza:...._ CE, rlo 
Ministério do Exército, ·bem como o ato que o promoveu_ 
ao posto de I 'õ'. Tenent_e, de acordo com a_ autorização 
pi-evista no§ 89 do art. 72 da Constituição Federal, na re
dação dada pela Emenda Constitucional n'õ' 8, de 14 de 
abril de 1977. 

. Ait. 2~' Este Decreto Legislativo entia em vigor na 
data de sua publicação. - -

O SR. PRESIDENTE (Marcelo Miranda)- Item 2: 

Discussio, e[JI turno único, da redaçio final ( ofe
rt:clda peia Comlssio de Redaçio em seu Par~r n'õ' 
589, de 1984), do Projeto de Decreto Legislativo n9 6, 
de 1984 (n9 24/83, na Câmara dos Deputados), que 
aprova o texto do Acordo Básico de Cooperaçio Téc
nica entre o Governo da Repúbliq Federativa doBra
sil e o Governo da R~_pública Cooperatlvi~a da Gu~
na, -celebrado em Georgetown, a 29 de janeiro de 
1982. 

Em discussão a redação final. (Pausa.) 

Não havendo quem queira discuti-lã, encerro a discus-
são.:._ - -

EilCerra'Cia a disCUsSão~ a redaçãO final ê considerada 
definitivamente aprovada nos termos do art. 359, do Re
gimeritõ Interno. 

O projeto vai à promulgação. 

~ a seguinte a redação final aprovada 

Redação final do Projeto de Decreto Legislativo n'õ' 
--6; de 1984 (o' 24/83, na CillW'Ic4Ail .Deputados). 
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Faço saber que o Congresso Nacional aprovou, nos 
termos do art. 44, inci~ l, da Constituição, e eu, Presi~ 
dente cÍ.o Senado Federal, promulgo o seSuinte: 

DECRETO LEGISLATIVO 
N9 , DE 1984 

Ap-roVa o texto do Acordo Básico de Cooperaçio 
Técnica entre o Governo da Repúbli~ Federativa do 
Bruil e o Governo da República Cooperativista da 
Guiana, celebrado em GeorgetoWJt, a 29 de janeiro de 
1982. 

ç>_ Çoti.S:ressõ_ Nacional _decreta: 

Art. 19 e aprovado o texto do Acordo Básico de 
Cooperação Tecnica -entre o Governo da República Fe
derativa do Brasil e o Governo da República Cooperati
vista da Guiana. celebrado em Georgetown, a 29 de ja-

- __ neiro de 198-2. 
Art. 29 Este Decreto Legislativo entra em vigor 

nada data de Siiã publicaçãO. 

O SR. PRESIDENTE (Marcelo Miranda)- Item 3: 

Discussão, em segundo turno, do Projeto de Lei 
da Câmara n9 277. de 1983 (nq 1.848/83, na Casa de 
origem), que dispõe sobre a alteração do Quadro 
Permanente da Secretaria do Tribunal Regional 
Eleitoral do Estado de São Paulo e dá outras provi
dências, tendo 

PARECERES FAVORÁVEIS, sob n•s 455 e 
456, de 1984, das Comissões: 

-de Constituiçio e Justiça; e 
· -de Serviço Público Civil. 

A matéria constou da Ordem do Dia da sessão ex~ 
traordinária de 4 de outubro do corrente ano, tendo sido 
aprovada em primeiro turno. 

DisCUSSão do projeto, em segundo turno. (Pausa.) 
Não havendo quem queira discuti~lo, declaro-a encer

rada. 
Nos termos do inciso II, art. 322, do Regiinento Inter

no, a matéria depende, para sua aprovação, do voto fa~ 
vorâvel da maioria absoluta dos membros da Casa, de
vendo a votação ser feita Pelo processo nominal. 

Tendo havido, entretanto, ac-ordo entre as Lideranças, 
a m~t~ria foi ãprovada, em primeiro turno, símbolica
mei1te. AssUn;, ·em conSonlricia com aquela decisão", a 
Pr"esidência ifã- submeter- o- projeto ao Plenário, em se
gundo _ t1:1i-no, Pelo mesmo processo. 

-VotaÇão dÕ prOJeto, em segundo turno. 
Os Srs. Senadores que aprovam o projeto, queiram 

pe~anecer SC!lt_a~os. (Pausa.) 
Apl-ovado. 
A matéria vai à sa!ição. 

~ o seguínte o projeto aprovado 

PROJETO DE LEJ DA CÁMARA N• 277, DE 1983 

(N9 1.848/83, na Casa de origem) 

(De iniciativa do Sr. Presidente 
do Tribunal SuperiOr Eleitoral) 

Dispõe sobre a alteração do Quadro Permanente 
da Secretaria do Tribunal Regional Eleitoral do Esta
do de São Paulo e d' outras provi_dênchu. 

O Cõngi"ésso N acío-nal decreta: 

Art. l'õ' São criados no Quadro Permanente da Se~ 
C'ietaria do Tribunal Regional Eleitoral do Estado de 
São Paulo: 

I - no Grupo-Direção e Assessoramento Superiores, 
TRE-DAS-100, 1 (um) cargo de provimento em comis
são_ de Dire~or de S~~secretaria, código TRE-DAS-101; 
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II - no Grupo-Outras At~vidades de Nível Superior, 
código TRE-NS-900, 2 (dois) ~rgos na Categoria de 
Médico, código TRE-NS-901, e 2 (dois) na Categõ-ria de 
Contador, código TRE-NS-924. -

Art. 2~ Ficam eXtintos: 1 (um) cargo na Categoria 
de Assessor, TRE-DAS-102, do Grupo-Direção e Asses
soramento Superiores; 1 (um) cargo rta Categoria de Ta
quígrafo Judiciário, código T.RE~~J:022, do Grupo
Atividades de Apoio Judiciário e 4 (quatro) cargos na 
Categoria de Agente Administrativo, ~RE-SA-801, do 
Grupo-Serviços Auxiliares. 

Art. 3~ As despesas decorrentes d!i aplicação desta 
lei serão atendidas petas dotações orçamentárias pró
prias do Tribunal Regional Elejtoral do Estado dt;: S~o 
Paulo. 

Art. 4t Esta Lei entra em vigor na data de sua publi
cação. 

Art. 5"' Revogam-se as disposições em CÕritrârio. 

O SR.. PRESIDENTE (Marcelo Miranda) - Esgota
da a matéria da Ordem do Dia_. 

Vai-se passar, agora, à apreciação do Requerimento n9 

296, lido no Expediente, de urgência para o Projeto de 
Lei da Câmara n"' 194, de 1984. 

Em votação o requerimento. 
Os Srs. Senª4Qr~que o aprovam permaneçam senta

dos. (Pausa.)_ 
Aprovado. _ - . _ _ _ .. --
Aprovado o _Requerimento_ pa~sa-se à -~isCus"São em 

turno único do Projeto de Lei da C~mara n"' I 94, de 1984 
(n" 3.048/84, na Casa de OrÍge~). ciue dispõe sobre a in
clusão nas Tabelas Permanentes dos Órgãos di Ãdminís
tração direta e de suas Autarquias dos atuais C!CUpantes 
de empregos integrantes de Tabelas Especiais, dependen
do de pareceres das Comissões_de Se~ço Público CiVil e 
de Finanças. 

Havendo matéria dependendo de parecer da Comi~ão 
de Serviço Público Civil e verificando-Se ausência tempo
râria da maioria de seus membros, esta Presidência, nos 
tennos_do parãgrafo 1"' do art. n"' 90 do Regimento Inter
no, designa o Sr. Senador Altevir Leal substitu.to even
tual na referida Comissão: 

Solicito dó _!lobre Senador _Altevir Leal o parecer da 
Comissão de Serviço Público Civil. 

O SR. ALTEVIR LEAL (PDS--:- AC. Par~ __ emit~r pa
recer) -Sr. Presidente, Srs. Senado~: PI-OcedinfeGa 
Câmara dos ~pulados, o projeto Sob exame, de a1,1toria 
do eminente Deputado José.Ribamar Machado, dispõe 
sobre o enquadramento,_ nas Tabelas Permanentes de 
Pessoal dos órgãos da Administração direta e c;)e suas 
Autarquias, dos atuais ocupantes de empri!:gos integran
tes de Tabelas Especiais. 

Na Casa iniciadora, o Qrojeto recebeu_ pareceres favo
ráveis em todas a_ Comissões pelas quais tramitou, setldo 
aprovado_.c:om o acolhimento de substitutivo. ofere;cido 
pela ilustrada Comissão de Serviço Público. -

Corporifiàldo em sete artigos, a lei projetada tem 
como objetiv·o primordial regularizar a situação dos ser
vidores integrantes de tábela.s especiais, que passariam a 
ser amparados pela Lei n"' 5.645, de lO de dezembro __ 9-e 
1970, que estabelece diretri~ para _a classificação de 
cargos do Serviço Público Civil d,_a Uoià_Q._ _ __ 
Convêm assinalár que as mencionadas tabelas especiã.is 
advieram de autorização _especial do Presidente da ~e
pública, com o objetivo de sanar o problema_Qos coqtra..:: 
tados indiret<UJlente pela Administração Pública através 
de empresas. 

A inclusão, pOis, dos atuais ocupantes de empregos in
tegrantes de tabelas ~speciais-dos órgãos da Adminis_
tração Federal direta e de suas a~tafquias, nas_ tabelas_ 
permanentes dos respectivos órgãos, mediarl.te eiúl_ua
dramento no sistema do Plano de Classificação_ de Car-
gos, é medida humana e justa. , 

Na esfera de competência regimental desta Cof!lissão, 
manifestamos nossa simpatia pelo projeto, razão pela 
qual opinamos pela sua aprovação. 

O SR. PRESIDENTE (Marcel~ Miranda) --:- Co.q~ 
do a ·palaVra ao nobre Seriador Saldanha Derzí, para 
proferir o parecer da Comissão de Finanças. 

O SR- SALDANHA DERZI (PMDB - MS. Para 
proferir parecer.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores: 

A proposição em tela, originâria da Câmara dos De
putados, onde foi apresentada pelo ilustre parlãmentar 
José Ribamar Machado, tem por objetivo autorizar a in
clusão de atuais ocupantes de empregos integrantes de 
Tabelas especiais dos Órgãos de Administração Federal 
Cfiieta e d_e suas· Autatquias nas Tabelas Permanentes de 
Pessoal dos respectivos órgãos, mediante enguadramen
to no Sistema _de Plano de Classificação de Cargos, cria
do pela Lei n"' 5.645, de 10 de dezembro de 1970. 

Aprovada a medida na Casa de origem, na forma da 
Emanda Substitutiva oferecida pela Comi~ão de Seryiço 
Público, e encaminhada à Revisão do Senado Fede;ral, 
nõii termOS;" do art. 58 da ConstitUição Feâeral, cabe--nos, 
nesta oportunidade, o seu exame spb o e;nfoque das fi
nanças públicas. 

Traiã-se, em síntese, da regularização da situação fun
cional de servidores que foram contratados para a pres
tação de serviços em programas de trabalho d~envolyi
dos pela Administração direta e respectivas autarquias. 

Face à recomendªção emanada do Egrégio Tribunal 
de Contas da União, no sentido de que_ tais contratações 
fossem evitadas, foram· os referidos servidores incluídos 
em Tabelas Especlãis aprovã:das pelo Senhor Presidente 
aa·-R.epllblica, cujos con_tratoS de trabalho, inicialm~nte, 
preViaíri o prazo de· dois anos. 

Permanecendo a indefinição da situação desses traba
lhadores, que têm demonstrado eficiêncía e experiência 
naS tã.refas que lhe são atribuídas, a proposição cm 
ailálise ·sugere a transposição ou transformação dos res
pectivos empregos que integram o Novo Plano de Classi
ficaçãO àe" Cargos, jã mencionado. 

No âmbito de atuação desta Comissão, nad_a existe 
que se possa opor à medida, umã vez que a· sua adÕção 
não hã de implicar aumento da despesa pública. 
_ Com efeito, ao serem posicionados em referência ini

cial das ·respectivas Categõrlas Funcionais- da5 ·Tabelas 
Permanentes, os valores salariais ali consignados corres
pondem, exaütmerite, àqueles que jâ vêni sCnd_o percebi
dos pelos servidores. 

Pelas razões e_xpostas, somos pela aprovação do proje
to em exame. 

O SR. PRESIDENTE (Marcelo Miranda) ~-Os pare
ceres são faVorãveis. 

Coinpletada a in~trução da matéria, passa-se à discus-
são do projeto, em turno único. · · 

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

são. 
Em votação. 
Os SrS. Senadores que aprovani; que1rain pefuüili.ecer 

sentados. (Pausa.) 
AprovadO. 
O piojeto irã à Sanção. 

- É o seguinte o projeto aprovado. 

PROJETO DE LEI DA CÁMARA N' 194, DE 1984 

(n"' 3.048/84, na Casa de origem) 

D~spõe sobre a inclusão nas Tabelas Permanentes 
dos órgãos da Administração direta e de suas autar
quias dos atuals ocupantes de empregos integrantes de 

_Tabelas Especiais. 

O Congresso Naci_onal decreta: 
Art. 1"' Os aluais ocupantes de empregos integrantes 

d~ Tabelas EspeCiais dos órgãos da AdiniriiStral;ão Fede
ral direta e de suas Autarquias serão inclu"ídos nas Tabe
las Permanentes dos respectivos órgãos, mediante eit-
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quadramento no sistema do Plano de Clas_sifiçação de 
Cargos, institufdo pela Lel n"' 5.645, de 10 de dezembro 
de 1970. 

Parágrafo único. A inclusão a que se refere este arti
go independerã de habilitação em processo seletivo e de 
existência de vaga na lotação, promovendo-se o seu ajus
tamento para efeito da progressão funcional. 

Art. 2"' O servidor beneficiado por esta lei será posi
cionado na referência inicial da Categoria Funciorial na 
qual for enquadrado, vedada a percepção de vantagem 
pessoal e observadas a correlação de atribuições e habili
tação·Jegal, quando exigida. 

Art. 39 Após o enquadramento dos servjdores bene
fiCiados por esta lei, a lotação dos órgãos ficará automa
ticamente ajustada, extinguindo-se, com a inclusão na 
Tabela Permanente, os empregos ·constantes d_as respec-
tivas_ Tabelas Especiais. · 

Art. 4"' As despesas decorrentes da presente lei serão 
atendidas à CQDta de dotações orçamentárias próprias. 

Art. 59 O Poder Executivo baixarã as normas neces
sárias à execução desta lei no prazo de 60 (sessenta) dias; 

Art. 69 Esta Lei entra em vigor na data de sua publi-
cação. 

Art. 79 Revogam-se as disposições em contrãrio. 

O SR. PRESID.ENTE (Marcelo Miranda)- Passa-se 
agora, à apreciaçãO do Requerimento n"' 297, lido no Ex
pediente, de urgência para o Projeto de Lei da Câmara_n' 
75, de 1983. 

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

dos. (Pa.usa.) 
Aprovado. 
Aprovado_ o requerimento, passa-se à discussão, em 

turno único, do Projeto de Lei da Câmara nt75, de 1983, 
(n9 4.858/81, na Casa de origem), que dispõe sobre are-
gulanlentação da profissão de Museólogo, dependendo 
de pareceres das Comissões de Constituição e Justiça, de 
Educação e Cultu_ra, e de Legislação Social. 

Solicito do nobre Senador Morvan Acayaba, o pare-
cer da Comissão de Constituição e JuStiça. --

O SR. MORVAN ACAYABA (PDS - MG. Para 
emitir parecer.)"~ Sr. Presidente, e Srs. Senadores, o 
PrOJeto sOb exame, -de autOria do Deputado Octacllio 
Quei~oz, regulamenta a profissão de Museólogo. 

_ V~zado em 21 (vinte e um) artigos, obedece ele as li
nhas costumeiras dos projetas de_regulamentação profis
sional. 
_ _2._ Em _g~._a tramitação pela Câmara dos Deputados, 
fÕi a ProPOsição apreciada pela douta Comissão de 
ConStítuição e Justiça daquela Casa, que a considerou 
constitucional, jurídica e de boa técnica legislativa, 
restando-nos, pois, à luz daS normas regimentais, 
examinar-lhe, tão-somente, o mérito. 

O Projeto, atendendo aos recl~mos da categoria inte
ressada, que engloba profissionais de Ímportante setor ti
gado à preservação da memória nacional e a outros as
pectos da CuttU_ra humana, vem ao encontro, por isso 
mesmo, do interesse público, o que recomenda seu accr
lhimento. 
3~ ~nte o exposto, opinamos pela aprovação do Pro

jeto, por oportuno e conveniente.- (Muito bem!) 
Sala das Comissões, de de 1984. 

, Presidente. 
, Relator. 

O "SR PRESIDENTE (Marcelo Miranda)- Conce
do a palavra ao ~obre Senador Aderbal Jurema, para 
proferir parecer da Comissão de Educação e Cultura. 

O SR. ADERBAL JUREMA (PDS- PE. Para emitir 
parecer.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores, é com simpa
tia que dou o meu parecer sobre a profissão de museólo
go, porqUalltO, em 1955, era Secretãrio de Educ~ção de 
Pernambuco, no Governo do eminente brasileiro Cor-
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deiro de Farias e fuí riP-r:e~Cntar-o meu Estado no I Con
gresso de Museus do Brasil, que se realizou em Ouro 
Preto. E lã estava aquela figura, hoje lendária, de Luiz 
Alberto Tôrres; lá estava o Diretor do Patrimônio His
tórico Nacional; lá estava as f~gti.ras mais- representativas 
da preservação da mernóiia itaciOllã[ Houve, inclusive, 
uma moção para que se iegulamentasse a profissão de 
museólogo, moção que eu como Presidente- fui eleito 
Presidente do I Congresso de Museus do Brasil - sub
meti à aprovação de todos os companheiros do Brasil. 

Por isso, o presente projeto de lei, objetivando a regu
lamentação, tem o meu parecer favorável. Em seguida, 
passarei a ler o parecer da Comissão de Educação e Cul
tura: 

O presente projeto de lei da Câmara-objetiva regula
mentar o desempenho das atívidades de M~seólogo, em 
qualquer de suas modalidades (art. 19), Estabelece (art. 
2~>) que o exercício:_da profissão de Museólogo é privati
vo: a) dos diplomados em Bacharelado ou- Licericiatura 
Plena em Museologia, por cursos ou escolas reconheci
das pelo Ministério da Educação e Cultura; b) dos_diplo~ 
mados em Mestrado e Doutorado em Museologia, por 
cursos ou escolas reconhecidas pelo Ministério da Edu
cação- e Cultura; c) dos diplomados em Museologia por 
escolas estrangeiras reconhecidas pelas leis do país de 
origem, cujos títuloS tc!nharil sido revalidados no -Brasil, 
na forma da legislação; d) dos diplomados em outros 
cursos de nível superior que, na data da lei, contem pelo 
menos cinco anos de exercício de atividades técnicas de 
Museologia, devidamente comprovados. 

No art. 39 da proposição, acham-se relacionadas as 
atribuições da profissão, enquanto o art. 49 estabelece a 
obrigatoriedade da condição de Museólogo, para o pro
vimento e exercício de cargos e funções técnicas de Mu
seologia ria AdministraÇão Pública Direta e Indireta e 
nas empresas privadas._ Essa condição não dispensa a 
prestação de concurso, quando exigido para provimento 
de cargo ou função. 

Pelo art. 69, é autorizada a criação do Conselho Fede
rale dos Conslhos Regionais de Museologia. o· art.79 fi
xa, em Brasília, a sede do Conselho Federal' e relaciona
lhe as finalidades. As atribuições dos Conselhos Regio
nais são fiXadas no art. 89. Já o art. 99 trata da compo
sição do Conselho Federal, e o art. 10 se ocuPa da receita 
do mesmo Conselho. Enquanto isso, os arts. 11 e "12 di
zem respeito, respectiVamente, à constituição- e aos re
cursos dos Conselhos Regionais. 

A proposição ê constituída de vinte I! um artigos, que 
enfocam, com precisão, os diferentes aspectos da ques
tão. 

O projeto foi aprovado pelas Comissões e pelo Ple
nário da Câmara dos Deputados. Nesta Casa, 
pronunciaram-se favoravelmente as Comissões de Cons-
tituição e Justiça e de Legislação So_cial. ____ _ 

Quanto a este Órgão Técnico, parece de toda conve
niência -que se estabeleçam normas relativas à profissão 
de Museólogo. Pessoas sem conhecimento específico ja
mais podem desempenhar funÇões de tamanha responsa
bilidade cultural quanto os servidores de museus e esta
belecimentos que guardam a memória nacional. 

Opinamos, portanto, pefa aprovação do Piesente pro
jeto de lei. (Muito bem r) 

O SR. PRESIDENTE (Marcelo Miranda) -
Verificando-se a ausência temporária da maioria da Co
missão de Legislação Social, esta Presidência, nos termos 
do§ 19 do art. 90 do Regimento Interno, designa o Sr. 
Senador Altevif Leal, substituto eventual da referida Co
misSãO, a quem Coricedo a palavra, para profetir o pâfe-:. 
cer da Comissão de Legislação Social. 

O SR. ALTEVIR LEAL (PDS-'-- AC. !'ara emitir pa
recer.) - Sr. Presidente e Srs. Senadores: 

Originário da Câmara dos Deputados, objetiva o pre- -
sente projeto disCiplinar o exerCíciO da profissão de mu
seólogo, em qualquer de suas modalida:des, bem como a 

criaçãO dos respectivos Conselhos Federal e RegiOnais 
de _Mus_eologia. 

Nos termos de seu artigo 29, a profiSsão passa a ser 
privativ~ dos bacharéis e licenciaáoS em ~U.Seologia, 

bem como dos diplomados, no Brasil e no exterior, em 
cursos de nível superior, devidamente reconhecidos pelo 
Ministério da EducaÇão e Cultura. 

De acordo com as atribuições relacionadas no artigo 
39, bem se pode avali~r da alta especialização que a pro
fissão exige, abrangendo áreas que vão do Campo do pla
nejamento e supervisão das atividades típicas dos mu
seus, até ao estudo científico das peças colecionadas, sua 
identificação e conservação._ 

- ::O projeto está redigido em conformidade com a têcni
ca das normas que regulam atividades profissionais, ten
do tidci, inclusive, o cuidado de resguardar o direito ad
quifido dos profissionais atU.almente em exercido. 

_Nestas condições, oj)in2.rricis pela aprovação do proje
to~ (Muito bem!) 

O SR. PRÊSIDENTE (Marcelo Miranda)- Os pare
ceres são favorávCis. 

Completada a instrução da matéria, passa-se à discus-
são do projeto em turno único. -

Em discussão. (Pausa.) 
Não havendo quem peça a palavra, encerro a discus~ 

são. 
Em votação. ---
Os Srs. Senadores qu_e aprovam o projeto queirani 

permanecer sentados. (Pausa.) 
Aprovado. 
O projeto irá à sanção. 

t o seguinte o projeto aprovado 

I'ROJETO DE LEI DA CÃMARA N' 75, DE 1983 
(n_!_ 4.858/81, na Casa d~ origem) -

_Dispõe sobre a regulamentação da profissão de 
Museólogo. 

O Congresso ,Nacional decreta: 
Art. 19 O desempenho das atividades de Museólogo, 

em qualquer de sua modalidades, constitui objeto da 
profissão do Museólogo, regijlamentada por esta lei: 
- Art. 29 _ O exercfcio da profissão de Museólogo é pri
vativo: 

I - Oos -àiPíomados em Bacharelado· ou LiCenciatura 
Plena ~m Museologia, por cursos ou es-colas reconheci
das pelo Ministêrio da Educação e Cultura; -

II - dos diplomados em Mestrado e Doutorado em 
Museologia, por cursos ou escolas devidamente reconhe
cidos pelo Ministério da Educação e Cultura; 

III- dos diplomados em Museologia por escolas es
trangeiras reconhecidas pelas leis do país de origem, cu
jos- títulos tenham sido revalidados no Brasil, na forma 
da legislação; 

IV- do~ diplomados em outros cursos de nível supe
rior que, -na-data desta lei, contém pelo menos 5 (cincof 
anos de exercício de ativídades técnicaS de Museologia, 
dividamente COm-provados. -

Parágrafo único. A comprovação a ·que-se refere 0 7in
ciso IV deverá ser fei(a no prazo de 3 (três) anos a contar 
da vigência désta lei, pera:õ.te os Conselhos RegionaJs-de 
Museologia, aos quais compete decidir sobre a sua vali~ 
-dade. 

Art. 39 São atribuições da profissão de Museólogo: 
I - ensinar a matéria Museologia, nos seus diversos 

-conteúdos, em todos os graus e níveis, obedecidas as 
prescrições legais; 
ii- planejar, organizar; administrar, dirigir e super

visio-nar os museus, as exposições de carâter educativo e 
cultural, os serviços educativos e atividades culturais dos 
Museus e- de instituiÇões afms; 

III - CxeCutar todas as atividades concc!rneD.l:es ao 
funcionamento dos museus; 
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IV :..::. solidtãi o tombamento de bens culturais e o seu 
registro em -instrumentO C:Specffico; 

V- coletar, conservar, preservar e divulgar o acervo 
museológico; --

VI - plenejar e executar serviços de identificaçãO, 
classificação e cadastramento de bens culturais; -

VII- promover estudos e pesquisas sobre acervos 
museológiCosf 

VIII - definir o- espaço museológico -adequado à 
apresentação e guarda das coleções; 

IX - infcifriiar os órgãOs cOmpetentes sobre o deslo
camento irieE:Ular de bens culturais, dentro do País ou 
para o exterior; 
X- dirigir, chefiar e administrar os setores- técniCos 

de museologia nas instituições governamentais da admi
nistraÇãO díreta e indireta, bem como em órgãOs partiCu
lares de idênticã-finaiídade; 

XI- prestar serviços de consultaria e assessoría-na 
área de museologia; 

XII - realizar perícias destinadas a apurar o valor 
histófiCCÇãrtísticó ou científico· de bens museológicos, 
bem como sua autenticidade; 

XIII-_ orientar, supervisionar e executar progr:ã.Inas 
de treinamento, aperfeiçoamento e especialização de pes
soal das áreas de Museologia e Musiografia, Cciino ativi
dade de extensão; 

XIV- Orientar a realização de semináriOs, colóquios, 
concursos, exposições de âmbito nacional ou internacio
nal, e de outras atividades- de caráter museológico, bem 
como nelas fazer-se representàr. 

Art. 49 -Pãia o provimento e exercício de cargos e 
funções técnicas de Museologia na AdministriÇão Públi
ca Direta e Indireta e nas empresas privadas, é obriga
tório a condição de Museólogo, nos termos definidos na 
presente lei. 

Parágrafo único. A condição de Museólogo não dis
-pensa a prestação de concurso, quando exigido para pro
v~mento do cargo ou função. 

Art. 59 Será exigida, Igualmente, a comprovaçãO da 
condição de Museólogo na prática dõs atas de assinatura 
de contrato, termo de posse, inscrição em concurso, pa
gamento de tributos exigidos para o exercício da profiS.. 
são e desempenho de quaisquer funções a ela inerentes. 

Art. 69 Fica autorizada a criação do COnselho Fede
ral e dos Conselhos Regionais de Museologia, como ór-~ 
gãos de registro profissional e de fiscariZação do exerci
cio- da profissão dentre outras atrióuições cabíveis. 

Art~ 79 ~ C:i Conselh_o_ --Fedeial d-e Museologia com 
sede em Brasília-DF, terá por finalídade: 

a) organizar o_seu_ regimento interno; 
- b)aj)rovar os regimentos interi:tos Ofganizados pelos 

Conselhos Regionais; 
- ç) deliberar sobre quaisquer dúvidas- suscitadas pelos 
Conselhos Regionais, adotando as providências neces
sárias à homogeneidade de orientação dos serviços _de 
museologia; 

d) julgar, em última instância, os recursos sobre as de
liberações dos Conselhos Regionais; 

e) pUblicar o rela-fOrio anUal dos seus tfabalhos e, pe
riodicaniente, a relação dos profissionais registrados; 

f) expedir as resolUções que se tornem necessáriils 
para a fiel interpretação e execução da presente lei; 

g) propor modíficação da regulamentação ·do exercí
cio da profissão de Museólogo, quando necessária; 

h) deliberar sobre o exercício de atividades afins à es
pecialidade do museólogo, nos casos de conflito de com
petência; 

i) convocar e realizar, periodicamente, congressos 
para estudar, debater e orientar assuntos referentes à 
profissão; 

J) eSfabeiecCr critérios para o futlcionarne!lto dos mU
seus, dando ênfaSe à Sua dimensão pedagógica; 

I) propugnar para que os museus adotem as técnicas 
mus_eográfiCas e museg_rafias sugeridas pelo ICOM ejou 
reconhecidas pelo próprio Conselho Federal de Museo
logia. 
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Parágrafo único. Cabe __ ao Conselho Federal de Mu
seologia fixar o número e a jurisdição do$ Conselhos Re
gionais de Museologia. 

Art. 8"' Os Cons_d.hos Regionais de Museologia te
rão as seguintes atribuiçõ~~: 

a) efetuar o registro dos profissionais e expedir cartei· 
ra profissional; 

b) julgar reclamações e representações escritas acerca 
dos serviços de regjstro e __ das infrações desta lei; 

c) fiscalizar· o exercício da profissão,- imPedindo e pu
nindo as infrações a lei, bem como evidenciando às auto
ridades competentes relatórios documentados sobre fa
tos que apurem e cuja solução não seja de Sua comPetên-
cia para decidir; · 

d) publicar relatórios anuais dos seus. tra.ba!hos e pe
riodicamente, relação dos profissionais registrados; 

e) organizar o regimento interno submetendo-o à 
aprovação do Conselho Federal de Muse_ologia; 

f) apresentar sugestões ao Conselho Federal de Mu~ 
seologia; 

g) admitir a colaboração das Associações de Museo
logia, nos casos das matérias m"!ncionadas nas alíneas 
anteriores deste artigo; 

h) julgar a concessão dos t!tulos para enquadramento 
na categoria profissional de Museólogo. 

Art. 99 O Conselho Federal de Museologia coinpot'
se~á de brasileiros natos ou naturalizados que satisfaÇam 
as exigências- desta lei e terâ a_ seguinte cons~ituiçãQ: 

a) seis membros efetivos, eleitos em assembléia coils~ 
tituída por delegados eleitorais de cada Conselho Regio
nal, que elegerão um deles como seu Presidente; 

b) seis suplentes, eleitosjtiritamente com Os rni:mbros 
efetivos. 

§ J9 Dois terços, pelo menos, dos membroS detivos, 
assim como memb1os suplentes, serão necessariamente 
bachar~is em Museologia, salvo nos casos em que não 
houver profissionais habilitados em m1mero ~uficiente. 

§ 29 O niímero de Conselheiros Federais poderá ser 
ampliado de mais J (três), mediante resoluÇão- do pr~=-
prio Conselho. 

Art. 10. Constitui receita do Conselho Federal de 
M useologiã: 

a) 25% (vinte e-cinco pOr cento) da rendã:-brliia dos 
Conselhos Regioriais de Museologia, exceto_ as doações 
legados ou subv:enÇões; · 

b) doações e l~ados; 
c) subvenção elos Governos Federal_._Estaduais C Mu~ 

nicipais, ou de empresas- e- instituições privadis; -· ~ 
d) rendimentos patrimoniais; 
e) rendas eventuais. 
Art. 11. Os Conselhos Regionais de Mu~eologia se· 

rão constifuídos de 6 (seis) membros ~fetivC?s ~de~ (s~is) 
suplentes; escolhido~ por eleições dire!as entre os profis-
sionais regularmente registradOs. • ~ 

§ 19 Os componentes do primeiro Conselho_ a ser or
ganizado serão escolhidos por delegados das Escolas e 
cursos e petas Associações de Museologia. 

§ 29 A escolha do Presidente far~se~á da mesma for
ma estabelecida para o órgão federal. 

Art. 12. A receita dos Conselhos Regionais de Mu~ 
seologia será constituída de: 

a) 75% (setenta e cinco por cento) da anuidade esta-:. 
belecida pelo Conselho Federal de Museologia, revalida
da trienalmcnte; 

b) rendimentos patrimoniais; 
c) doações e leg;:Ldos; 
d) subvenções e auxilias dos Governos Federal, Es~ 

tadual e Municipal e de empresas e instituições privadas; 
e) provimento das multa,s aplicadas; 
f) rendas eventuais. 
Art. 13. Os_ mandatos dos membros do ConselhO · 

Federal e o dos Co_oselbos Regionais de Museologia sC:. 
rão de 3 _(três) anos, permitida a reeleição. · 

§ l9 Anualmente, far~se-á a renovação de um terço 
dos_ membros do Conselho Fesferal e dos Con~elhos Re
gionais. 

§ 29 Para fins do parágrafo anterior, ria primeira 
eleiÇão doS membros dos Conselhos Federal e Regionais, 
dois deles tel-ão mã:nd8to~ de 1 (um) ano, dois de 2 (dois) 

- ànos e .dois _de 1 (três)_anos. 
Ârt: 14. _A carteita_ de registro servirá de pro-va para 

fins de exerc!cio profiSsional e d_e documento -de }dentifi~ 
cação e terá-fé pública em todo o território nacional. 

-Att. 15. _Serão obrigatoriamente registrad_os nos 
Conselhos Regionais de Mus~ologiaas f:!Ppresas, entida
des e esci-itõrios técnicqs que- explorem, sob qualquer 
forma, atívidades téGnicas dç !vfuseçlogia, nos termos 
desta lei. --

Art. 16: As penalidadis--pela 'infrâç.ão das· dispo~ 
sições desta_ lei serão_disciplinadas no Regimento Interno 
dÇ)~ ÇPn~çlb,os. . . _ 

Art. 17. Os Sindi_çatos e AssociaÇões profissioáàiS 
de Museólogos cooperarão com os Conselho~ em todB.l! 
as atividades concernentes à divulgação e aprimoramen
to da profissão de Museólogo. 

Art. 18. Até que sejam instala!=los os C_ohselh()S Fe~ 
deral e Regionais de Museologia, o registro profissional 
serã feito em órgão competente do Ministério dei Ttaba~ 
lho. 

Parágrafo único. Após- o início do funcionamento 
dos Con_sçl_p.os, nele~ deverão inscrever-se todos os Mu
seólogos, mesmo acjueles já registradOS na forma deste 
artigo. 

Aft. 19. Esta lei serã regulamentada dentro de 90 
(noventa) dias a coiitar da data de sua publicação. 

Art. 20. _ Est"" lei entra erri. vigor na data de sua publi~ 
cação. 

Art. 21. Revogam~s_~ as ~isposições em contrário. 

O SR. PRESIDENTE (Marcelo Miranda)- Há ora~ 
dores inscritos. 

Concedci-'a palavra ao nobre S~nado~ Nelson Carnei
ro. 

O SR. NELSON CARNEIRO (PTlf'-- RJ. Pronuncia 
o seguinte discurso.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores, o 

-turismo tem condiçõ_es, principalme"nte, com-a constãrite 
desvalorizaçª-0 do cruz_eil-o, "Velidido o dólar no paralelo 
por _ll_lal~. de três m~l c~I!Zeiros, par~ desenvolver-se mais 
rapidamente DO B-iaSH, que já õísj)õe d6llm parqUe bote~ 
leiro apreciável, além de razoável infra-estrutura viãria,
_com as telecomunicações ligando as nossas a todas as .ci~ 
dades do mundo, pela discagem dii-eta inteiiiaCíOrial -. 

Cidades hi~tóricas como Olinda, Quro Preto, São Luis 
e S_alvador; monumentos coloniais Como sa sete -cid:ides 
das missões, onde se desenvolveu a mais brilhante civili
zação gu,{lran_i; a_s riquezas naturais, desde as praias belís~ 
sinlas à ónicã autêntica reserva da noss_a mata atlântica, 
no Rio de Janeiro; a mais dénsa e variada floresta do 
mundo, na Amazônia, com a sUa formidável bacia_hi~ 
drográfica e enórme riqueza de flora e f~una;. o fab\:lloso 
pargue industrial de São Paulo; as _ensolar'J.das p-raias 
nordestinas e sulinas- eis, em rápidos traços, um patri~ 
mônio turístico que se complementa pela -Culináfíã típíca 
do Norte, do_ N ardeste, da Bahia e do Sul do País, ~lém 
de um abundante folclore, nas danças e nos cânticos das 
três raças formadas. · - -

Tem os todas as cond_jçõçs para que o turismo, aquj, 
próduza tantas divisas quanto na Espanha, na Itália, ou 
em Israel. Parece faltar-nos, no entanto, organização e 
conveniente assistência oficial. 

No início dos debates do XII Congresso Brasileiro de 
Agentes de Viagem, em Brasília, em três horas de deba
tes, no primeiro dia, sobre .. A sob.revivênciª" da pequena 
e média agências- de turismo diante da atual conjup.fura 
econômica", não faltaram críticas contundentes à 
atuação estatal no setor, pela faltã de uma constarite fis
calização do cumprimento da Lei de 31 de dezembro de 
1964, que proíbe grupos financeiros de atuat na ãreã do 
turismo, apeSar dos esforços do seg pr~idep.te, Dr. Mi
guel Colassuono. 
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Denunciou-se a invasão do mercado turístico por 
grandes conglomerados financeiros, inclusive bancos, es~ 
trçjt_ain~nte ligados a empre.~as estatal. 

Comô conseqüência, ocorre o desmantelamento da 
pequeila e inéâi:i -empresas, qUe são a base mais impOr
tante de uma boa organização turística nacional. 

O Sr ._AbrahãQ Finkelstein1-conselheiro da À BA V gaú
cha, afirmou: 

.. Estamos sendo esmagados. Esse esma&ainento_co~ 
meçou __ no in,íc_io dos anos setenta, quando foi pernlítiâo 
aos bancos s_e instalarem em quaisquer atividades, ao ar~ 
repio da Lei de 31 de dezembro de 1964.01 

Diante da falta de providências, os agentes de turismo 
sugerem, que as 3.500 agências de viagem boicotem QS 

banCoS que estejam invadindo a sua área. S preciso que 
haja entendimento no se(or, a fim de que "a indústria 
sem chaminés" produza, no Brasil os frutos de que é ca~ 
paz. 

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

O SR. PRESIDENTE {Marcelo Miranda) - Conci~

do a palavra ao nobre Senador Lourival Baptista. 

O SR. LOURIVAL BAPTISTA (PDS- SE. Pronun
cia o seguinte discurso.)- Sr. Presidente e Srs. Senado~ 
res:· 

A Fundação Nacional do Bem-Estar do Menor- a 
FUNABEM surgiu no cenário da Administração Fede
ral __ com a histórica Lei n9 4.513, de 19 de dezembro de 
1964, quando o saudoso Presidente Marechal Humberto 
de Alencar Castello Branco resolveu enfrentt!r com Iuci~ 
dez, coragem e realismo, o imenso desafio ·consubstan
ciiidO na marginalização social das crianças-e men-ores 
carentes do Brasil. 

Anteiiormente, funcionava o 'famigerado SAM- Ser
viço de Assistência a Menores - que centralizava no 
Rici dê Jandrci suas atividades. 

Tod.avia1 nã. realidade, a opinião pública vivia perma
nentemente traumatizada pela incompetência, inocuida~ 
de ejnadequação dessa entidade que jamais conseguira~ 
atingifosobjetivos determinantes de sua existência, nos 
termos do Decreto~lç:i n9 3.779, de 5 de novembro .de 
l9ôr;Ori seja, a prestação ein todo o território nacional, 
de amparo social, sob todos os aspectos, aos menores 
deSvalidos, ou infratores da lei penal. 

A crônica policial dos jornais registrava, quotidiana;. 
mente, -épisódios dramáticos, cujos p-rOtagonistas eram 
geralmente menores internados ou egressos do SAM. 

OS asSã!tos, -as contravenções, a extrema violência~ o 
comportamento agressivo e anti~social dos menores de~ 
linqiientes que, perambulando nas ruas, aos poucos se 
transformavam em criminosos irrecuperáveis, levanta
ram_D.a opfnião pública um imenso clamor e protestos 
generalizados, que repercutiam no Congresso Nacional e 
na imprensa, e no próprio Supremo Tribunal Federal, 
em~Julgamentos repassados de tristeza e revolta. 

O M-inistro Ribeiro da Costa, em um dessesjulgamen~ 
toS, assim ·se pronunciou: ... "O Supremo Tribunal Fede
ral, por inteiniêdio de seu Presidente dirigir-se-á, em off~ 
cio; ao Serihor Presiderite da Repi.Íblica, comunicarido
lhe que, neSta data, foi concedido Habeas-Corpus ao me~ 
nor C.M., por se ter demonstrado que o SAM não tem 
condições necessárias para garantir a readaptação dos 
menores, mas, que a:o contrário disso, como é notóri9, e_ 
segundo depoimentos de autoridades as mais idóneas, 
esSe estabeleCimento tem contribuído para a formação 
de verdadeiro núcleo de criminosos, motivo por que o 
Supremo Tribunal Federal ~ncarece aO Senhor Presic!-en
te da República- que determinará uma medida sane~do: 
ra" ... 

Depois de exaustivas investigações e sérios estudos, o 
então Ministro da Justiça e Negócios Interiores Milton 
Soares Campos, submeteu ao Presidente da República o 
anteprojeto da Fundação Nacional do Bem~Estar do 
Metl~r, posteriormente transformado na Lei n9 4.513. de 
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J9 de dezembro de 1964- autõriza o" Poder Executivo a 
criar a FUNABEM, e a ela incorporando o patrimônio e 
as atribuições do Serviço de Assistência a Menores, e dâ 
outras providências. 

A FUNABEM, desde o seu advento, passou a funcio
nar como entidade autônoma, dotada de personalidade 
jurídica nos parâmetros estabelecidos pelos artigos 6'~ e 
7<~ da mencionadã Lei nl' 4.513/64: 

"Art. 61' Fixam-se como diretrizes para a polí
tica nacional de assistência, a cargo da Fundação 
Nacional do Bem-Estar do Menor, além dos princí
pios constantes de documentos internacionais, a que -
o Brasil tenha aderido e que resguardem os direitos 
do menor e da famíJia; 

I ---Assegurar prioridade aos programas que vi
sem à inte&ração do menor na comunidade, através 
de assistência na própria família e da colocação fa
miliar .em lares substituto$; 

II - Incrementar a criação de instituições para 
menores que possuam características aproximadas 
das que informam a vida familiar, e, bem assim, a 
adaptação, a esse objetivo, das entidades existentes 
de modo que somente se venha a admitir interna
mento de menor em instituições desse tipo ou por 
determinação judicial. Nenhum internamento se fa
rá sern observância rigorosa da escala de prioridade 
fixada em preceito regimental do Co_nselho Nacio
nal; 

III- Respeitar, no atendimento às necessidades 
de cada região do País, as suas peculiaridades, in
centivando as iniciativas locais, públicas ou priva
das, e atuando como fator positivo na dinamizaçãO 
e autopromoção dessas comunidades. 

Art. 7" Competirá à Fundação Nacional do 
Bem-Estar do Menor: 

I - Realizar estudos, inquéritos e pesquisas para 
desempenho da missão que lhe cabe, promovendo 
cursos, seminários e congressos, e procedendo ao le
vantamento nacional do problema do menor; 

II - Promover a articulação das atividades de 
entidades públicas e privadas; 

III - Propiciar a formação, o treinamento e o 
aperfeiçoamento de pessoal técnico e auxiliar neces
sários a seus objetivos; 

IV- Opinar, q-uando solicitado pelo Presidente 
da República, pelos Ministros de Estado ou pelo 
Poder Legislativo, nos processos pertinentes à con
cessão de auxflios ou de subvenções, pelo Governo 
Federal, a entidades públicas ou particulares que se 
dediquem ao problema do menor; 

V - Fiscalizar o cumprimento de convênios e 
contratos com ela_celebrados; 

VI - Fiscalizar o cumprimento da política de as
sistência ao menor, ftx3do por seu Conselho Nacio
nal; 

VII -Mobilizar a opinião pública no sentido da 
indispensável participação de toda a comunidade na 
solução do problema do menor; 

VIII- Propiciar assistência técnica aos Estados, 
Municípios e entidades públicas ou privadas, que a 
solicitarem." 

Ao relembrar, neste momento, embora concisamente, 
as origens e as finalidades da FUNABEM estou, efetiva~ 
mente, antecipando o pronunciamento que desejaria fa
zer no dia 19 de dezembro vindouro'"quando transcorre o 
2()'1 aniversário dessa benemérita instituição. 

Devendo viajar para New York, a furi de cumprir a 
missão que me foi atribuída pelo Presidente João Baptis
ta Figueredo, como observador parlamentar junto à 39• 
Assembléia Geral das Nações Unidas, entendi ser do 
meu dever enaltecer, nos limites destas sucintas conside
rações, os imensos serviços prestados pela FUNABEM à 
Nação Brasileira, no decprrer destes últimos 20 anos. 
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Desenvolvendo uma politica de proteção e assistência 
ao menor, simultaneamente com programas de fortaleci
rtu:!ntOeãfirparoà famflia, a FUNABEM acertadamente 

--r_ecõnheceu que a marginalização do menor ê gerada pe
los fator_es negativos da miséria, da pobreza, do desem
prego, das _desagregação das famflias, da orfandade e, 
inegavelmente, da incapacidade e irresponsabilidade de 

_-_certos pai~ que não- têm condições para manter e dirigir 
um lar. 

Incorporando à sua fllosofia os postulados da Decla
ração Universal dos Direitos da Criança, aprovada pelas 
Nações Unidas, a FUNABEM tem sofrido, no entanto, 
ria execUção das suas-atribuições, os impactô.S deCom~n
tes da precariedade dos recursos financeiros e orçamen
táriOs à sua disposição. 

A insuficiêijcia e limitação dQS meios de que dispõe 
tem obstaculiudo a consecução dos magnos objetivos 
colimados pela Lei n'l 4.513/84. 

As gig!lntescas proporÇões dos ~esafios que a FUNA
BEM tem de enfrentar e resolver, no âmbito da margina
Iiução social de vastos segmentos das populações mais 
vuln.eráveis à pobreza, às doenças, ao analfabetismo, são 
do conhecimento geral. 

· Nem é preciso alinhavar estatísticas e indicadores rela~ 
tivos aos mencionados problemas, porque a insigne Pro
fes_s_ora Terezinha S_a_taiva, --que atualmente preside a 
FUNABEM com excepcional eficiência, reconhecida ca
pacidade empreendedora, e exemplar probidade -já o 
fez, em diversas ocasiões, através de suas palestras e 
publicações especializadas. 

Ninguém mais ignora, neste País, as dimensões dos 
problemas vincUlados às famílias pobres e menores ca
rentes do Brasil. 

No que me diz respeito, fonnulei vários pronuncia
mentos da tribuna do Senado Federal, sobre os aspectos 
quantitativos, as proporções dos aludidos problemas e as 
soluções que se iinpõem, oS quais fOram rCU.nidos em um 
opúsculo recém editado pelo Serviço Gráfico do Senado 
Federal. 

Neste instante, desejo apenas ressaltar o significado 
transcendental e o decisivo papel da FUNABEM, no 
bojo' do Sistema Administrativo da União, como uma 
instituição cuja essencialidade cresce à medida que os 
anos Vão passando, e que aumenta, de maneira explosi· 
va, o número das famílias pobres, crianças e adolescentes 
em nosso País. 

De tal fonna que urge consciCntizar os 8overnõs, o 
empresariado, as lideranças políticas e sociais de toda a 
Nação, no sentido de serem canalizados para a PUNA
BEM os recursos financeiros, materiai& e humanos, de 
que ela desesperadamente necessita, para atender às ne
cessidades básicas das camadas mais vulneráveis do nos
so povo - cerca de 40 milhões de crianças e adolescentes 
oriundos das familias de baixa renda, ou sem rendimen
tos - isto ê, o imenso exêrcito dos menores carentes e 
desassistidos de nossa Pátria. 

Tudo indica que some-nte uma urgente ação, conjunta 
e articulada, de todos os setores da comunidade, sob a 
coordenaçã9 da FUNABEM, terá condições e possibili
dades de enfrentar, com êXito, oS desafios da maginali
zação social. 

Refiro-me à atuação co-ordenada das organizações go
vernamentaiS, e das instituições privadas, com a partici
pação da comunidade. 

São estes os apelos e votos que formulo, na oportuni
dade em que a FUNABEM completa 20 anos de ininter
rupto e benemêrito fUncionamento. 

Felicito a sua preclara e dinâmica Presidente, Profes
sora Terezinha Saraiva, solicitando-lhe se digne transmi
tir à sua eficiente equipe de técnicos, funcionários e dire
tores, as mii:thas congratulações e aplausos pelos relevan
tes serviços que vêm pre5;tando à Nação Brasileira. 

Finalizando, ressalto por ser de justiça, o apOio quC no 
atual governo do Presidente João Baptista Figueiredo, 
tem sido proporcionado à FUNABEM, através dos Mi
nistros Hélio Beltrão, Jarbas Passarinho, os quais sensí-
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veis aos problemas das famílias pobres e carentes, social~ 
mente miirS:inali.Uáãs,. sempre se pOsicionar~ em- defe:. 
sa da FUNABEM. (Muito bem! Palmas.) 

O SR. PRESID.ENTE (Marcelo Miranda)- De acor
do _com deliberação anteriOr do plenário, ao aprOvar o 
Requerimento n9 274, de 1984, de autoria do Senador 
João Calmon e outros Srs. Senadores, o período destina
do aos oradores do Expediente da sessão ordinária de 
hoje, dia 21 de novembro, será destinado a comemorar o 
centenário de nascimento de Edgard Roquette Pinto. 

O SR- PRESIDENTE (Marcelo Miranda) - Nada 
mais havendo que tratar, vou enceriar a presente sessão, 
designando para a ordinária de hoje, a seguinte 

ORDEM DO DIA 

PROJETO DE LEI DO SENADO N• 139, DE 1984 

(Em regime de urgênCia- art. 371, c, do Regimento In~ 
terno) 

Votação, em pritneiro·.turnot do Projeto de Lei do Se
~~dorD~ 139, de 1984, 

de autoria do Senador Nelson Carneiro, que revoga o 
· Decreto-lei n' 1:541, 

de 14 de abril de 1977 (Lei das Sublegendas), tendo 
PARECER ORAL, favorável, proferido em Plenário, 

da Comissão 
- :111> Coosdtulçio ~. Justiça_ 

2 

Votação, em turno único, do Projeto de Lei da Câma~ 
ra n9 10, de 1981 (n<~ 1.529/19, na Casa de origem), que 
dispõe sobre a aposentadoria,_ com proventos integrais, 
dos ex-combatentes seguradOs da Previdência Social, 
tendo 

PARECERÉS FAVORÁVEIS, sob n% 354 c 355, de 
1981, das Comissões: 

- de Leglolaçio Soda!; c 
--: de Finanças_ 

3 

Votação, em turno único, do PrOjeto de Lei da Câma
ra n• 44, de !981 (n• 587/79, na Casa de origem), que 
veda 3:os veículos 4e comUnicação de massa (rádio, tele
visão, cinema, jofnais, revistaS, cartazes, anuários ou 
qualquer outro tipo de publicação) aceitar a autorização 
ou a veiculação de anúncios e de comerciais Que não se
jam negociàdos, produzidos, criados, filmados, grava
dos, copiados - imagem e som - por profissionais e 
empresas brasileiras, tendo 

PARECERES, sob n9s 186 e 187, de 1983, das Comis
sões: 

...:._ de Economia, favorável, com voto vencido dos Se· 
nadares Bermirdino Viana, José Lins e Lenoir Vargas; e 

- de Finanças, favorável. 

4 

Votação, em turno único, do Projeto de Lei da Câma
ra n9 53, de 1977 (nv '127/75, naCasadeori~em), que dis
põe sobre condições a observar na renovação de contra
tos de atletas profissioriais, e dá outras providências, ten
do 

PARECERES FAVORÁVEIS, sob n•s 1.360 c 1.361, 
de 1981, das Comissões: 

- de Legislação Soclal; e 
- de Educaçio e Cultura. 

5 

Votação, em turno único, do Projeto d_e Lei da Câma
ra n" 65, de 1979 (n9 4.257 J11, na Casa de origem), que 
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autoriza a alienação de imóveis residenciais da Rede Fer-
roviãria- Federal a seus ocupantes, tendo - -

PARECERES, sob n<s 335 e 336, de 1980 e 635 a 637, 
de 1981, das Comissões: _ _ 

-de Transportes, Comunlcaçio e Obras PúbU"Cãs,- Í' 
pronuntiamento: contrário; 2' pronunciamento: favorâveJ 
ao Projeto e à Emenda de Plenário; ' 

-de Finanças, 1' pl:'onunciamento: fãvorável; Z'i' pro
nunciamento: favorável à Emenda de Plenário; e 

- de Constituiçio e Justiça, pela constitucionalidade e 
juridicidade do Projeto e da Emenda de Plenário. 

6 

Votação, em turno único, do Projeto de Lei da Câma
ra n'il 14, de 1984 (n' 2~867 /76, na Casa de origem), que; 
introduz modificações na Consolidação das Leis do Tra
balho, aprovada pelo Decreto-lei n'l' 5.452, de I? de maio 
de 1943, para o fim_ de; as,$egurar estabilidade provisória 
à mulher trabalhad.ora que contrair núpcias, tendo 

PARECERES, sob n~>s 299 e 300, de 1984, das Comi$
sões: 

-de Constltul~o e JustiÇa, pela constitucionalidade e 
juridicidade; e 

- de Leidslaçio Social, cOntrário. 

7 

Votação, em turno llnicO, do Projeto de Lei da Câlíia
ra n~> 211, de 1983 (n9 4.112/80, na Casa de origem). que 
acrescenta parágrafo \iilico ao art. 3' da Lei n., 1.060, de 
5 de fevereiro de 1950, que ·trata da assistência judiciária 
aos necessitados, tendo 

PARECER FAVORÃVEL, sob n• 465, de !984, da 
Comissão-

,.::.._ -de Constltuiçio e J ustlça. 

8 

- VOtação, em turnO úniCo; do Requerimento n~' 291, d~ 
1984, dos Seriadores. Roberto Saturnino e Humberto Lu
cena, solicitalldõ, nos termos -do art. 371, alínea c, do 
Regimento Interno, urgência para o Projeto de Lei do 
Senado n"' 14, de 1979, de autoria do Senador Nelson 
Carneiro, que revoga dispositivo da Lei n~' 5.449, de 4 de 
junho de 1968, os Decretos-leis n"s 672 e 1.273, respecti
vamente, de 3 de julho de l969e29 d~maio de 1913, e dá 
outras providências. 

9 

Votação, em turno único, do Requerimento n~' 286, de 
1984, _de_3:utoria do Senador ~elson CarneirO~ solicitan
do, nos tefm-os dos artS.. 75, "c", e 76 do Regimento In
terno, a criação de uma COinissão Especial Mista, inte
grada por II (onze) senadores e 11 (onze) deputados pa· 
ra .. no prazo~~ 210 (duzentos e dez) dias, realizar estu
dos acerca da fabricação, comercialiZação e utilização de 
agrot.óxicos no País (dependendo de Parecer da C~mis-
são de Agricultura). -

10 

Votação, em turno único (apreciação prelimiriar da]u
ridicidade, nos termos do art. 296 do Regimento Inter
no), do Projeto de lei da Câmara n'i' 79, de 1979 (n~' 

1.511/75, na Casa de origem), que acrescenta parágrafo 
ao art. 5_'>'_da lei n~' 3.807, de 26 de agosto de 1960, que dis
põe sobre a Lei Orgânica dá Previdência Social, alterada 
pela Lei n"' 5.890, de 8 de junho de 1973,-tendo--

PARECERES, sob n's 692 e 693, de !982,'das Comis
s-ões_:_ 

-=---="-:._-:::-de --Leglslaçio Social, favorável; nos termos de 
·su bstitutiv6 que api"esentã.; e 

Novembro de 1984 

- de Constituição e Justiça, pela injuridicidade do 
Projeto e do Substitutivo da Comissão de Legislaçã9 So
cial, com voto vencido, em separado, do Senador Franco 
Montara. 

11 

Votação, em segundo turno, do Projeto de Lei do Se
nado n~> 13, de 1980. de autoria do Senador Itamar Fran
co, que estabelece abatimento nos preços de derivados 
do petróleo e do ãlcool, quando destinados ao consumo 
próPrio de motoristas profiSsionais autônómos, tendo 

PARECER, sob n'i' 533; de 1984, da Comissão 
- de Redação, oferecendo a redação do vencido. 
(Dependendo da votação do Requerimento n'i' 240/84, 

do Senador Yirgflio Távora:; solicita-ndo scija o. projeto 
subrrlitido a votos, nos termos do art. 315 do Regimento 
InternO.) 

12 

votação, em primeiro turno, do Projeto de Lei do Se
nado nl' 41, de 1982, de autoria da Senadora Laélia de 
Alc'ântara, que acrescenta artigo ao Decreto-lei n• 594, 
de 27 de maio de 1969, que institui a Loteria Esportiva 
Federal, e dã outras providências, tendo 

-PARECERES, .sob n's 23 a 25, de 1984, das Comis
sões: 

- ae ColiStfttdção e Jusdça -JI' pronunciamento: COO• 

trârio; 2'i' pronunciamento: pela constitucionalidade e ju
rii:iicidade do Substitutivo da Comissão de Finanças; e 

-de Finança~-favorável, nos termos de substítutivo 
que oferece. 

o· SILPRESIDENT.J; (r.Iarcelo Miranda) - Nada 
nlais havendo a tratar, está encerrada a sessão. 

(Levanta-se a sessão às 10_ horas e 35 minutos.) 

Ata da 206'~- Sessão, em 21 de novembro de 1984 
2~ Sessão Legislativa Ordinária, da 47• Legislatura 

Presidência do Sr. Moacyr Dai/a e Lomant_o Júnior 

ÀS i4 HORAS E30 MINUTOS, ACHA}.f-SE PRE
SENTES OS SRS. SENADORES: 

Jorge Kalume- Altevir Leal- Mário Maia- Fábio 
Lucena - Raimundo Parente - Claudionor Roriz -
Gaivão Modesto - Aloysio Chaves--: Gabrie~ Hermes 
...,... Hélio Gueiros-- Alberto Silva- Helvídio Nunes-:.... 
João kobo-:- Almir Pinto ---José Lins- Virgílio Tãvo
ra- Moacyr Duarte- Martins Filho- ~umberto Lu
cena - Marcondes Gadelha- MHtori-Cabra~ .- Ad~r
bal Jurema- Marco Maciel- Guilherme Painiéir-~ ~ 
Luiz Cavalcante- Lourival Baptista- Passos Pôrto
Jutahy Magalhães- Lomanto Júnior- Luiz Viana
João Calmon- José lgnãcio Ferreira- Moacyr Dalla 
-Amaral Peixoto -Nelson Carneiro - Itiunaf Fran
co.--.-.Morva_o Acayaba-:- Fernan~o_Henrique Cardoso 
- Severo GomeS - Heilriqu~ Santillo - Mauro Borges 
- Gastão Müller - José Fragelli -Marcelo Miranda 
- Saldanha Derzi- Arfonso Ca.m.atgo ~Alvaro Dias 
- J aison Barreto -Jorge Bornhausen - Lenoir Vargas 
-Carlos Chia(~lli- Pedro Simon- Octávio Cardoso. 

O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla) - A lista de 
presença acusa o _corriparecimento de 53 Srs. Seriadores. 
Havendo número regimental, declaro aberta a sessão. 

So_b a proteção de Deus iniciamos nossos trabalhos. 
O tempo destinado aos _oradores do Expedient~ da 

presente sessão serã dedicado a comemorar o centenário 

de nascimento de Edgard Roquette Pin~o, nos termos do 
Requerimento n'i' 274, de 1984, çle a,u_toria do S(:nádor 
João Calmom e o_utros Srs. Senadore_s. 

Co._ncedo a palavra ao nobre_ Se~ador João C~lmon. 

o·sa. JOÃO CALMON(PMDÍJ ~ ES. Pronuncia o 
seguinte discurso.)- Sr. pfesldente, Srs. ·seti.ad~~es, St-~ 
Maria Beatri~ Roquette Pinto Bojunga, Paulo da Silva 
Bol!!_nga, Sé.rgio _ Va~conce}os, ~r• _ Dê a Va&concelos, 
membros da família do saudoso mestre Roqueúe Pinto; 

Seria difícil definirmos com precisão quem foi Edgard 
Roquette Pinto, tão multifacetada era sua figura. Po
de~r_f;:t_mos_lemb~ar-nos do _a~tropólogo, do ensaísta, do 
artista, do professor de FisiÓlogiã e do edUcado!. Arris
caria, porêm, afirmar que em nenhum outro campo 'seu 
pioneirismo foi tão marcante quanto na radiodifusão. 
Com efeítO, ê criação de R.oquette Pinto a RádiQ So.de_
dadedo Rio de Janeíro, primeira a operar em carãter in
t~nsivo. 

_ _Entr~tan~9 .. é _e_speci~lmente significativa a visão que 
tinha-R.oquette-Plnto desse novo-munc;io que a,bria_para 
os brasileiros. O rádio, para ele, não era um empreendi
mento comercial, nem mesmo- mais um doi seus múltiplos 
~eri~entOs científicos. Cõm 6 râdio, pretendia o pio
neiio, em suás próprias pãlavras, .. divulgar a ciência mo
derri"a"'has é1asseS 'populares, tirando~a_do dorníni_o exctu
sMsta dos sábíos para entregá-la ao povo". 

Essa é a dimensão do_ grande brasileiro cUjo centenário 
de nascimento co~etnO~ªmos hoje no Senado Ee_detai. 
Nascido a 25 de setembro de 1884, no Rio de Janeiro, 
Roq!lette Pín!o desdobrou-se em muitas atividades e em 
muitas realizã"ções. Em todas efas, porêm, mostrou-se 
um ífuminista, nO mais amplo sentido d_a palavra. Era 
sua maior ambição colocar a ciência- essa ciência que 
buscava.a cada momento e sob todos os ângulos- a ser
viço do povo de seu País, desenvoJvendo~o e permitindo 
sua realização em toda_ a potencialidade que lhe perce
bia. 

Educado por seu avô mâtemo, João Roquette Carnei. 
rode Mendonça, Roquette Pinto concluiu o curso de hu
manidad_es no Externato Aquino e decidiu, então, estu
dar-Medicina. Formou-se pela Faculdade de Medicina 
do Rio de Janeiro em 1905, mas não seguiu o caminho 
então tr~lhado _pela maioria- dos colegas de profissão. 
Preferiu dedicar-se à pesquisa. · 

Por conta própria, antecipando-se no que seria um dos 
gtãrtdes_ campos de pesquisa para os arqueólogos e an
troPólogos brasileiros, realizou em 1906 estudos sobre os 
sambaquis das costas do Rio Grande do Sul. Até então, 
suãs-pesquisas abrangiam a Física, a Química, a Fisiolo~ 
gia e-~ An1_r~_ologia, mas foi a esta que passou a se dedi
.;ar intensivamente. Passou assim, nesse mesmo ano, a 
prOfesSõr assistente do Museu Nacional, ex"atamente na 
área de Antropologia. Durante muitos arios dCsempe-
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nhou funções no Museu NaCional- foí, por exemplo, o 
organizador de sua sala D. Pedro II- atê tornar~se seu 
diretor, em 1926. -

Durante esse período, porêm, Roquette Pinto conti
nuava a dedicar-se um sem número de-oUtras ãtividades. 
Desempenhou as funções. de médico-legista no- Rio, oca
sião em que produziu um estudo sobre os cadáveres que 
examinava -- e que serViria depOiS cõffiO baSe pãra as 
pesquisas de cientiStas como Luderwaldt. Sua tese de 
doutoramento revela o rumo de seus interesses: ''A Prá
tica da Medicína entre os Selvagens da Amêrica". 

Fõí cOnl o Objetivo de a.Pr0fun03.i--Se-rie5se campo ciue, 
em 1912, ·acompilnhou o marechal Cândido Rondon em 
expedição a Mato Grosso_ Duraii.'tci a viagem,- esfudõú 
com rigoroso espírito ciCI:ltífico oS COsttimês -dos--índios 
Pareeis e Nhambiquaras, que-ocupavam a Serra do Nor
te. Suas observações foi-ãm r-euilídas -em- um -livro de 
nome proietiCo, Rondônia, -que lançou cinco anos de
pois. Com repercussão mundial, Rondônia gar<intiu.:.lhe 
a principal honraria do Instituto Histórico e GeográficO 
Brasileiro, a medalha de ouro D. Pedro II. 

As pesquisas de Roquette Pinto ofereci<ini, en(retaltto, 
algo mais que os estudos antropológicos feítOs ã.té então. 
Em sua bagagem, ele trouxe de Mato Grosso divei-Sos fO
nogramas. Eram cilindros que, predecessores das fitas 
gravadas de hoje, permitiam o rC:gistro -de melodias fndí
genas. assim, Roquette Pinto ímpediu que muitas múSi
cas dos índios brasileiros seguissem o caminho de tantas 
outras que, mantidas apenas pela tra-dição oral, 
perderam-se nos tempos. Mais tarde, os fonogramas fo
ram reproduzidos e alguns deles chegaram a ser orques
trados por Villa Lobos. 

Nesse período, Roquette Pinto publicou. diversos tra
balhos, que dão uma medida da vastidão de seus interes
ses. Entre eles estão~ excursão à Região das Lagoas do 
Rio Gran-de do Sul, de 1912; guia de antropologia, de 
1915; elementos de mineralogia, de 1918; seixos rolados, 
de 1927; nota sobre os Nhanduí do Paraguai, também de 
1927. O mais profundo e, para a época, mais marcante 
deles foi, porém, ConCeitO Atual da Vida, uni trabalho 
cientificistã que m8.rcã"O início das pro'specções de Ro
quette Pinto errf uma itõV3 -área; a-áa filosofia. 

As experiências de Roquette Pinto com os fonogramas 
constituíam apenas -umá amostra de sua aventura no 
campo do som. E foi uma aVentura de notável reflexo na 
vida do País. Com míseros dez contos de réis obtidos 
através da Secretaria da Educação, conseguiu fundar 
uma das primeii"as emissoras de tádio do Pais, a Rádio -
Sociedade do Rio de Janeiro. 

Registro aqui uma polêrriica que permaneCe at~ hoje. 
Hã dúvidas sobre qual, efetivamente, a primeira emisso
ra de râdio a operar de forma contínua. Disputam a hon
ra a Rádio Sociedade e a Rádio Clube de Pernambuco, 
ambas com credenciais, com documentos indicando essa 
primazia. t inconsteste, de quci.lquer forma, que a RádiO 
Sociedade de Roquette Pinto tornou-se a primeira emis
sora da Capital da República, pioneirismo que ninguém 
pode negar-lhe. 

A Rádio Sociedade está no ar _atê-hoje. Transfo(lnou
se em 1936 na Rádio Ministério da Educação e Cultura, 
a primeira emissora educativa do Pais e nócleo de onde 
se originaram as 19 emíssõi"as de rádio e as 1 O emlssOfaS 
de televisão hoje' vinculadas à prograrriaçãO edllcitivà d-0 
MEC. Somadas às emissoras em implantação, pode-se 
dizer que Roquette PintO· àiOu a -matriz de nada menos 
do que 46 effiissoras dedicadas à formação do cidadão 
brasileiro. 

E esse era realmente seu objetivo ao aventurar-se no 
campo do rádio. Acreditava ele - notável inspiraçãO, 
tão esquecida pelos governantes brasileiros - que edu
car é o dever primordial de todo homem público. Como 
estava plenamente consciente das dificuldades de educar 
todo um povo pelos padrões de ensino vigentes na época, 
levando em conta entre outros fatores a falta de trans
portes de então; pretendeu usar o novo meio de comuni
cação nesse sentido. 

DIÁRIO DO CONGKESSO N AClúNÃL{Seção II) 

-Roquette Pinto queria levar a ciência ao pOvO. E,-pãra·
isso, os mOdernos meios de comunicação constitUíam 

"-um-ptõmissor -carilinho--: Rádio, cinemã, televisão, SUCes-
sivamente foram objetos de seus experimentos. Após a 
Rádio Sociedade d_o Rio d~ Janeiro; criou a Rádio Esco
la Municipal do Rio de Janeiro, já em 1934, dois anos 
antes de transferir a emissora piõrieira para o MEC. Ho
je, a <intiái Rádio Escola Municipal é a Rádio Roquette 
Pinto, uffia justa homenagem a seu fundador. Depois, 
dedicou-se ao cinema, criando ainda em 1936 o Instituto 
Nacional de Cinema Educativo. Conduziria tainbém, 
piorieframeriti, urriã. sêrii de -estudOS-SObre -algo Que en
tão surgia, qu::ise como uma arte dO demônio: a televi
são. Não_seria-errõ Supor qu"e Roquette Pinto foro pri
meiro a Obter, no Brasil, a transmissão de uma imagem 
nos moldes da televisão. Se Assis Chateaubriand íof o 
Primeiro a eretivaniente montar uma emiSsora -de-ielevi
são;- estendendo depois esse empreendimento pioneiro a 
todo o País, Roquette Pinto foUi-primeiro a; em carâter 

- cieritl'fic_c;>, Vislunlbrar ás~ possibilidades do novo meio de 
comunicação e experirileittâ-las. A TV que ele próPrio 
confeccionoU -está hoje rio Museu HistóricO. 

Erribora não represente exagero afirfnar que esse ful
guia"n"te Conjuiitó de iniciativas bastaria para garantir a 
Edgard Roquette Pinto um lugar de grande destaque na 
história do povo brasileiro; é necessário registrar ainda 
ú'm · seni número de. fatos dessa vida movimentada e fasci
nante. Roquette Pinto foi autor de estudos em variados 
campos e também de trabalhos de reconhecido valor lite
rãrio nO campo" a a ficção. O respeito de Seus contempo
rârieos garantiu-lhe a imortalidade: jâ em 1927 é eleito 
para a Academia Brasileira de Letras~ Ocuparia a cadei
ra n9 17, na vaga de Osório Duque Estrada. 

Seu sucessor Álvaro Uns diria a respeito da obra de 
Roquette Pinto que "a forma literária do mestre ultra
passáu com vantagem, -eSteticamente, o esqu-einatisffio 
dás i-rgidas teorizações", acrescentando que ele ''atraves
sou tais fronteiras entre a linguagem literãria e a lingua
gem cientifica Por efeito dã mesma ciência de escritor e 
de artista do seu colega acadêmico João Ribeiro, que via 
as fronteiras como. prisões, esquivando-as, porém, com 
ligeireza; graçã ebom gostõ". -

Como definir, portanto, Edgardd-Roquette -Plnto? 
Como ·o ·pesQuisador que em 1945, em um rudimentar 

aparelho construfdo com suas próprias mãOs - e cjue, 
na verdade, era o primeirO transmissor e receptor de tele
visão do País - conseguiu tfãns-mitir de um -pontõ a Ou.: 
tro, em pleno Centro do Rio, as im~gens das letras A, B e 
I, em uma homenagem à Associação Brasileira de Im
prensai 

Como o antropólogo que estudou de perto os costu
mes dos índios brasileiros e que sobre eles escreveu trata
dos de grande importância como a Etnografia Iodfgena 
do Brasil ou, levando suas incursõeS às nações vizinhas, a 
Nota sobre os Nhandud do Paraguai? 

Como o pioneirO do râdio no País e, mais do-que isso; 
como o pioneiro no uso dos novos meios de comuni
cação para a educação popular'? 

Çomo o bióloga: capaz de identificar espécieS animais 
até então desconhecidas como a borboleta que mereceu 

-o nome Agria claudia roquettei ou o pássaro Pbyloscartes 
roquettei? 

Como o fisiok>gista que chegaria a apresentar, em um 
congresso internacional reunido em Montevidéu, a bra
sileiríssima tese Nota sobre 8. Açio Flslol6gica da Fava 
Tonka? -

Como o apaiXõitado pelo cinema que, à falta de recur~ 
sos para adquirir equipamento para seu Instituto Nacio
nal do Cinema Educativo, confeccionava máquinas de 
lata para~ ao lado do grande cineasta Humherto Mauro, 
realizar filmes documentais sobre os hábitos do_ hipo
campo ou os costumes do piraquê? 

Cónio .õ.HtriratO~ ·aUtOr de Contos sutis como os rCuni
dos no volume Samambaia e que, aliados a outros livros 
e à sua notável produção científica, acabariam por levá

~ Jo à Academia Brasileira de Letras? 
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A raiz-para a compreensão da complexa personalidade_ 
de- Roquette Pinto estã, porém, na sua ação de homem 
público. Esta não reside, nO caso de Roquette, na Sim
pleS política partidária, mesmo tendo sido ele um dos 
fundadores do Partido Socialista. Sua militância transM 
cendeu partidos e postos públicos. Traduziu-se, istO-sirii~ 
em-uma atividade perinanentê, contínua, fulgurante. 
- Na visào de sua filha Beatriz Bojunga, que aqui nos 
honra cOm a -sua ·preseriça. Foi transmitida por Maria 
Julieta Drummond de Andrade, ''de formaçãO positiVis
ta. era Roquette Pinto homem de ação, indiferei:ite- à en
ganadorã 3tfaÇãO ao poder e, acimã de tudo um apósto
lo da liberdade". uma IibC:rdade que - está claro nas 
iiiútnera.S-obras de Roquette- só poderia vir com a ple
na realização, pelo homem, de todas as suas potenciali
dades. E esta realizaçãõ- tinha sUa origem na educação e 
na ciência.- · 

Observa-se, nas matrizes da formação do espírito de 
Roquette Pinto, a influência marCante- de Goethe e de 
Euclíàes da-Cuiiha. Goethe fascinava-o pela síntese que 
réuií.ía -o CieritiStá. ao 31-tTsta, -síntese de carâter ilumiitísta. 
Erii- EuClides da Cunha-; a respeito do qual escreveria o 
ensaio Euclides Naturalista, toca-o a feição nacionãl de 
-umã -Siiltese- Seínelhaitte. ~ então que Roquette Pinto 
parte para a prospecção de seu País, nas viagens com 
Rondon. 

Reunindo todos esses componentes, será. Rondônia 
sua obra prima. A temãtica- it3C10nal é abordada sob o 
prisma cientificista que m·arCãda todo o trabalho de Ro
quette PintO. Álvaro Lins chama-a de "centro ígneo de 
seus territórios culturais''. Nela se errcontra uma notável 
píofissão de fé: "A Ciência", afirma Roquette, "vai 
triRSfOi-mandõ_ o iiiundo. O paraíso sonhado pelas gen
tes de ou,tras idades começa a definir-se aos olhos dos 
modernos, com as possibilidades que o passado apenas 
imagimiVa: O homem cultO chegou a voar melhor do que 
as aves; a nadar melhor do que os peixes; libertou-se do 
jugo da distâ~~ía e do tempo; realiza em um continente o 
que concebeu em oUtro alguns momentos antes; ouve a 
voz dos que- morreram conservada em lâminas, com o 
seu timbre e as inflexões de dor e de alegria; irri.oi"taliza
se, arquivandO a palavra articulada com todas as suas 
características_'~. 

Em aula inaugural proferida na Univeisidade Nacio
nal do Paraguai completaria esse pensamento. "Bendita 
a Ciência que consegue conferir ao homem a posse de si 
mesmo; inóStiaiido-lhe como seus ódios são condiciona
dos pelas reações de seu cérebro, que um dia ela transfor
mará de selva agreste de egoísmos em roseiral da frater
nidade", assegurava então_ Roquette Pinto. 

Essa construção intelectual, entretanto, precisava ser 
transformada em ação. Tal desígnio era imperioso para a 
mente inquieta de Roquette. E então ê que ele se realiza~ 
rã, que ele se imortalizará pela mais ampla de sua obra. 
A partir dessa profunda e complexa preparação _cultural, 
desse polilnórficO conjunto de interesses, Roquette se fir
mará no programa brasileiro como o educador. Como o 
homem público que sentia em todo o seu ser a necessida
de de levar a todo_o povo de seu Pais a Ciência que tanto 
admirava e na qual via o caminho para a redenção. 

A visão de ciência de Roquette Pinto, diz António 
Carlos Villaça, não foi elitísta, nem egoísta, mas eminen
temente aberta, generosa: "Nunca se fechou em seu gabi
nete, no laboratório, mas abriu as janelas para o mun
do". Roquette foi, na realidade, além disso. Procurou, 
por todos os meios, transportar as benesses da ciência a 
todos os seus compatri"otas. E, ao fazê-lo, abriu por si 
novos caminhos. Os maravilhosos caminhos da moderna 
comunicação. 

Essa visãõ de educador bem define Edgard Roquette 
Pinto. Mas a melhor definiÇão parte dele próprio, ao fa
lar de si e de seu uniVerso a um grupo de estudantes: 
·~creío -que 'O homem e a -na~ureza são eX.clusivãnlente 
governados por leis imutãV6is, superióres a- qualquer 
Vontãi:::le. ·creio ·que· ã Ciéricía, -mostrando ao honlem 
como a vida e o amor são condicionados pela reação do 
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cl::rebro, deu~lhe a posse de si mesm,o, permitindo que ele 
se transforme _e $e aperfC:içoe l cuSta de sua~ próprias 
forças. Creio _que a ordem mãterial deve ser mantida e 
que, no estado de inqUietaÇão do mundo. moderno, só 
poderá ser garantida atravês da mais ampla, absoluta e 
definitiva liberdade espiritual". -

O exemplo de Roquette Pinto, infelizmente, não fruti
ficou ainda _no _Brasil, ~o me_t~ps _na proporção -que dese
iaríamos . .:Vários paises desenvolvidos e em desenvolvi
mento montaram eficientes _esquemas para o us_o intensi
vo dos modernos meios de comunicação com _firialidades 
educativas. Talvez o mJ:lhor exemplo--seja o norte
americano Public BroadcllSting System, que cobre todo o 
país com uma programaçãO educativa de al~a qualidade, 
sendo mantido com reçursos públicos e da corn_qrlJd;l,de, 
recebendo ainda doações voluntárias dos usu_ãrios,,_ dS!-
dutíveis do imposto de r_~n_da. o ---: " 

Esse ~ um grande filão a empregarmos para sanar o 
que é hoje a grãnde"_defj.ciê~~ia nacional, a falta de um 
sistema de ensiÕo caPaz de- alcançar, com uffi progrãrna 
de bom nível, a totalidade d_os brasileiros em idade esco
lar. As dificuldades de acessQ e, especialmente, a escassez 
de recursos --que permanece,_ apesar deste._CÕngresso 
Nacional ter aprovado emenda constitl).<:_ion~Ld_estin~n.,; 
do à educação um percentual mínimo dos orç_~u:nentos 
públicos - são ainda obstáculos à extensão do ensino 
regular a todo_s osjovens deste Pafs. Nunca é demais re
petir que apenas 13% dos brasileirQ$ entre set~ e quatorze 
anos, na faixa, pOrtanto, da obrigatoriedade constitucio
nal do sitema de ensino, conSeguem terminar os o_ito 
anos de escolaridade previstos na nossa Lei Magna. 

Roquette Pinto percebeu esse caminho e envid~u to
dos os esforços para reunír meios para que o trilhásse
mos. Esperamos que não seja tarde demais para que o 
Brasil siga esse inSpirador exemplo. (Muito bem! Pal
mas!) 

O SR. PRii:SIDii:NTE (Moacyr Dallal_ -,-_Concedo a 
palavra a·o- nobre SenadQr Amaral_~eixoto. 

O SR. AMARAL PEIXOTO (PDS - RJ. Pronuncia 
o seguínte discurso.) -Sr. Presidente, Srs. Sen_j,t;l.o_res, 
Srs. familiares de Roquette Pinto, quero inicialmente re
cordar a tarde de um adolescente na Exposição fnterrla~ 
cional comemoratiVá do CenretLãrio da Independência 
do Brasil. Já se passaram muitoS anos, mas a cenã deixou 
em mim tal impressão que ainda a vejo nitidamente. Jun
to ao vestuto prédio do antigo Arsenal de Guerra, dos 
tempos coloniais, um ajuntamento silencioso. 
Aproximei~me e oUVi, partindo de uma caixa colocada 
no muro, bem acima das no-ssas cabeças, um som. Era o 
rádio, ainda desConhecido no Brasil. Terminada a músi
ca, anuncia urrta vCfz dizencl.o que era ~ma irradiação ex
perimentai. Maravilhado comentei com meu pai o que-
ouvira e ele respondeu: "é uma iriiciativa do Roquette 
Pinto, um grande homem, um sãbio". 

Daí, data o meu conhecimento com esse brasileiro: 
cujo centenário-de nascimento hoje comemoramos:.-

Convidado pelo nosso bnlharite colega, Senador João 
Calmon, para· ser um dos orador_es desta sessão solene, 
hesitei. Lera alguns Uv1os de Roquette Pinto. Sabia algo 
de sua vida, mas não podia me considerar um coÃhece
dor profundo de sua pbra. ~e~orri a minJ~a "Brasiliana" 
e nela encontrei doís livros do autot: "Ensaios de Antro
pologia Brasiliana" e "Rondônia". Tentei-:-fQÍhe_ã-los, 
mas não é fácil interromper ã leitura. As idêiaS:aparecem
tão claras, os assqnt9s_~são tão~ itltei'essantes, tão atuais, 
que se deve ir ª-~~_o fim,_~ lembr:ar que aquilo hã~la sido 
escrito,_ hã cinquenta anos! 

Em discurso que aqui pronunciei há muito tempo 
lembrei o conselho do Padre Antônio Vldra:- ••nas _festas 
dos Santos é melhor_ falar como eles o fiZ~t:am., do que 
descrever suas vidas, seus feitos, seus milagre~", Raquel
te Pinto nã_o foi decididamente um santo,- mas foi um 
missionáfío. E santos e missiooâr!os muito tê:m em Ço
mum. Constatei que dois eminente$ bra_s._ileiros qut; sobre 
ele falaram·~ o meu saudoso amigo Embaixador f_ãulo 

Carneiro, em conferência na Academia Brasileira de 
Ciências e_ aquele que o sucedeu na direção do Instituto 
Nacional de Cinema Educativo Pedro Gouvea FHI].o -. 
não perderam oportunidade de transcrever trechgs intei~ 
ros de sqas publicações, 

Assim inicio minha anãlise, reproduzindo os primeiros 
trechos dos "Ensaios de Antropologia Brasiliana". 

_..Para as nações modernas não há p_roblell!a tão 
impÕrtante qUantO o da população. Tudo depende 
da gente, d.Q número e da qualidade. 

_Riqueza na!ural -:-:-é ~g:ua pa~ad~ que não -move 
Os moinhos. Nesse terreno, o trabalho vale.mais do 
que o capital. E o trabalho é o homem. Sô ele, pela 

· ~ _iiliidTg~!iclã _O"!l pelos músculos, empresta ·valor às 
·cOisas: -o.!r brasmanos devem pensar bem niSso, an
tes de" entoar os louvores.habituais às maravilhas_da 
terra de que. são donQ.s. . . .. 

Há, porém, em muitas regiões, excesso de gente, 
em J?TO~orção com os recursos naturais. De_ sorte 
que O problema fundamental da população, ne$sas 
regiQ_es, of~rece dificuldade oposta. Falta de um 
lado _o que sobra de outro. Mas, o que existe dem_ais 
iinpressioilante no caso não é esse dese_quilíbrio; ~O 
crescímento global da humanidade. Embora os alí.:
mentos durem em_ geral mais tempo do que o preci
sop~ra a sua reprodução; embora seja muito prová

-Vel qLJ-e o tempo exigido pelas colheitas agrícolas 
pqssa um belo dia ser encurtado, visto que a agricul
tur-a ainda está nos se11s primeiros passos, o certO ê 
que nas condições atuais, o mundo caminha para a 
suPerpopulaçãO~ Esse é~ Q fato que impressiOna cer
tos socióiogos e a-ntropologistas." 

Relendo, agora esses conceitos, escritos em 1935, 
permitam-me um pulo no tempo,- recordar um ~ncon- , 
tro, que tive muitos anos depois, em Washington. Como· 
Eillb_aixador fui a uril.a recepção na Embaixada da lndia, 
ein ho-menagem a Neruh. Ao eniiar-eflêóntrei" ó lfcier in
diano retido com a sua filha Indira dhandí, s~ni Poder 
sair, pois um forte temporal desabava sobre a capital 
americana. O Embaixador da lndia a_Qresentou Alzira e 
eu aos dois e n-os pediu para fazer~lhes companhia, Ne
ruh, muito amável, com urna rosa na' mão, diScfetO, fa
lou sobre o Brasil. lnd.ira, muito tímida; mal falou. 
Quem poderia supor que, mais tarde, ela viria Suceder ao 
pai e ser a voluntariosa governante, tão tragicamente vi
timada pelo fanatismo religioso? Neruh, no meio da con-_ 
versa, fala sobre problemas comuns à India e ao _Brasil. 
f_ergunta pelo problema religioso em nosso pafs e afir
l:na: a explosão demogrãficajâ se fez sentir em meu país e 
irâ- criar dificuldades no seu. Nessa ocasião nós nos van
g100âV"ãmO:s deter uma das maioreS taxas de crescimen
to demográfico do mundo;C:sqi..!ecidps das conseqüências 
que isso acarretaria.-~ _

0 
--~ - _ _ -

Mas volt~mos a Roquette Pinto. Não_ vou ~?ar 
detalhadamente seus estudos, suas atividades, desde O 
conhecimento dos sambaquiS, -O o litofai sul-riO
grandense até sua ação como professor, com uma tese 
.sobre o exeJcfcio da. Medicina entre os indígenas da 
A--mériCá_ e alcançar a direçã"à do Museu NaciOnal que elC 
tanto honrou. Mas o que me interessou foi saOer-COmO 
fói -atiaído pelo sertãO e se tornou o-companheiro de 
Rondon, o desbtavador do nosso interior. Ele mesmo 
nos corita em .. Rondônia", capítulo IV. - - - --

••Quaildo recebi, no Museu Nacional, o primeiro 
material procedente dos índios da Serra do Norte, 
fiquei surpreso. 

Tudo aquilo, atestando -cultu_ra elementar, apre-
sentava numerosos detalhes originais. · 

As primeiraS informações indicavam índios de 
costumes e usos difererites de quantos haviam sido 
desçr_i~os naquelas paragens. 

"Era geilte estranha_._ enVolta em lendas n_1isterio
sas. 
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Trabalhei alguns meses, em t9lO,junto a Cândi· 
do Rondon; a poesia daquelas terras remotas 

· inflltrou-se·me no pensamento. 
Ouvir o mestre era escutar a voz chamadora do 

Sertão; sentir o rurriórejo das florestas_ distantes. 
Em 1911, quando ele foi, mais uma-vez, pãrã o 

reino encantado de coisas novas e recortado de ás· 
peras veredas, eu segui para a Europa. 

- A nossa vida é mesmo assim ... 
Cre§cemos, uns, qual árvore indivisa,jlevados 

pela força de um destino retilíneo, como as palmei· 
ras cres_cem;joutros, com a vida ramificada pelos 
empuxos ambientais./ Pretendemos.jTenta· 
mos.jRetrocedemos.j Afinal. caminhamos na dire· 
triz primitivamente escolhida, quando o tempo-nos 
conceder alcançar; crescemos como as lianas. 

Em 1912, realizei, portanto, um sonho de estu
dioso;_ não me propuz executar nenhuma expio· 
ra,ção." 

Na sua viagem para Mato Grosso passa pela Argenti
na e·peto úiuguai e fai algumas considerações que em
bor-a fora- dã.s suas ativídades normais, chamaram a 
atenç-ãO e me permito reproduzi-las: 

.. Existe algo de ingénuo e grandioso, ao mesmo 
-tempo, ilõ orgulho nacional dos povos hispano
americanos. 

Um general, que tomou parte numa guerrilha do 
tempo da independência, hoje, aos olhos dos póste
ros é um herói consagrado. 

O menor feito d'armas daquela época torUou 
proporções inauditas, 

Nota-se, por toda parte, tanto na República do 
Uruguai, quanto na Argentina, um calor de nacio
nalidade altamente benéfico, 

Para os povos, como para os indivíduos, a auto· 
sugestão do valor próprio é uma força imensa, visto 
que o hQmem decreta a própria ruína no dia em que 
desanima. 

V m povo que rememora seus heróis cultiva ener· 
gias necessárias a seu viver futuro. 

Heróis - e o conceito precisa ser definido, por 
-seguro- s"ão todos aqueles que produzem uma ide
ia, ou uma ação diretora; heróis, pela concepção de 
Carlyle. I:Ieróis filósofos,/heróis poetas,fe heróis 
guerieiros também ..• 

Porque ••herói~' não quer dizer valente;/mesmo 
no conceito grego-romano, quer dizer divino." 

Interessou-me profundamente saber como foram esta· 
belecidos contactos com as diferentes tribos, algumas 
hostis e falando os mais val-íados idiomas. 

A bem elaborada revísta. "Humanidades", da Univer· 
sidade de Brasrtia, em seu número de julho-setembro de 
1983, publica erudito artigo do Professor José Honório 
Rodrigues, ''A Vitória da Língua Portuguesa no Brasil 
Colonial", ·no qual é feito o confronto entre o que se pas
sou na conquista, pelos missionários, no Japão, China e 
Pérsia, onde a língua era uma só e no Brasil, onde s6 en
tre o Maranhão e o Pará e, pelo rio Amazona!!. acima, 
mais de 150 línguas! E em Babel dizem que só houve 72 
!ínguas! 

Como foi possível obter a colaboração dessas tribos, 
algumas arredias, outras rivais entre si, para obtenção de: 
dados antropométricos? Como _CQnvencê-{oS a s_e deixar 
medir, pesar, examinar para constatação das doenças? 
Somente com muita paciência, muita obstinação, muita 
coragem e sobretudo patriotismo, Rondon e Roquete 
poderiam atingir esse _objetivo. Mas, ainda em Rondô
nja, ele mostra as dificuldades encontrad~ para o conta~ 
tó com os_jndios. 

.. Em 1910 voltaram os índios a atacar o pessoal 
da co-missão _Rondon, 

- Não longe do local em que haviam levado a efei~ 
to a agressão de 1907, feriram Os N ambikuáras dois 
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oficiais. Porém, já em no"vembro do mesrrío ano, oi 
índios das aldeias do Juruena e do Juina chegavam à 
fala, em atitude de simpatia. --- · 

No Juruena e no posto de Campos Novos foram 
colhidos, pelo pessoal da linha telegráfica, os peque
nos vocabulários que julguei dever enviar ao Con
gresso Americanísta (XVIII) riiii1.ido em Lonares, 
em 1912 (12) embora fazendo, prudentemente, ãlgu-
mas restriçõeS- à s·ua exatidão. -

Daí por diante ficaram os nossos· senhores da 
Serra do Norte. Os íridios acham-se hoje, em contí
nuo contacto com o pessoal da linha. 

As relações continuam instáveis; e·natural. 
Em 1911, mataram gente nossa no rio Buriti; cim 

1912, no Urutaú; em 190, Io&o depois de nos haver 
tratado de maneira amâvel que-se verá adian~te,-OS 
índios dessa maloca, unidos a outros da vizínhança 
do J uina, trucidaram a guarnição desse posto, in
cendiaram os ranchos, desirufram a balsa. 

É provável que ainda se verifiquem, nos altos 
próximos, fatos semelhantes. 

Quis referir estas'- ocorrências pai-a apresentar, 
com máxirita lealdade, a situação atual daquela po
pulação índia. Esses cOnflitos, Cflle n"áscem por vezes 
da imprudência, ousadi-ã.s, oU ffieSJno- excesso de 
confianÇa por parte dos nossos, ficam semprC Cir
cunscritos. São puramente locais e- pessoais. --

Seria pueril fmaginar que as normas adotadas 
por Cândido RoO.don--óãstaSSenl, por- si só, para 
abolir, inteiramente, os conflitoS eventuaiS-Da Serra 
do Norte. Se assim fosse, deveríamos pôr em prática 
o mesmo segredo da concórdia, porVentura encon
trado, para evitar a violenta liquidação de contas 
pessoais no meio das nossas populações urbanas." 

Acrescento: se esse bom entendimento, imaginado 
pelo grande sertanista Rondon, fosse passivei prevalecer, 
como ele seria útil, nos dias de hoje, para evitar a selva
geria dos .. ciVilizados" nas grandes cidades. A leitura 
dos nossos diários, nos deíXa estariecidos e envergonha
dos diante dos "selvagens". 

Os seus pontos dC vista estão bem ciaros mi profiSsão 
de fé que publicou em 1935; na "ReVíita da A.cadêmla 
Brasileira de Letras". Entre eleS dois -desJ)ert3.ram~nle 
atenção especial: 

"Creio que a nobre missão dos intelectuais -
principalmente professores- é o ensino e a cultura 
dos Proletários, preparando-os para quando chegar 
a sua hora." 

.. Creio que no -estã"do de inquietação do mundO 
moderno, só hã um meio para manter a ordem ma
terial: é garantir a mais- B.mpla, absolUta e definftiva 
liberdade espiritual. O pensamento deve Ser livre 
como a respiração." 

Outra afirrilação sua posltiv8, definitívã e corajOSi: --

.. A antropologia prova que o homem no Brasil 
precisa ser educado c não substituído." 

Inestimável argumento para as teses do nosso nobre 
colega Senador João Calmon! 

O seu pronunciamento sobre a política demográfica é 
categórico. Condena-a por ter trucidado os índios, 
condena~a por ter importado escravos africarios, 
deixando-os absolutamente embrutecidos, não o·s prepa
rando para a liberdade, condena-a por ter introduzido 
imigrantes brancos sem escolha e sem fiscalização, e fi
nalmente, abandonando à triste sorte de suas indigências 
os melhores elementos nacionais. 

A sua curiosidade científica o levou ao campo de rá
dioadvidade para as pesqUiSas fisiológicas. Com o 
auxilio de material e ensinamentos recebidos de Morize 
- Diretor do Ob-seivatótio Naciorral - construiu um 
pequeno gera-dor de ondas continuas e daí partiu para o 
estudo da telegrafia Sem fio. 
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O Senador João Calmonjá se rcff:riu a essa sua contri
~uição iii.estfniável ao Campo da radiodifu~ão. 

- N'ingUêm, nem ele mesmo talvez; poderia prever o que 
iri~ ser ã sua atuação nessa ativida_de, que sentia «ser ne-

~> cess-á!Ia ao Brasil Com-Ó meio formidável de eXpansão da 
cultura", 

Para a frente foi um batalhar sem fim. 
Em 1923 fundou a Rádio Sociedade do Rio de Janeiro 

- a primeira efnissora brasileira, doada- ao GOverno Fe
deral em 1936, e que é hoje a Rádio Ministério da J;du~ 
cação e Cultura. Os momentos heróicos dessa fase inicial 
do rádio me sãO contados por Sérgio Vasconcelos, pro
fundo conhecf:dõr da música erudita e popular, convida
d-o po_r Roquette pa~a tfabalhar -na Cmpresa na organi
zação, -mas desde logo advertido: .. Não tenho dinheiro 
para 1he paiar vencimentos e temos -q~e lutar para con
seguir material". E levou avante o seu plano. 

Em 1934, quando o grande Prefeito Pedro Ernesto re
--formulou a educação na Prefeitura do Distríto Federal, 

Anísio Teixeira animo_!!_ Roquete a fMndar outra em_isso
-~a, a Difusora Munlci.e_l:ll! a :PRD--2.t a primeira voltada_ 

-inteTramente-pai:a flns eduC~tivos. Foi com emoção que 
enco~~réi no sem~nâri_o Afinal a fotografia dessa inaugu
raÇão. NO centro, sentado diante dq micro(qiie, PedrO~ 
É.rne~tó-; de um lado RoqL:J:eCte Pinto e do outro o m_eu 
pa-i, Que exercia a chefia do Gabinete do Pre:feito do Rio 
de Janeiro. · 
- COfio ele devia estar feliz vendo aS realizações daquelC 
que, muitO ju~tamente, me apontara, tanto teJ:DpO antes, 
con10-=-·um -grande homem e um sâbio. - ' 

Em 1936 é convidado pelo Ministro Gustavo Capané
ma, o grande batalhador pela Educação e pela Cultura, 
em nosso País, para organizar o rnstituto Nacional de 
Cineina Educativo, e o f'az- Com carta branca e duas dire
trizes: o cinema tem que ser no Brasil a escola dos que 
não tiveram escola e tem que informar cada vez mais o 
Brasil aos brasileiros. Desde o tempo das viagens pela 

_ Serra do_- Norte daVa grande importância à imagem e é 
valiosíssima sua documentação fotográfica e cinemato
gráfica. O seu süOstituto na direção do InstitutO afirma: 
"Não sei se em algum outro país do mundo tenha um 
educador realizado obra tão complexa, a tal ponto que, 
ao retirar-se do palco da- vidaj deixa todos os instrumen
tos modernos de educação Impregnados de suas dtretri

~zes, dos seus conselhos, da sua cultura, do seu amor à 
terra e a gente. 

O seu lema diz-me Sérgio Vasconcelos, era: "O impor
tante ê fazer, fazer cada vez melhor". E ele fez muito e 
fez bem. 

Pelo talento era enorme, sua capacidade de trabalhar 
sem limites, seu patriotismo inigualável. 

Termino com a dedicatória dirigida a Paulo e a Bea
triz: Fo_ssam meus filhos, nestas páginas, encontrar moti
vos para amar ainda mais o Brasil e razões para bem servi~ 
lo. (Muito bem! Palmas.) 

O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla) - Concedo a 
palavra ao nobre Sena-dor Nelson Carneiro . 

O SR. NELSON CARNEIRO (PTB- RJ. Pronuncia 
o seguinte discurso.)- Sr. Presidente, familiares de Ed~ 

_ gar Roquette Pinto, Srs. Senadores, meUs senhores e mi~ 
nhas senhoras. 

Junta~se o Partido Tabalhista Brasileiro às homena
gens que o Senado Federal presta a Edgar Roquette Pin
to, ao recordar sua extraordinária atuação em tantos se
tores da vida nacioilal.--ao ensejo do centenário de seu 
nascimento, ocorrido no último dia 25 de setembro. 

Resgata assim o Congresso Nacional uma dfvida com 
a memória de quem aos 28 anos declarava que hã doze 
v"ínha pre8ando "a individualização das pesquisas, a ob
_jétivação brasileira das observações", para depois afir
inar: - É preciso estudar o Brasil,_ com os seus encantos 
e as suas tristezas, para amá-lo consc.íentemente; estudar 
·a terra, as plantas, os aníinais a gente do Brasil". 
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Crl:iO qUe esseideário -sintetize sua vida ,e sua Obra. 
Nem a longa enfermidad~_, qºe o acompanhou durante 
mais de três decênios, fê:lo enrolar a bandeira de suas 
reivindicações, nem o impediu de participar, com excep
cional relevo, no País e fora dele, de vários acontecimen
tos_ culturais e científicos de seu tempo. 

Sua formação espiritual, moldada pelo avô João Ro_-
quette Ca!-iieiro "de Mendonça pelo mestre Levino Castro 
de La Fayette,_ fazia~o sonhar aos 15 anos, concluído o 
curso secundárfõ, com· a matrícula na Escola Naval, ten
tado, como disse, pelo "demônio das viagens". Foi 
Francisco de Castro, o consagrado professor de Clínica 
Médic·a; qúein O desviOU dos b_ordados do almÍrantado 
para abril--lhe a possibilíd~tde de dedicar~se ~ ciências 
biológicãs. · - -

Mas não me toca, Sr. Presidente, incorporar aos Anais 
da- Cisa- os traÇos -biográfic_cis de Roquettc Pinto. Essa ta
refajâ a desempenhou, com o brilho de sempre, o ilustre 
representante âo Espírito Santo, Senador João Calmon, 
-que- teve a iniciativa de requerer esta homenagem. Falta
ria igiuilmCOte, e berri o diSse Paulo carneiro, "o cunho 
de autêntica brasilidade a quem não houver seguido pas
!Cn:qJasso··a empolgante narrativa das observações e das 
descobertas de Roquette Pinto através dos rios, dos pla
naltos e das serras da "Rondônia", pois permanece es
trangeiro ao seu povõ quem lhe ignora as raízes ances
irais, as lendas e os costumes primitivos, os dialetos au· 
tóctones-, os íildices antrOpológicOS,- a civilização mate
riai, os-·iit:Os~ a múSiCa, a estrutura social, as aptidões c 
tendências congênitas". Com a autoridade de quem o co .. 
nheceu, e recolheu também dos lábios paternos a notícia 
com que acab~ de ilustrar esta sessão, deu-nos o eminen .. 
te Senador Amaral Peixoto valioso depoimento. 
Detenho-me, e às pressas, na presença do homenageado 
no mundo da antropologia, cujas portas o Professor 
Paes Leme lhe escancarou, Recorda Pedro Gouvea Filho 
que Roquette Pinto .. numa verdadeira página de antolo-
gia arialísa a situaÇão social da raça negra, que se fixara 
preferentemente nos Estados de Pernambuco, Alagoas, 
Sergipe, Bahia, Minas. sul de GoiãS, Espírito Santo, Rio 
de Janeiro e norte de São Paulo". E reproduz as palavras 
do mestre~..,...... "Grupados assim entre os maiores nócleos 
de população, os descendentes da raça negra - sem a 
qual não haveria, hoje, aqui, nem união e nem progresso 
-são absorvidos e transformados rapidamente, porque 
não foram insulados por nenhum preconceito. - Essa 
distribuição geo_gr_áfica é, pois, um dos fatores mais imw 
portantes no desaparecimento que se vai apressando, por 
outro lado, por causas puramente sociais, estranhas à 
geografia". Depois de citar estatísticas que os anos enve. 
lheceram, Roquette Pinto doutrinava:- ~'Aquela distri
buição nasceu de determinantes geográficas e agrícolas 
particulares; foi a terra que impôs a repartição dos ne
gros pelo Brasil". E descia a fundo na análise: "A cultura 
da cana, ao Norte, feclamOu-os desde os meados do sé
culo XVI; o ouro e o diamante fizeram levar os africa
no-s, no século XVIII, até o interior de Minas e deGoiãs. 
São Paulo recebeu-os em maior número, quando, ainda 
no século XVIH, a cultura do café· precisou de braços. Já 
os adquirira, porém muito antes, quando os jesuítas co
meçaram a entravar a escravização do índio. O Brasil 
que produzia, as únicas regiões onde a agricultura e a in
dústiia durante trillitos anos foram praticadas; o Brasil 
que armazenava riquezas para custear, mais tarde, o pro
gresso de seu organismo inteiro, foi essa porção de terra 
que bebeu o suor do negro. ~uma justiça que lhe devem 
as gerações que o não conheceram trabalhando e sofren
do". E ajuntava:- .. Como um atar, cujo papel findou 
na peça do nosso caminhar histórico, ele se recolhe aos 
bastidores, vindo morrer nas cidades, onde a concorrên
cia o esmagã". 

São passadas várias décadas. O fundador e diretor do 
Instituto _Nacional de Cinema Educativo, o generoso 
doador ao Ministéi-io-dã Educação e Cultura da Rádio 
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Sociedade_ do Rio __ de Janeiro, o Diretor do Museu Na
cioilàl, o médico, o educador, o cientista, o delegado do 
Brasil em conferênCias internáéioniiis, Edgar Roqueue 
Pinto, desde 1954, deixou a transitoriedade da-vida terre
na, para perpetuar-se no culto de sua famflia, d_e seus 
discípuloS, -de seus1ühlgos, de seus adlJliradores. E hoje 
recebe o testemunho de gr;ltidào do povo brasileiro, pela 
voz de seus mais autorizados representantes. Seria opor
tuno indagar se o panorama social por ele de"Scrho_con_ti
nua com as mesmas cores vivaS~- Outras vozes, e das mais 
altas, chamaram a atenção_ d&S autorid"ades para â si
tuação dos homens de cor.~E, entre m~itos quC-sãõ ape
nas saudade- e ou_tros muitos que poderiam ser citaqos 
entre os vivos~ Nin-ª Rodrigues, Artur Ramos,_Edison 

ração comercial e a Rádio Roquette Pinto, amQas dedi
:=-cadas à radiOdifusão· educativa. 

Membro da Academia Brasil~ira-de Letras e-do Iristi
- tuto Histórico ~ Geográfico do Brasil, Roquette Pinto 

mereceu dos homêns de seu tempo e sempre merecerá ·da 
Sociedade brasUeira as reverências qtie o País deve e sem~ 
pre tributa -aos seus filhos ílustres. 

O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla)- A sessão es
tá suspensa por 5 minutos; para os cumprimentos à 
família do homenageado. 

(Suspensa às 15 horas e26 minutos, a-sessão é rea
berta às 15 horas e 30 minutos.) 

Carneiro. "O problema existe, e vai surgindo e crescendo ___ 0 SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla) _Está reaberR 
um movimento que não deve ser- menospreZacto;soo- ta a sessão. __ _ __ _ 
pena de criarmos situações que _outros paises, que dele Concedo a palavra ao nob.re Senador Helvfd!~. Nuqes 
padecem, procuram erradicar._ S~a esta uma oportuniR para uma breve comunicação. 
dade para reverenciando a memória de Edgar Roquette 
Pinto, pensarmos um pouco mais na graviQade_~as desi
gualdades sociais Que a violê~cia não extingue e reclama 
medidas urgentes e eficazes para abrir novo_horj.:z:ontes 1 
ascensão dos que, saindo dos bastidores, já não aceitam 
que a cor possa ser, por si só, o triste passaporte para os 
cárceres nem para a misêria das favelas e alagados. Já 
não existem Andrês Rebouças que se envai~E_cam de val
sar com princesas; erram, entretanto, os que pensam re
duzir o clamor de muitos.às estreitezas partjdáriãs. ~o 
grito da terra, encharcada durante séculos com o ~uor do 
negro, que volta em reivindicações nem sempre bem con
duzidas, à falta de outros Roquettes Pintos. 

Era o que tinha a dizer. (Muito bem! Palmas.) 

O SR. PRESID.ENTE (Moacyr Dalla) --Srs. Senado
res, Srs. Membros da família do rlosso homenageado: 

Reuniu-se _o Senado da República para reverenCia! a -
memória de um grande brasíleíro pela passagem do prí~ 
meii-o centenário Uo seu nas'cimento. ~= 

Cientista, antropOiogo e jornalista dos mais ~~t~_veis, 
um humanista preocupãdo com o homem e a soCiedade 
do seu Pais. Tudo isto foi Edgardo Roquette Pinto, que 
esta Câmara Alta hoje relembra em asp~ctos marcante~ 
de sua vida, sua obra, seu pensamento e as lições que dei
xou para a reflexão de seus contemporâneoS e das ge
rações futur::t.s. 

Roquette Pinto tinh~ na alma aquela chama comum 
aos pioneiros e aos idealistas. Na Mi_ssão Rondon per
corr_eu rnais d~ _1.200_ quilôrhetros de sertões bravios,_ e 
florestas virgens, revelando~se, no relatório da experiên~ 
cia col_hida neste trajeto, um notável naturalista e antro
pólogo, escrevendo vãrias obras sObre o índiO brasileiro · 
e as culturas primitivas, trabalhos que- muito êontri
buiram para o nosso patrimônio cultural. 

Foi precursor do rádio eAa_ missão _educativa dos 
meios de comunicação, pois óS entendia como a ~~~c_ola __ 
do porvir". __ _ _ 

São famosas e lembradas as suas afirmações: "Não 
fundamos a Rádio Sociedade do Rio !=fe Janeiro para 
transmitir o que o público deseja, mas sim para irradiar 
o que o povo precisa". _ 

.. Todos os lares espalhados pelo imenso território bra
sileiro receberão livremente o conforto moral da ciência 
e da a:rte. A paz serâ realidade eÕtre as nações. Tudo isto 
há de ser o mila_gr~ das ondas Il).ist~riosãs que transporta-
rão no.espaço, silenciosamente, as harmonias." _ 

l<Qué meios extraordinários para transformar o ho- -
mem, se o empregarem com alma e coração." 

Queria assim Roquette Pinto engajar omilagre_~ecno
lógico da Criação do rãdio no esforço sócio~cultural edu
cativo, pois estava empenhado em trabalhar pela cultura 
e pelas artes em nosso País e temia o desvirtuamento des
te pode_roso meio de comunicação. 

As duas emissoras que criou são hoje, como aquijffi, foi 
lembrado, a Rádio Ministério da Eôucação e Cultura, 
por ele doada ao Governo para não entregá-la à explo-

O SR. HELVIDIO NUNFS (PDS- PI. Par~ ~ma co
municação.) - Sr. Presidente, Srs. Sendores: 

As dificuldades do Norde~.te em geral, e do meu Piaur, 
em particular, têm sido freqUente objeto de !)linha _pre
sença na tribuna. Por igual, tenho me batido pela neces
sidade da_reformulação da legislação tributária, desta
cando as distorções do ICM. E tambêm não Ine ten_ho 
furtado a analisar as dificuldades da pequena e média 
empresas tdfilo fatores de geração de riquezas_ e de 
equilíbrio politico-socia-l do País._A par de outros e va
riados assuntos que ~orno membro da Cq_mi!!são de 
Constituição e Justiça me tem sido dado analisar e debã
ter, reputo aqueles três prímeíros de extrema importân
cia para o desenv~lvimento nacional. 

Hoje, no entanto, não vou proceder à análise, profun
_da ou perfunctória, de qualquer desses assuntQs, cuj_~ fal
ta de solução me preocupa. 

Hoje _vou- divagar. Apenas divagar sobre um tema 
apaixonante, mas, também, vital para a vida não só do 
Brasil. como de todos os povos. 

Div"'garei, pois, sobre poesia. 
Por gentileza de um amigo, mais portugUês do que to

dos nóS--:-:- João Orlando B~rbosa Goriçalves, o jornalis~ 
ta Gueguê que todos queremos e aplaudimos, veio parar 
às minhas mãos um livro intitulado Retrato do Tempo. 
Li-o de um só fôl~go e mais leria se mais tives-se. 

Surpreen-deu-me a-beleza poética qtie-nele s~ contêm, 
retratando as coisas simples e banais que envolvem nos
so cot~diano e os caracteres físicos e humanos que pres
siOnam nosSo comportamento. 

Minha surpresa foi maior ainda ao saber que o poeta 
de tão firia sensibilidade, de tão refinada ironia, de tão 
profunda- observação, é funcíOnário do Seriado Federal. 

Trata-se do jornalista Paulo Neves, lotado na Subse
cretaria de Divulgação e sobre cujos ombt"OS recai a difi
cil tarefa de nos projetar atravSs de A Voz do Brasil, da 
qual é o principal redator. 

Não o conheço pessoalmente. Por isso estou à vontade 
para externar miriha convicção de que se trata de um 
pOeta do mais alto quilate, que por vezes se inspira em 
nossa atividade para elaborar suas poesias. Leio~·na p-á
gina 51, Contraste: 

"Alguns homens, poucos, 
vão alêm da morte. 

. Alguns nomes, raros, 
se projetam no futuro. 
A grande maioria 
permanece aquém da vida. 
No esc_uro." 

Projeto de lei, que, formalmente, espelha o labor desta 
. Casa,. diz: 

O Consens.o Nacional decreta: 
Aitigo Pi'imeird: 
Todas as horas do dia serão boas; 

todas as mulheres serão livres; 
to9os serão prósperos; 
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todOs terão djrei(o a resgatar seus sonhos, com juros e_ 
corrc!ção; 
em todas as mesas haverá pão; 
todas as bocas terão todos os dentes; 
hav~ saúde em todas as crianças; 
crianças em todos os lares; 
feijoada e batucada em todos os bares; 
haverá paz à noite. 
Artigo Segundo: 
Ficam mantidas todas as disposições em contrário.'' 

O Sr. Nelson Carneiro- Permite V. Ex.• um aparte? 

OOSR.~JIELV{DIO NUNES- rois não, eminente Se
nador- Nelson Carneiro.-

-o SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla. Fazendo soar a 
campainha.) -Eminente Senador Nelson Carneiro, V. 
Ex.• terá oportunidade de falar logo após, como líder. 
Em ~e~e ~omunicação não é permitido, o aparte. 

O Sr. Nelson Catneiro - Agradeço a V. Ex• 

O SR. HELVIDIO NUNES - Lamentando, eminen: 
te Sen~dor. N_elson C_arneíro, o rigor_ do Regimento, 
prossigo nãs minhas consideraçÕes. -

Deixo para os Srs. Senadores o resto do livro, ao tem
po em que peço a atenção _para a extraordinária poesia 
que çetrata o tecnocrata, 

____ ,__Retrato do Tempo, editado pela Coleção Lima Barre
to, do Senad_o Federal, será lançado às 18 horas de hs,je. 
no Salão Negro do Senado Federal. 

Daqui envio minhas congratulações ao poeta Paulo 
Neves e ao Comitê de Imprensa do Senado F~deral, na 
pessoa do seu Presidente, jornalista EsaU de Car_vaiQQ, 
que teve-a louvável idéia de lançar a Coleção lima Bar
reto. 

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

-oS~ PRESIDENTE (Moacyr Dalla)_-_ Conç~Qo a, __ 
palavra ao eminente Lfder Nelson Carneiro, como LíQer, 

O SR. NELSON CARNEIRO (PTB '-- RJ. Como 
Líder,_ pronuncia o segUinte discurso. Sem revisão do 
orado!,) -Sr. Presidente, Srs. Senadores: 

V. Ex• nie concede a palavra para, num aparte, juntar 
aos versos que acabam de ser lidos pelo ilustre Senador 
Helvídio Nunes, e que Constam do livro Retrato do Tem
po, de_Paulo Domingos Neves, alguns outros versos, que 
em breves palavras dizem muito. 

Leio, por exemplo, .. Números": 

"Números" 
"Abri a porta, era o Censo, 
Perguntou o que faço, quanto ganho e quanto 

gasto. 
Não q~is saber o que penso." 

Leia, agora, "CongestãQ": 

"Congestio" 
O mendigo morreu gemendo, mãos na barriga. 
Meteram-lhe o bisturi à busca de uma ferída nas 

entranhas . 
Mas o mal que acharam ali - coisa estranha -

era comida ... 

Sr. Presidente, é bom que, de vez em quando, se 
quebre a gravidade deste ambiente com uns versos e que 
se traga a colaboração .dos poetas para espantar as trevas 
que agitam e se espalham pelos cenârios políticos . 

Mas, eStando na tribuna, e juntando os meus aplausos 
à iniciativa que acaba de ser louvada pelo nobre Senador 
piaU.iense, queria lembrai' que, amanhã, no Rio de Janei
ro, o Conselho Regional de Odontologia realizará 
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eleições diretas para o seu _Conselho; o que mostra que 
vamos semeando, por todas as ent_idades c;l.o ~(s, por to
dos os grupos e todas as atividades, esta idéia que é da 
Nação inteira, que, se-nao·é-vitodos_a hoje, Q será ama
nhã, mas que continua Sendo uma aspiração de todos. 
Que haja, sempre, para escolha de todos Q$_ cargos neste 
País, eleições diretas, porque elas traduzem o pensamen
to da maioria, _ ~ 

Era o que tinha a diz~r, Sr .. Presidente! (Muito bem! 
Palmas.) 

O SR- PR,ESIDENTE (Moacyr Dalla) - Concedo a 
palavra ao eminente Senador Moacyr Duarte. 

O SR- MOACYR DUARTE (PDS- RN. Pronuncia 
o seguinte discurso. Sem revisão do oradoc.)- Sr. Pr~i
dente, Srs. Senadores: 

Neste instante ocupo a tribuna, não p.a condição de 
Líder de Partido, mas invocando o dispositivo reginlen-:.: 
tal, apenas para uma breve comu_njçação, a fim de dar 
conhecimento à Casa e aos Srs. Senadores do te9r do _pe
titório, datado de 30 de junho de 1978, encaminhado 
pelo então Presidente do maior Partido do Ocidente, De
putado Francelina Pereira, ao Ex.m'i' Sr. Ministro Rodri
gues Alckmin, DD. Presidente do Colendo Tribunal Su
perior Eleitoral. A petiçãóCStá consubstanciada nos se-
guintes termos: 

ALIANÇA RENOVADORA NACIONAL-ARENA 

DIRETÓRIO NACIONAL 

Ex.m'i' Sr. Ministro Rodrigues Alckmin, 
DD. Ministro-Presidente do Tribunal Superior 

Eleitoral 
O Dil'etório Nacional da Aliança Renovadora 

Nacional, nos termos do disposto no artigo 73-e seu 
parágrafo primeirO i"iriclso I, da Lei n'i' 5.682, de 21 
de julho de 1971, e para os efeitos dos seus artigos 
70,72,-73 e74, vem requerer a V. Ex• se digne de de
terminar o arquivamento, na Secretaria desse Egré
gio Tribunal, da ata e respectiva lista de presença, 
da reunião do Diret.órlo Nacional, realizada no dia 
21 de junho de 1978, que fixOu diretriz partidária a 
ser observada pelos Senadores, Deputados Fede-
rais, Deputados Estaduais e suplentes que integram 
ou venham a integrar o Colé_gío Eleitoral, que elege
rá, em 15 de outubro do corrente ano, o Presidente e 
o vice-Presidente da República, com integral apoio, 
por atitudes e pelo voto, aos ndmes do General João 
Baptista Figueiredo e Dr. Antori.ío AU.ieliano Cha
ves de Mendonça, candidatos da ARENA àqueles 
cargos. A ata, cujo ar:cjuivãmento se reqUer, está 
conferida pela Secretaria desse Colendo TribunaL 

Termos em que -
Pede deferimento. 
Brasíliã:, 30 de junho de 1978.- Deputado Fran· 

eelino Pereira, Presidente. 

Os despachos -exarados pelo Presidente do Colendo 
Tribunal Superior Eleitoral. São _os seguintes: "Arquive
se consoante à lei". Conseqüentemente, -deferindo o que 
estava contido na petição. Em seguida, "à Secretaria: 
anotar que é diretriz partidária". 

Sem querer tomar o tempo dos eminentes Srs. Senado
res me permite ler o teor da Ata que acompanha a pe
tição inicial. 

Cópia da Ata da Reuniio do Diret6rlo Nacio
nal da ARENA, realizada dia :U de junho de 
1978, lavrada n.as páginas 179 (verso) a 182 do 
livro n9 1. 

Às quinze horas do dia_ vin_te e _qm_ de junho de 
mil novecentos e setenta e oito, na Sala Clóvis Bevi
lacqua, no Senado Fed_eral, em Brasflia, Distrito Fe
deral, reuniu-se o Diretório Nacional da Aliança 
Renovadora Nacion!il, sob a pi-esidência do Depu~ 
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tado Francelina Pereira, Presidente do_ Difetório 
Nacional, presentes os membros que assinaram a 
lista de presença que antecede esta Ata, sendo ses
senta_ -titulares,- dez suplentes cOnvocados e doiS 
membtos do Cons~lho Fiscal, os Deputados Home
ro Santos e Batista _rvfiranda. Abrindo os trabalhos, 
o Presidente -Francelino PCreira: conVida, para com
porem a Mesa, os Senhores SeDador Petrônio Por
teUa, Deputado Iylarco Maciel, o Senador Eurico 
Rezende, Deputado José Bonifácio e a mim, Depu
tado Nelson Marchezan, Secretário-Geral. Esclare-
ceu que a reunião convocada para as dez horas de 
hoje não pode ser realizada porque o Senador Pe-
trônio Portella não pudera c-oncluir a tempo o tra-

-balho sobre aS reformas políticas, razão pela qual 
propunha a transferência da reunião para amanhã, 
às dCZ hOras, no mesmo local e com a mesma Ofdem 
do Dia. Os presentes aprovarain a proposta por 
unanimidade. A seguir, o Presidente Francelina Pe
reira solicita ao Secretário-Geral que proceda à lei
tura dÕ .edital de convocação do Diretório Nacio
nal. Com a palavra, o Deputado Nelson Marchezan 
lê o ses;uin(e: '~Aliança Renovadora Nacional (A
RENA) - Diretódo Nacional -- ConvOcação -
Fica convocado o Dir_etório Nacional da_Al_i_ança 

-Renovadora Nacional (ARENA) para uma reunião 
a realizar-se no dia 21 de junho de 1978, na Sala 
Clóvis Bevilacqua, no Senado Federal, em Brasília, 
Distrito Federa~ nos horários abaixo indicados _com 
a seguinte Ordem do Dia às 10:00 hs: para deliberar 
sobre anteprojeto de reforma constitucional. Às 
15:00 hs para: l-fixar diretrizes partidárias decor
rentes da deliberação tomada pela VII - Con
venção Nacional, realizada nos dias 8 e 9 de" abril de 
197_8, que escolheu o Ministro João Baptista de Oli
veira Figueiredo e Dr. Antônio Arireliano Chaves 
de Mendonça candidatos da Arena à Presidência e 
Vice-Presidência da República, respectivamente, à 
eleição a ser realizada em 15 de outubro de 1978. 2 
-deliberar sobre o Plano Nacional de Ação Pardi
dária; 3- delíberar _sobre o Qrçamento _e balanço fi
nanceiro anual. Brasí1ia, 12 de junho de 1978. Depu
tado Fram:elino Pereira - Presidente." O Deputa
do Nelson Marchezan informa que o_ edital q1,!e a~a
bara de ler está publiçado na p_ágina oitO mil, sete
centos e trinta e oito do Diário Oficial (Seção I -
parte um)_ do dia doZ,e d9 cQrr~nte mês. O Presiden
te, passando à ordem do dia, esclarece as razões que 
levafã.m a Comissão Executiva a convocar o Dire-
tório Nacional para deliberar sobre a matêria c-ons
tante do primeiro item da ordem do dia_e solic~ta ao 
Secretário-Geral que leia o- Projeto de Resolução, fi
xando diretriz quantO ao -comparecimento dos 

D·iembro-s da Arena ao Cóiêgio Efeiioral que elegerá 
o Presidente e Vice-Presidente.da República, no 
próximo" dia quinze de outubro e o apoio que deve
rão dar aos_ candidatos do Partido; General João 
Baptista de Oliveira Figueiredo e Dr. Antônio Au-

- relíano Chaves- de Mendonça para os cargos de Pre
sidente e Vice-Presidente da República, respectiva

-me_nte, escolhidos pela VII - Convenção Nacional 
da ARENA, realizada nos dias oito e nove de abril_ 
do corrente âno. Terminada a leitura, o Presidente 
coloca em discussão o Piojeto de Resolução. A se
guir, dá a palavra ao Senador José Lindoso, primei
ro orador inscrito, que se manifesta- favorável à 
aprovação da Resolução, justificando sua conve-

- niênCiã sob o aspecto político e sua juridicidade. O 
Presidente Francelina Pereira dá a palavra ao Sena
dor Daniel Krieger que diz ser a medida to!.almente 
desnecessária porque os candidatos da ARENA têm 
apoio da maior força a que se pode aspirar ê a resUl
tante da aprovação da quase totalidade dos 
membros que compõem a Convenção Nacional; que 
votará, como sempre, de acordo com os ditames de 
sua consciência, sufragando o candidato da prefe--
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rência do Part_ido e que é, tambêm, da preferência 
de toda _a__ Nação, o General João Baptista de Figuei
redo. Em seguida, tem a palavra o Senador Luiz 
Viana Filho que diz apoiar a resolução e sugere seja 
recomefldado aOs Diretórios Regionais a adoção de 
idêntica providência, para não parecer que a medida 
do Direiório N aclciital tenha caráter de exceção. 
Aparteando o Senador Luiz Vianna Filho, o Sena~ 
dor Petrônio Portella opina no sentido de que a su~ 
gestão do Senador Luiz Viana Filho constitua pro~ 
posição autônoma para ser apreciada oportuna~ 
mente. Pede a palavra o Deputado José Machado 
que se manifesta contra a medida proposta,_ após 
elogiar a conduta do Presidente Francelina Pereira 
à frente do Part_ido e do Senador Petrónio. Portella 
na condução da& __ reformas políticas. O Deputado 
JosÇ Machado diz considerar c~mtraditório o posi~ 
cionamentQ do Diretório Nacional quanto à fixação 
da_s diretrizes propostas, no momento em que se 
anunciam as reformas que quebrarão os rigores da 
fidelidade par~idá_ria; por outro lado, considera que 
os delegados_ do Partido ao Colêgio Eleitoral não 
necessitam de pressões, pois sufragarão os nomes 

____: dos candidatos já escolhidos e que são da preferên
cia de todos. Usa da palavra o Deputado Gerson 
Camata que, tecençlo considerações sobre a propos
ta, entende-que não há necessidade de se fixar a dire
triz, porquanto_ não conhece qualquer companheiro 
que, em diálog_o mais Intimo, tenha manifestado dis
cordância ou dissidência quanto à escolha dos can
didatos à Presidência e Vire-Presidência da Re
pública; que considera tambêm a medida inoportu
na, em face do comportamento anterior do Partido, 
pois seus membros jamais cometeram atos de indis
ciplina partidária. O Presidente l="rancelino Pereira 
dá a palavra ao Deputado António Mariz que diz 
1_ão concordar com a proposta para fixar diretrizes, 
pois, como esclareceu o Presidente Francelina Pe
reíra, a decisão da Convenção Nacionalj_â tr~ em si 

__ uma_.Qiretriz a ser observada por todos e que o Parti~ 
d_o Q_oderá acionar os instrumentos legais para man~ 
ter a disciPlina partidária, sem necessidade de recor
rer_ à medida ora proposta, concluindo por afirmar 
que votará contra a proposta. Pede a palavra o Se· 
nhor Josê Sarney que diz concordar com a proposta 
do Senador L uiz Viana Filho porque o Diretório 

··-tem competência legal para fixar diretrizes, conside
ra que ã diretrlz objetO da proposta de resolução já 
foi estabelecida--com a deliberação da própria Con
venção Nacional; ao Diretório Nacional cabe o 
cumprimento das decisões da Convenção, o que não 
implica em coagir oü compelir os companheiros. 
Pede a palavra o Senador Benedito Ferfeira que 
afirma deva a proposta ser aprovada por unanimi
dade_, a fim de qUe não paire dúvidas quando à coe
são do partido neste momento. O Presidente Fran
celina Pereira anuncia que não há mais oradores 
inscritos e como penflum companheiro se manifesta, 
encerra a discussão. Colocando a proposta em vo
tação, o Presidente Francelina Pereira solicita aos 

_membros do Diretório que estejam de acordo com o 
__ Projeto de Resolução que foi lido pelo Secretário

Geral _que permaneçam como estão. O Presidente 
Francelina Pere_ira apunçia que votaram a favor do 
Projeto de Resolução 65 (sessenta e cinco) inembros 
e contra os Deputados Gerson Camata, suplente 
convocado, Antônio Mariz, Murilo Rezende, José 
Machado e Geraldo Bulhões. O .Sena_dor Q_aniel 
Krieger pede a palavra e diz que votou a favor da 
proposta, mas com as ressalvas enunciadas em sua 
intervenção na fasé de discussão da matêria. O Pre~ 
Sidente Francelina Pereira declara aprovada a se
guinte: "Resolução - O Diretório Nacional da 
alian_ça _Renovadora Nacional, no uso_ de suas atri
buiÇões e para ·os efeitos do art. 152, incisO V. pará
grafo úiliCo, e-art. 35, inciso V, da ConstituiÇão Fe-
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deral, combfiiãdo com os artigos 70, 72, ~3 e-74 da 
Lei no;~ 5.682, de 21 de julho_ de 1971 (Lei of8iilíC_ã ___ -
dos PartidQS.._P_olíticos) com as alterações _feítã:sjJela 
Lei n9 5.781, deSde junho de 1972, bem cOmo oS ar~ 
tigos-77, 80- e seus-parágrafos, dos estatutos do Par
tido, resolve baixar a segUinte Resolução: Art. l'>
Os senadores, os deputados federais e Os deputados 
estaduais, ou seus súplentes que integram, Ou ve
nham a integrar o COlégio Eleitoral (Lei Comple
mentar n'~lS, de 13 de agosto de 1973; com as modi
ficações feitas pelo Uecreto-lei nO? 1.539, de 14 de 
abril de 1977) que elegerá, em 1 S de outubro do cor
rente ano, o Presidente e o Viee-.Presidente da R.e
pública, deverão comparecer às sessões do referido 
Colé.,gio Eleitoral_ e dar integr'al apoio, por atitudes e 
pelo voto, aos nomes do General João Baptista de 
Oliveirn:FJgueítedo e Dr. Antônio Aureliano ChaM 
ves de Mendonça, para os cargos de Presidente e 
VicewPresidente da República, respectivamente, esM 
colhidos como candidatos çio _Partido~ pe!a YU -
Convenção Na_cional Qa_ ARENA, realizada em 
Brasília, nos dias 8 e 9_d_e ab_ril do ~orren!eanÕ. Art. 
29 ........ As dirctrl~~s legitimamente estabelecidas nesta 
Resolução serão, para todos os efeiiàs legais, arqu_iM 
vadas, no prazo de 10 dias, na Secretaria do TribuM 
nal Superior Eleitoral (Art. 73, § J'i', inciso I, da Lei 
n'i' 5.682, de 21 de julho de 19:71) e comun_icada~ à 
Mesa do Senado Federal _que presidir~ o Colégio 
Eleitoral (Att. 13, parãgrafo único, da Lei CofupTeM 
mentar nt 15, de 1973, com a nova redação dada 
pelo Decreto-lei nt 1.539, de 1977), para os efeitos 
previstos ria ConstitUição e na legislação em vigor. 
Art. 39- C.stã" Resolução entrará em vigor na data 
desta reuniàQ. Brasflia, 21 de junho de f978." O Se: 
nadar Wílson--Gonçalves pede que seja votada a 
proposta do Senador Luiz Viana Filho quanto a 
recomendarMse que os Diretórios Regionais tracC_!ll 
direfrizes semelhantes às aprovadas nesta reunião. 
O Presidente Ftanceliriõ Pereira esclarece que o DiM 
retóriõ Nacional, nesia oportllnidade, não tem cOmM 
petência legal para deliberar a respeito, tendo em 
viSta -que a ffiaféfiãnão tõMtou do Edital de convo
cação, mas que a Direção do Partido, em term9s de 
recomendação, darã ciência aos presidentes dÔs DiM 
retórios Regionais da sugestão em causa. Dado o 
adiantado da hora, o Presidente Francelina Pereira 
propõCque ó"s'itens reSJllrl.tes- d,a Ordem_ cio Qiª_J)aM-
ra deliberar sobre o Plano Naciçnal de Ação Partí
dáiia_e_ O OrÇaiil:"enroe balanço financeiro anual" se
jam apreciados na reunião de amanhã., às dez horas, 
inicíalmente aprovada nesta reunião. A proposta é 
aprovada por unanimidade. Nada mais havendo a 
tratar, o Presidente Francelina Pereira declara enM 
cerrada a reuníãO às deze;seis hçras e vinte minutos, 
agradecendo a presença de todos. E, para constar, 
eu Deputado ass.) Nelson Marchezan lavro a pre
sente ata, e ressalvo a expressão ••em 15 de outubro 
do corrente ano", escrita na entrelinha da página 
cento e oitenta e um verso, na oitava linha, que é asM 
sinada pelo Presidente Francelina Pereira: ass.) 
Francelina Pereira. - Deputado Nelson Marcbe
zan, Secretário-Ger-al - Deputado Francelina Pe-
reira, Presidente. 

Certifi.co'"queã presente cópia foi conferida com 
o orijinal, estando conforme, 

Secretaria do TSE, 29 de junho de 1978.- Ro
slflút L. Oliveira, Diretora da Subsecretãria Júd-iM -
ciária, Substituta. 

Visto: Geialdo da Costa Manso, DiretorMGeral. 

A Ata está assina::da pelos Deputados Nelson MarcheM 
zan, Secretãrio"-Gera.l d_o Partido e Francelina Pereira, 
então Presidente do maior Partido político do Ocidente. 

O SR. P~ESIDENTE (Moacyr Da_lla. Fazendo soar a 
campainha.)- NObre Senador,_o t~mpo de V. Extjá. se 
esgotou, 

O SR. MOACYR DUARTE- Sr. Presidente, recor. 
--ren.ao·â generosidade e. à liberalidade de V.-Ex•. aPénas 

nliiiSOUffi -min_Ufo,. p'itYã"-cOríClliir-:-
_ Sr. Presidente, o Jornal de Brasília da época, num coM 
meQtárfo-sob-"o-tftulo~'Tancredo quer que Partido feche 
questão" ... 

o sr: HUmberto Lucena - Este artigo jK foi lido, 
nobre Senador. 

---o SR. MOACYR DUARTE- Sr. Presidente, apenas 
para avivar a memória, eu me permitirei reler: 

... 0 Líder do MDB na Câmara e um dos viceM 
Presidentes do partido, Deputado Tancredo Neves, 
antes. da reunião da direção na'cional com o General 
Euler Bentes e se~s assessores, na residência de 
Ulysses Guimarães, disse ontem que iria sugerir 
"medióaS: drásticas" _ a,_os representantes da OpoM 
sição que deix.areÍn c$e comparecer às~[eições presi
denciais -de_IS 9e outubro, ou não votarem no can
didato oficia_! do pa_rtido. 
--O dirigente emedeb(sta declarou~se, inclu~ive, fa
voráve_l a instaura~;;ão d~ um_ processo sumário de 
expulsão dos f~tosos e, aos que disputarão as 
eleições parlamentares de IS de novc;:mbro, ,sugeriu 
o cancelamento do registro," 

-$~~ Presidenie, ~·oh! tempos, Oht costuffie.s-.-.:""Nenhum 
comentário mais. (Muito bem!) 

O Sr. Humberto Lucena- Sr. Presidellte, peço -a pala
vra para uma comunicação de Liderança. 

O SR. PRESIDENTE (Moacyi' Da !la)- Concedo a-· 
palavra ao nobre Senador Humberto Luçena,-para uma 
conumicação de Liderança. 

O SR. HUMBERTO LUCENA {PMDB- PB. Para 
uma comunicação de Liderança) -::_Sr. !;)residente, Srs. 
Senadores, o nobre Uder do PDS, em exerçício nesta 
Casa, acaba de relatar um episódio de uma época autori
tária, que não se compara com o que ocorre nesta fase de 
abertura poHtica que _estamos vivendo, aliás sob a i9spiM 
raqãO do alua/ Presidente da República, General João 
Baptista de Oliveira Figueiredo. 

Não vejo razão para que se ins_ira. nos Anais do SenaM 
do esse documento referente à reunião do Colégio El;ÇiM 
torai em 1978. Os fatos boje, pela áinâmica d_Q processo 
político, são evidentemente inteiramen_t~ ~iferent_es. 

Em primeiro lugar, o importante a salientar, neste insM 
tante, é que, àquele tempo, não se tern notícia de nenhu
ma decisão_ do Tribunal Superior Eleitoral, anterior à 
reunião do Diretórío_Nac:kmal da ARENA, que COloCas
se, em termos nítido&. _que a fidelidade partidária nãõ se 
aplica ao Col~gio Eleitoral. 

Sr. Pres-idente, Srs. SenadQres, a matéria hoj~_ét_porM 
tanto, inteiramente diversa. O que se conh~çe é uma deli
beração histórica, do nosso mais alto Cor_te d~ Justiça 
eleitQraf, qu~ foi_ contc;stada, pelo PDS ortodoxo, na reuM 
nião da sua direção nãcional, à qual, aliás, não e:s_tiveram 
presentes figuras das m~is proeminent~ .dessa agreM 
miação, entre as quais destaco o :;ttual Mini.stro Jarbas 
Passarinho, que inclusive se desligou do Díretório Na-
cional ___ por discordar da_ orientação pretendida pelos 
adeptos do candidato oficiai; o Senador Aloysio Chaves, 
Líder dO Governo do Senado F ed_eral, que deu ~ntrevista 
à imprensa, publicada amplamente nas principiis inanM 
chetes dos jornais do País, argumentando que esse proceM 
dimento representava uma insânia total, sob o ponto de 
vista jurfàico e sob o ponto de vista político; o Ministro 
Delfim Netto, da S~etaria de Planejamt;nto d~_PresiM 
dêncíã dã-.Repüblica, para não falar em outras lideranças 
da 'Inaior expressão nacional do PDS ortodox,o e por 
que, não dizer, da intimidade do sis_~ema dÕminante_do 
pcider chefiado pe!o Presidente General João Baptista de 
Oliveira Figueiredo: 
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Portanto, não' há como se equiparar o que houve em 
1978 com a reunião de hoje do que restou do Oiretório 
Nacioi1al do Partído Democrático Social, que estã em 
pleno processo de implosão, diante do apoio incontestá
vel de 90% da sociedade brasileira ao candidato da 
Aliança Democrãtica, que é o exMGovernador de Minas 
Giriis~Tancredo Neves, virtualmente eleito Presidente 
da República pelo Colégio Eleitoral. 

Sr. Presidente; -srs. Senadores, tudo isso, representa o 
que se chama jus espeme, andi e tãoMsomente isso. ~o de-
sespero de causa daqueles que não querem se render à 
evidêtlcia dos números e que insistem, por meio de todos 
os ârtifícioS ao ~seu alcance, em modificar o resultado de 
uma sUc~são presidencial quejâ é mais do que evidente. 

O ex-Governador Tancredo Neves, hoje, s6 falta to
maf posse da Presidência da República. Quanto a isso, 
não há dúvida, o próprio do governo, pela maioria dos 
seus membros, ja absorveu esta realidade, que só os ce~ 
gos não querem ver. 

O que Sj! passou hoje, ao ver do PMDB e de todo a 
Oposição brasi'leira, foi uma reunião que vaí cair no va
zio,- porque o Tribunal Superior Eleitoral, pelas suas 
mais eminentes figuras, a começar pelo seu Presidente. 
meu eminente conterrâneo, Ministro Rafael Maia, não 
vai, de uma _horu _para outra, modificar a Sua jurispru~ 
dência. 

V. Ex•, Senador Moacyr Dalla, Presidente do ConM 
gresso Nacional que vem se posicionando dentro das deM 
cisões da Justiça -e jâ o proclamou várias vezeS- é- ó 
primeiro a dizer, pelas entrevistas que os jornais publica
ram, que depois da recente deliberação do TSE, a quesw 
tão da fidelidade estâ encerrada; não há mais o que se 
discutir a esse re_speito. O que o TSE definiu? Que nem 
há fidelidade no Colégio Eleitoral nem cabe à Mesa do 
Senado Federal discutir a validade dos votos que porM 
v:entura forern emitidos oralmente no Colégio eleitoral. 

Em última anãlise: a Justiça Eleitoral, pela sua mais 
Alta Corte, avocou a si a decisão final de todos es_se~ 
problemas. 

Sr. Presidente, Srs. Senadores, consideração, assim, a 
essa altura, a leitura dessa Ata de 1978, inteiramente dis~ 
pen-sável, sem nenllum efeito jurídiCo nem político, por
que o que importa é a atualidade política brasileira. O 
que se tenta ê, através da am._eaça, que não será absolutaM 
mente possível de ser concreti~ada, de cassar mandatos 
de coffipanheiros de Partido, inverter o_ resultª-do de_ uma 
etelçã_o que toda a Nação já conhece. 

NeSte partiCular, riinguém melhor do que a Folha de S. 
Paulo-~ que é um órgão que tem, inclusive a nível nacio
nal, liderado a campanha pelas diretas, Pela aferiÇão que 
tem feito, diariamente, do ponto de vista dos membros 
do Colégio Eleitoral, para comprovar que, a esta altura, 
o candidato da Aliança Democrática estâ eleito por uma 
maioria que vai de 150 a 200 volos; mais ·expressiva do 
que a_- que escolheu o atual Presiçl~nte da República, em 
1978, o General João Baptista de Oliveira Figueiredo. 

Po.rtanto, Sr. Presidente, Srs. Senadores, quero, neste 
instante, deixar claro que não adiantam essa manobras e 
essas ameaças, iitclusive porque aqueles que compõem a 
dissidência do PDS, e que se agasalham hoje sob a ban .. 
-deira da Frente Liberal, que é um dos segmentos mais 
impOrtantes da Aliança Democrática que apóiam o ex .. 
Governador Tancredo Neves, sob a liderança do Vice
Presidente da República, o grande brasileiro Aureliano 
Chaves, estão inteiramente tranqUilos, até porque, alêm 
de todãS-asdecísõ~sjá toiiiadas pela Justiça EleitOral,
e que, não temos dúvida, serão mantidas rigorosamente 
- eStão caminhando, celeremente, para a publicação do 
manifesto que vai lançar no Brasil o novo Partido, que 
serã Q Partido Liberal Progressista ou Partido da Frente 
Í.ibérarsigli qUe vai depender, evidentemente, da deci
são fiilal dos seus fundadores. 

S-r. Preside_nte, Sr. Senadores, nós estamos seguros de 
que nãO Somente--essa deliberação de hoje do PDS orto
dox~ não terá n_e_h_um efeito prático, poiS o que ela quer é 
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apenas coagir- e não vejo como-alguém Ciüéírá SC: eféS:er 
sob o guante da força, da: intimidação ....;.. e-lambêm por~ 
que ela não encontrará respaldo no Tribunal Superior 
Eleitoral, que há de manter a sua decisãO: .histór1ca:de
que a fidelidade partidária não -se aplica ao Colégio Elei
toral. 

E não se pode, portanto, tornar inválido nenhum voto 
no Colégio eleitoral. 

A Mesa do Senado Federal, presidida por V. Ex•, Se
nador Moacyr Dalla, hã de permanecer, com_o _V. Ex• o 
afirmou hã dois ctiã-s-do ano deSta tribuna, numa poSição 
absolutamente isenta, porque, acredito, -esPero e confio-, 
em nome da minha Bancada e de todo o Senado, que V. 
Ex' há de passar para a história como o hcirriem públiCo 
que vai presidir o Colégio Eleitoral cOm o e.o;pírito isento 
de um magistrado. 

Era o que tínha a dizer, Sr. Presidente. (Muito beml 
Palmas.) 

Alexandre Costa - João Castelo --José SarÕey
Carlos Alberto- Cid Sampaio- Carlos L )ira:- Alfre
do Campos- Benedito Ferreira- Benedito Canelas
Roberto Campos - Enéa:S Faria. 

O SR. PRESIDENTE (Moacyr Palia)- A Presidên· 
cia recebeu, do Governador dó ·EStiei o de Mata GrôssÕ 
do Sul, o Ofício nq s/27, de 1984 (nq 442/84, na origem), 
solicitando, nos termos do item IV do art. 42 da Consti
tuição, autorização do Senado Federal a fim de que 
aquele Estado possa realizar operação de empréstírilo ex
terno no valor de US$ 35,000,000.00 (trinta e cinco mi
lhões de dólares norte-americanos), coni a ·garantia da 
União, destinado ao financíamento parcial do ji'rograma 
rodoviário daquele Estado. 

A matéria será despachada às Comissões de FinançaS 
e de Constituição e Justiça. 

O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla) ~ A Presidên
cia- convoca sesiãõ extriordinárí2 a rê:afíiár-se hoje, àS 
18 horas e 30 minutos, destinada à aprecia-ção das se
guintes matérias·. 

- Redação Final do Projeto de Lei do Senado n"' 153, 
de 1984·DF; 

-Mensagem n"' 13 t, de 1984, relativa à escolha do_Se
nhor Wladimir do Amaral Murdnho para e:rcercer a 
função de Embaixador do Brasil junto ao Reino da Di
namarca; 

-Mensagem n"' 153, de 1984, relativa à escolha do Se
nhor Qáudio Garcia de Souza para exercer a função de 
Embaixador do Brasil junto à República Federativa So
cialista da Iugoslivia; 

-Mensagem n' 154, de 1984, relativa à escolha do Se
nhor Ronaldo Mota Sardenberg para exercer a função de 
Embaixador do Brasil junto à União das Repúblicas SO-
cialistas Soviéticas; - , 

- Mensagem n"' 165, de 1984, relativa à escolhá dO Se
nhor Renato Bayma Denys para exercer a função de Em
baixador do Brasil junto à República da Costa Ricá; 

- Mensagem_n.,. 166, de 1984, relativa à escolha do Se-
nhor Guy Marie de Castro Brandio para exercer a função 
de Embaixador do Brasiljunto à Repúblic!! do Seneg31; e 

-Mensagem 11~""167, de 1984, relativa à escolha do Se
nhor Roberto Pinto Ferreira Mamerl Abdenur para exer
cer a função de Embaixador do Brasiljunto à República 
do Equador. 

O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla)- Sobre a Me
sa, projetos que serão lidos pelo Sr. !'!'-Secretário+ 

São lidos os seguintes 

Dlf.RIO DOCQNGRESSO NACIONAL(Seção II) 

-PROJETO DE LEI DOSENAD9 N' 238, DE 1984 

Dispõe sobre isençõ~ tributárias, de tuas e ser
viços que menciona, a instituições de educação ou de 
assistência social, e di( outras providências. 

O Congresso Nacioilal decreta: 
Art.- \"' É concedida isenção total de tributos, taxas e 

serviços adiante mencionados, a instituições_ de educação 
ou de -asSitêilCia -social, quando sem fins lucrativos, rela
tivamente a mercadorias por elas importadas ou a elas 
doadas por entidades internacionais, governos estrangei
r01; ou entidades partiCulares, mediante aOOrdos, -coiwê

-níOs-ou óutrás forrllas de- ajuste, para empregO na-C-am
panha Nacional de Alimentação Escolar. 

§ (9 As disposições deste artigo-aplicarri-se, integral
mente, a partir do ponto de entrega das mercadorias em 
terrítório-·nadõn3.I, ão p.âgameilto de despesas relativas a 
!=lireitos de importaç_~_o, impostos, tributos, taxas adua
TieirãS de aii-acaÇãO, de5embarque, barcagem, --descarga, 
tri&gc;rn, armazenagem, emolumentos, taxas especiais, 
pedágios, qu-otas e tributos similares, inclusive o Adicio
nal de Frete para a Renovação da Marinha Mercante
AFRMM e a iaxa de Melhoramentos dos Portos
TMP. 

§ 2"' A iseõ.çãO ieferida neste-artigo não Se aplica a 
taxas relativas ao serviço de caPatazia nos portos, con
fOrme definido na Consolidação dás Leis do Trabalho, 
aprovada pelo Decreto-lei n~' 5.452, de l~' de maio de 
1943, e na legislação complementar. 

Art. 29 Esta lei será regulamentada pelo Poder Exe
cutivo, no prazo de sessenta dias contados de sua oubli
cação, 

Art. J9 Esta lei entra em vigor na data de sua publi
cação. 

Art. 49 Rev9gam-se as disposições em contrário. 

Justificação 

A Fundação de Assistência ao Estu_dante-FAE, enti
dade sem fins lucrativos, instituída pela Lei n9 7.091, de 
18 de abril de 1983, como o principal instrumento do 
Goverrio braSileiro nã execução da Política Nacional de 
-Assistência ao Estudante, teiri enfrf:ntado sérios per
calços para desembaraçar gêneros alimentícios, recebi
dos do exterior a tftulo de doação. Só nesse ano de 1984 
a FAE teve de desembaraçar cerca de doze mil equinhen
tQ toneladas métricas de gêneros. 

Essa doações, constituídas, basicamente, de leite. em 
pó, sopas liofilizadas e farinha -de -irigo, suplementam a 
alimentação e a nutrição de estudantes brasileiros, pré
escolares e escolares da rede oficial de ensino, no Norte e 

____ no Nordeste, decorrendo de acordo firmado entre o Go
verno do Brasil e o Programa Mundial de Alimentos da 
OrganizaçãO -das Nações Unidas-O NU, denominado 
"Projeto Brasil 2325". 

A fim de que tais produtos nllo se perdessem nos por
tos, foram eleS liberados sob "termo de responsabilida
de'', quanto ao pagamento de gravames portuários e al
fandegários, mobilizando vários servidores dã FAE e en
volvendo procedifll:entos burocráticos e despesas com su
cessivos deslocamentos desses funcionários, para a efeti~ 
vação das providéncias inerentes àquela liberação,, 
encontrando-se alguns desses pagamentos pendentes de 
decisão. -

Ocorre que, para citar apenas um exemplo, trezentas 
toneladas de leite em p6 recebidas pela F AE do exterior 
para emprego em merenda escolar pagaram cer~a de três 
milhões de cruzeiros a titulo de taxa de armazenagem, e 
mais um milhão e: meio de cruzeiros pelo serviço de capa
tazia, causando sérios entraves_ à sua liberação, visto cjue 
a entidade não dispõe de recursos específicoS paia-esse 
tipo de dispêndio. 
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O Programa Nacional de Alimentação Escolar, nacio
nalmente conhecido como "merenda escolar", projetou 
para este ano o atendimento, com uma refeição diária, 
de creca de vinte e um milhões de crianças em 192 miles
colas, consumindo, anualmente, 350 mil toneladas métri
ca de alimentos, mobilizando recursos da ordem de 352 

- bilhões de cruzeiros, p-rovenientes_ dos programas sociais 
do Governo brasileiro. 

A Constituição Federal veda a cobrança de impostos 
com aquelas características, preceituando no art. 19: 

"Art. !9 1': vedado à União, aos Estados, ao 
Distrito Federal e aos Municípios: 

fii --Instituir impostos sobre: 

c) o patrimdnio, a renda ou os serviços dos par
tidos políticos e de Instituições de educaçio ou de as
sistência social, observados os requisitos da lei;" 
(grifamos). 

Além de tratar-se de entidade sem fins lucrativos; go
zando, inclusive, de isenção do Imposto de Renda -
Pessoa Jurídica, a FAE tem, entre os seus objetivos, o de 
"elevar os níveis de alimentação e nutrição do estudante, 
com vistas ao seu melhor rendímento escolar". 

E, consoante Parecer CST/DAA/SELAP n9 2_.129, de 
20 de setembro de 1984, portanto recente, a Secre-taria da 
Receita Federal concluiu pelo direito que tem a FAE à 
isenção da Taxa de Melhoramentos dos Portos, por 
força do art. 2~', inciso II, combinado com o art. 3"' do 
Decreto-lei fl9 i.016, de 21/!0/69, com a redação da Lei 
n' 6.418. de 30/05/77. 

Cabe acrescentar que, por força do Decreto n"' 
55.717/65, é já assegurado à Campanha Nacional de Ali
mentação Escolar, atra~ês do Decreto n"' 56.886/65 (que 
lhe deu a atual denominação), a isenção da Taxa de Me
lhoramentos dos Portos, relativamente às incidéncias 
que aqui são menciõnãaas, nada obstante sua nova e 
atual denominação (Fundação de Ass.istêncíã ao Estu
dante), dada com a retromencionada Lei n"' 7.091/83. 

t, portanto, o presente Projeto de lei para, de forma a 
mais aórangente posstvel, isentar, coOSolidando num ú
nico diploma legal, dos gravames apontados, as insti
tuições de educação ou de assistência social do seu paga
mento, desde que preencham os requisitos, que nele são 
fixados, por envolver a providência, sem dúvida, medida 
de cabal justiça ·e do mais elevado sentido social. 

Sala daS Sessões, 21 de novembro de 1984. 
Senador Raimundo Parente -

(Às Comissões de Constituições e Justiça e de Fi
nanças.) 

PROJETO DE LEI DO SENADO No 239, DE 1984 

Autoriza as instituições de ensino superior vincula
das à União a manterem cursos notumos. 

O Congresso Nacional decreta: 

Art. __ 1 Q As instituições de ensino superior vinculadas 
à União são autorizadas a manter cursos em perlodo no
turno. 

Art. 2"' O_ Puder Executivo, ouvido o Conselho de 
Educação, regulamentará esta lei definindo os cursos e 
respectivos currlculos, assim como número de séries que 
serão ministrados no períOdo noturno. 

Art. 3"' Esta lei entrará em vigor na data de _sua 
publicação. 

Art. 4"' Revogam-se as diSPosições em contrário. 

Justlficaçio 

As instituições de ensino superior vinculadas à União, 
que por propocionaretn ensino gratuito deveriam 
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destinar-se a alunos carentes de recursos fin.anceiros, pa
radoxahnent~ não vêm cumprindo esse importante pa
pel, eis que só mantêm cursos diurnos. Esses- os cursOs 
diurnos - somente podem s_er freqUentados por alunos 
de famílías abastadas, que nã-o têm necessidade __ de traba
lhar. 

Devido a essa situação, os que trabalham d1,1rante o 
dia para sobreviver, se quiserem estudar, sã.o forçados a 
pagar elevadíssimas importãncias a título de matrícula e 
anuidade, nos estabe_lecimentos privados de ensino suPe
rior. Outros- a maioria- si'mptesmente abandonam a 
idéia de estudar. 

Neste contexto, afigura-'3e-nos de justiça que aS inS'ti- -
tuições_de ensino superior mantidas pela União propor
cionem âs pessoas mais carentes de recursos a possibili- _ 
dade de acesso à Universidade,. mantendo cursos notur
nos. 

O exemplo da mais importante instituição de ensino 
universitârio~do-Pa_ts._~_a USP, mantida pelo Governo 
do Estado de São Pauto- que há décadas dispõe de cUr
sos noturnos, deve ser estendido ~a todo Õ_- Pais. 

Sala das Sessões, 21 de novembro de 1984.- N~í~_D:
Carneiro. 

f Às COJ».issões de Constituição e Justiça e de Edu
cação e Cultura.} 

O SR. PRESIDENTE (Moacyr Datla)- O~ Pi'ojeto's 
lidos serão publicados e remetidos às comissões cQmpe-
tentes. 

Sobre a mesa, projetas de resolução que serão lidos 
pelo Sr. l\>-Secr_e:tãrio. 

São lidos os seguintes 

PROJETO DE RESOLUÇÃO N• 78, DE 1984 

(Da Comissão Diretora) 

Institui o Incentivo Funcional, e dá outras provi~ 
dênclas. 

Art. }9 ~ instituídq o _Inf~ntivo Funcional, que c?r=
responde à retribuição pelo desempenho de serviço cOn
siderado relevante em atividades do Senado Federal. 

Art. 2\> Será concedido o Incentivo Funcional aos 
servidores que atendam os seguintes requiSitOs básícóS: 

a) ser ocupante de_cargo ou emprego integrantes do 
Quadro Permanente o_u do Quadro de Pessoa( CLT, po
Sicionado no mínimo, há um ano, na última referência de 
Classe Especial da Categoria Funciorml a que pertença; 
ou 

b} ser ocupante de cargo do Grupo .:... DAS, ou 
função gratificada ou de conOança~ exigido aos servido
res cujos car_gos não integrem a ültima referência de -
Classe_Especial, um ano de exercício em cargo efetivo do 
Quadro Permªnente ou emprego do Quadro de Pessoal 
CLT do Sénado F~deral. 

Parágrafo único. Os ocupantes de empregos com re
tribuição_ correspondente à escla de vencimentos do Gru
po -DAS, não abrangidos pelas letras ._..a" e .. b" deste 
artigo, farão jus, igualmente, à percepção ·do Incentivo 
Funcional desde que tenham, no mínimo, um ano'(kde
sempenho nessas atividades, no Senado Federal. 
Art. 39 O Incentivo Funcional é escalonado em faixas 
de retribuição de I a VIII, a que correspondem, progres
siva e cumulativamente, o percentual de 6% para as fai· 
xas I e VIII e de 3% para as demais faixas, conforrn:epre-
visto no Anexo I desta Resolução. 

Art. 4~' Para efeito de percepção do Incentivo Fun
cional, os percentuais estabelecidos no artigo anterior in
cidirão, ein cada_c_aso, sobre o valor das seguintes retFi
buiçõf:s de natureza permanente: 

a) Cargo DAS; 
b) Cargo efetivõ ou emprego permanente; 

QIÃRJO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção li) 

c) Cargo efetivo ou- emPrego permanente acrescidos 
diJ:TUnção gratificada ou de confiança. 

Art. 511 O servidor que atender ao disposto na alínea 
a do art. 2~' desta Resolução, fará jus à percepção do per· 
centual correspondente à faixa I do Incentivo Funcional. 
- § }Y Ocorrendo posse em Cargo do Grupo- DAS 
ou designação para o execício de função gratificada ou 
de confiança, os servidores de que tratam a ,alínea b e pa~ 
rágrafo único do árt. 2~' terão direito à vantagem, na for
ma estãbelecida no Anexo I, somados os percentuais d<'is 
faixas anteriores. 

" § 211 É de dois anos o interstício para o acesso às de. 
mais faixas do Incentivo Func_ionaL 

§ 39 O servido_ r que perceber o lncenti\:'0 Funci_onal 
em virtude do disposto no § 19 deste artigo durante; S 
(cinco) anos conseçutivos, não sofrerá decesso d,«. fai~a 
em _virtude de alteração, ex.oneração ou_ dispensa do car
go, função gratifiC3da o()U de- confiança. -

§ 49 -Em caso do nãO atendimento ao período de ca
rênCia eStabelecido no § 3Q deste artigo, o servidor dei~~ta~ 
rá-de perceber o lnc_entivo Funcional, à exceção daqu~les 
a que-se-refere a alínea a do artigo 2\>, que passarãO à-fai_
xa a que têm direito em razão do tempo de servi~. 

Art. 69 Suspende-se a co_ntagem do interstício para a 
percepção do Incentivo Funcional, nos períodos a seguir 
especificados, do servidor que sofrer as seguintes penali
.Q.pdes: 

a) advertência e repreensão: 1 ano 
b) suspensão (com ou sem conversãO em multa}: 

- até 5 dias: 2 anos 
-de 6 a 8 dias: 3 anos 
- Oe 9 a 15 dias: 4 anos 
-de 16 a 20 dias: 5 anos 
- acima de 30 dias: 8 anos;._ 

c) destituição de função: lO anos. 
Parãgrafo único: Os servidores que jã estiverem per· 

cebendo p Incentivo FunciOnal, se iTicorrerem nas faltas 
discriminadas permanecerão posicionados nas faixas res
pectivas" pelo mesmo péríõdo de tempo estabelecido nes~ 
te:.artigo. 

Art. 79 Ocorrendo' a hipótese de o servidor a que se 
refere o art. 59,§ !9 estar posicionado, pelo tempo de ser~ 
viço, e-m fàixa superior àquela de_corrente de SUa indi
cação, na forma do Anex._o I, prevalecerâ a percepção do 
Incentivo Funcional pela faixa de maior valor, 
aplicando-sei-lhe o disposto no § 39 do mesmo artigo. 

Arf:-'89 A percepção do Incenti~_? Funcional d!! q~e 
trata esta-Resolução independe de designação, cabendo 
à Subsecretaria de Pessoal comunicar o direito, autOma
ticamente, à Subsecretaria Financeira~ assim como as ai· 
terações funcionais supervenientes. 

Art. 99 Na primeira aplicação, dispensado o interstí
cio de que trata o § 29 do art. 59 desta Resolução, será 
promovida, de imediato, a inclusão de servidores nas fai
xas do Incentivo Funcional de acordo com as seguintes 
normas: 
I- dos_servidores a que se refere a alínea a do art. 2~', 

na faixa que corresponder ao resultado da soma do per
centual da faixa I e dos percentuais das faixas sub~eqllen
tes a que o·-setvidor_ tenha--difeiiO Pã.ra-·cadã. quatrO anos 
de tempo de serviço no Senado Federal. 

II - dos servidores a que se refere a alínea b e o pará~ 
grafo único do art. 2~', na faixa correspondente, especifi
cada na forma do Anexo I, acrescida dos percentuais das 
faixas subseqUentes a que o servidor tenha direito após 
cada cinco anos de exercício, no Senado Federal, em car-· 
go do Grupo - DAS, função gratificada ou de con
fiança, aplicando-se~lhe o disposto no art. 79 desta Reso
lução. -

Ãrt. 10. Esta Resolução entra em vigor na data de 
sua publicação: 

Art. I I. Revogam--se as disposições em contrãrio. 

Novembro de 1984 

bNEXQ_I __ 
INCENTIVO AO MtRITO FUNCIONAL 
FAIXAS DE RETRIBUIÇÃO 
(art. 8\>, Resolução n9 ) 

Faixas 
VIII _Ocupantes de Cargos DAS~_6 
VJI Ocupantes de Cargos DAs:.s 
VI Ocupantes de Cargos DASA 
.V Ocupantes de Cargos DAS-3 e de Função Grafica-
da FG-~--- --

IV Ocupantes de Cargos DAS~2, DAS~ 1 e de 
Função Gràtificada FG~2 
IIl Ocupãntes de Função Gratificada FG~3 
II Ocupantes de Função Gratificada FG-4 
i· óéup~ú'itCs_ d~ Função de Continuo de Gabine~e 

Justificação 

Pretende-se, Cõm o presente Projeto de Resolução, ins
tituir nO Sei-lado Federal o Incentivo Funcional, nos 
moldes adotados pela Câmara dos Deputados que, pelo 
Ato n~' 17, de 1983, da Mesa daquela Casa, regulamentou 
o referido instituto, criado que fora pela Resolução n' 
36, de 1983. 

Neste projeto, além de se criar o instituto do Ine:enti.,..o 
Funcional, toma-se o cuidado _de estabelec;er a sua regu. 
lamentação, o que representa, sem dúvida, uma econo
mia na tramitação legislativa. 

Sala da Comissão Diretora, 21 de novembro de 1984. 
- Moacyr Dalia - Lomanto Júnior - J aison Barreto
Henrjque Santillo - Raimundo Paretlte - Martins Fllho. 

PROJETO DE REsOLUÇÃO N• 79, DE 1984 
(Da Comissão Diretora) 

Reestrutura e extingue Grupos do Quadro Perma
- ne_nie do Senadq Federal, e dá outras providências. 

O Senado Federal revolve: 

Att. I' É reestruturado o Grupo-Atividades de 
Apoio- Legislativo do Quadro Permanente do Senado 
Federal, designado pelo Código SF-AL~OlO, compreen
derido as Categorías Funcionais a seguir identificadas, 
distribuídas as respectivas Classes pela escala de referên
Cias na fõtm·a do Anexo I desta ResoluçãO: 

- CódjgQ -S-F-AL-011 -TéCnico LegisiátiVõ 
Código SF~AL~012 - Taquígrafo Legislativo 
Código SF-AL-013- Inspeior de Segurança Legisla

tiva 
Código SF-AL..014- Agente de_Segurança Legislati· 

v a 
Código SF-AL-015 - Assistente Legislativo 

v o 

Código SF-AL~Ol6- Agente de Serviços Legislativos 
Código SF-AL..Q17 -~Agente de Transporte Legisla ti· 

Aft.--29 São requisitos para ingresSo nas Oasses Ini
ci<J.das da$ CaCegorias Funcionais do Gru-po-Atividade 
de Apoio Legislativo, além dos estabelecidos nas ins

-truções reguladoras dos concursos, os seguintes: 
I- para as Categorias Funcionais de Técnico Legisla

tivo'eTaquígtafo Legislativo, diploma ou certificado de 
conclusão de curso superior ou habilitação legal equiva
lente cor"relacionados com as atribuições da Categoria 
Funciona{; 
II- para a Categoria Funcional de Inspetor deSegu

t:_ança Legislativa, diploma ou certificado de conclusão 
de cUfSo superior de Bacharel em Direto; 

III- para as Categorias Funcionais de Agente de Se
gQi"ailÇ3.-Legislativa e de_ Agente de Transporte Legislati
vo, certificado de conclusão de cur_so de 19 Grau ou de 
nível equivalente; 
IV- para a Categoria Funcional de Assistente Legis

lativo, certificado de conclusão de 2º Grau ou d_e :nJvel 
equivalenle.; _ 
V- parã a Categoria Funcional de Agente de Ser· 

viÇos Legislativos, observadas as respectivas especifi-
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cações de Classes, a serem estabelecidas em Ato da Co
missão Diretora, certificado d~ conclusãq de l~' Grau, ou 
de nível equivalente; 

Parãgrafo único. É requisito para ingresSo nã. Classe 
.. C .. da Categoria Funcional -Técnico Legislativo, por 
progressão funcional, possuir o servidor dlptomã. de 
nível superior. -

Art. 3"' _ Os ocupantes de cargos integrantes das-Cate
gorias Funcionais do Grupô a que se refere esta Reso
lução ftcam sujeHo!f::Jó"i'"egímeae 40 (quarenta~horas se
manais-de trabalho, ressalvadas as atividades técnica~ ou 
especializadas que tenham cargas horárias estabetecil:ias 
em regulamentação específíCa. - -

Art. 4"' Integram as CateioríaS Funcíon_ãis de que 
trata o art._ l~' desta Resolução,- os cargos especifi_ca9qs 
no Anexo II, cujos ocupantes serão incluídos na Catego- -
ria Funcioilal própria, mediante Ato da ComissãO Dire
tora. 

Parágrafo único. OS. cãtgos, re-rtfanescentes de si
tuações anteriores a esta Resolução, não comprometidos 
con't progressão ou_ ascensão funciona_], serão distribuí
dos mediante Ato da Comiss_ãº pjr_çtora; n·as Categorias
Funcionais índicadas_ nQ Art_. 1!. de_!i:ta Resolução. 

Art. 59 Para provimento, por meio de concurso 
público, ascensão ou progressão funcional, de-caig9s cy.
jos ocupantes, em decorrência das especificações de clas
ses, venham a desempenhar atividades própriaS de pro
fissões regulamentares, será exigida a correspondente ha~ 
bilitação profissional, técnica ou especializada. 

DlÃRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção ll) 

- - Art. 69 São mOvimentados para a última referênCia 
das respectivas classes especiais, os ocupantes destas_, e, 
para a referência inicial da classe imediatamente superior 
à em que se encontram, os integrantes das demais clas
ses, das Categorias Funcionais do_ Grupo- Outras Ati-
vidades de Nível Supeflor. -

PaiágraTo- únic-o.-' O disposto neste artigo não se apli
ca aos benefiCiados pelos Atas n~'s. 34, 35, J6 e 39, de 
1983. da- Comissão Difetora: 

Art. 711 Estendem-se aos inativOs do S_enado Federal 
os efeitos decorrentes da reestruturação de que trata esta 
Resolução. 

Art. 81:' São extintos os Grupos- Outras Ativídades 
de Nível Médio, Servíçõs Auxiliares, Serviços-de Trans
porte Ofici<i.l e Poi:ta-ria; Artesatlato e aS CategOriaS Fun
cionais de Assistente de Plenârio e de Adjunto Legislati
vo do Qll?.dro Permanente do seiiado Federal, cujoS
ocupantes passarão a integrar categOriãs funCioriaiS do 
Grupo-Atividad~de Apoio Legislativo, nas condições 
do Anexo II. 

Art. 99 A Comissão Diretora, mediante Ato, expedi
rã as normas complementares à implantação do disposto 
nesta Resolução, baixando as especificações de Classes 
previstas no item V do Art. 21:', desta Resolução. 

Art. 10. Esta Resolução entra em vigor na data _de 
sua publicação. 

Art. li. Revogam-se as disposições em contrârío. 

Anexo I 
(art. 19, Resolução n'i' ) 
SENADO FEDER;\.L ~ 

Grupo-Atividade de Apoio Legislat'lVo 
CÓDIGO- SF-AL-OIO 

Categorias Funcionais 
Técnico Legislativo 
Técnico Legislativo 
Técnico Legislativo 
Técnico Legislativo 
Taquígrafo Leg;ishtivo 
Ta-quígrãfo Legislativo_ 
Taquígrafo Legislativo 
Taquígrãio Legislativo 
Inspetor_de Segurança Legislitivà: 
Inspetor de Segurança Legis-lativa 
Inspetor de Segurança Legislativa· 
Agente de S~guranÇfl Legisl.ã.tiYã~-
Agente de Segurança L~gisfátlva 
Agante de Segurança Legislaâva 
Age_nte de Seg~ran-~.çi Legislativa 
Assistente LegtslatJvo 
Assistente Legislativo 
Assistente' Legisl~tivo 
Assistente Legislativo 
Agente de Serviçbs Légis1.a~ivos 
Agente éfe Servi~os Legi,sljtt)XQS 
Agente de Serviços Legislatiyos 
Agente de Serviços Legi~tivo$ 
Agente de Transporte Le8isiatWo 
Agente de Transporte Lek1sl:ativo 
Agente de Transporte Legistati~o 
Agente de Transporte Legislativo 

ANEXO II 
(Art. 41:', Resol11:ção nl:' ) 

SENADO FEDERAL 
Grupo-AtiVidades de Apoio Legislativo 

I- Categoria de Tf:CNICO~ LEGISLATIVO 
Nas Classes "Especial" e "C" 

Côdigo/Ciasses 
sF:AL-011/Especiai_ 

~ 1;F-AL-0Tij"C" ~ -
SF-ALCOfT/"!1" 
SF-AL-011/"'A" 
SF-AL-012/Especlal 
SF-AL-012/"C" 
SF-AL-Ol2j"'B" 
SF'AL-012/"A" 

"~F-AL-Oi3/EspecTâr
Sf-AL-Oil/"B" 
SF-AL-013/"'A" 
SF-AL-OI4(Especial 
SF-AL-OI4f"C'' 
SF-AL'Ol4/"B" 
SF-AL014/"A" 
SF-AL-OI5/Especial 
SF-AL-015/"'C" 

~ SF-AL-015/"B" 
SF-AL-015/"A" 
SF-AL-016/Especial 
SF-AL-Oi6j'"C" 
SF-AL-OI6/"B" 

~ SF-AL-OI6/"A" 
1>F-AL-017/Especiai 
SF-AL-017 /"C" 
SF-AL-017/"B" 
SF-AL-017/"A" 

Referências 
NS-n24e2i~ 
NS-20, 2Le 22 ~ 

NS-17, flie19~ 
NS~ 14, IS e I6 
NS-2J, 24 e 25 
NS-20, 2I e 22 
NS-I7, I8 e 19 
NS-.14, 15 e 16 
NS-20e2f 
NS-I7, 18 e 19 
NS-14, IS e 16 
NM-34e 35 
NMC30a33 
NM-~2ôa29 

NM-2I a25 
NM-34 e 35 
NM-31 a~33 
NM-28 a30 
NM-24 a 27 
NM-34e35 
NM-30 a 33 
NM-26a29 
NM:21 a25 
NM-34e35 
NM-30a33 
NM-26a29 
NM- 21 a25 

Os atuais ocupanteS de cargos de Adjunto Legislativo 
li- Cátegoria de TAQUiGRAFO LEGISLATIVO 
-Nas Classes "Especial" e "C'' 
Os aluais ocupantes de cargos de Taqtifgrafo Legi§_lati

vo. 

Os atuais ocupantes -de cargos de TécnicQ Legislativo 
-Nas Classes "B" e .. A" 

III_: Categoria de IN~SPETOR DE SEGURANÇA~ 
~~l.EGISLATIVA 

-Nas Classes .. Especial" e "B" 
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os atuais octij)ã.ntes de cargos de inspetor de segu
rança Legislativa 

IV -Categoria de AGENTE DE SEGURANÇA 
LEGISLATIVA 

-Nas Classes "Especial" "C" "B" e "A" 
0$-:iiuais ocupantes de car~Õs de' Agente de Segurabça 

Legislativa. 
V- Categoria de ASSISTENTE LEGISLATIVO 
-Nas Cl_asses "Especial", "C", "B'' e "A" 
Os aluais Ocupantes de cargos de Assistente Legi'slatí

vo, de Agente Administrativo e Datilógrafo. 
VI- Categoria de AGENTE DE SERVIÇOS LE

GISLATIVOS 
-Nas-ClaSses_ "EsPecial", "C", "B" e "A" 
Os aluais ocUpantes de cargOs- de Assistente de Pie-

- iiãriOs, Age'nte de_Portaria, Auxiliar de Enfermagem; Te
lefonista, Agente de Telecomunicações e EletríCidade, 
Técnico de Eletrônica e Telecomunicações, Agente de 
Telecomunicações e Eletrônica, Artífice de EStrutura de 
Obras e Metalurgia, Artífice de Eletricidade e Comuni
caçãO, Artífice de Carpintaria e Marcenaria e Artífice de 

_Mecânica. 
VII- Categoria de AGENTE DE TRANSPORTE 

LEGISLATIVO 
-Nas Classes "Especial", "C", "B" e "A" 
Os atuais ocupantes de cargos de Agente de Transpor

te Legislativo. 

Justificação 

Visa o presente Projeto de Resolução a uma reformu
lação nos Quadros de Pessoal do Senado, para o estabe
lecimento de uma política mais adequada às necessida
des da Casa. 

Com vârias denominações, os serviços auxiliares são 
unifiCados, colocandos-os como Agente de Sêrviços Le
gislativos, designação mais apropriada, ou seja, que me
lhor reflete as reais atribuiçOes daquelas categorias. Na 

_ realidade, ç que se pretende com o projeto é, basicamen
-te, extinguJt os-GrupOs~Outras Atividades de Nível_l\'fé· 

dia, ServiÇos Auxiliares, Serviços de Transporte Oficial e 
_ Portaria, Artesanato, e uma categoria funcional, a de 

AssiStente _de Plenários, englobando _todas as categorias 
funcionais dess.es Grupos em uma só, que_ faria parte-do 
Grupo de Ar)Ofo Legislativo. Há que se observar, aínda, 
que -as atribuições dessas categorias funcionais sã-o, em 
resumo, de Apoio LegislatiVo. 

A presente propOsta aplica no Senado_ Federal seme
lhan~e~ iritericiS adotados pela C~mara dos Deputados e 

_consubstanciados na Resoluçã9 n9 36, d~ 1983, daquela 
·-easa. 

$ª1~ de Reuniõ~, 2l,de nove~bro de f984.- Moacyr 
Dalla- LonlaDto Jú-D.iof -.:___ Jaison Barreto- Henrique 
Santillo - Raimundo Parente - Martins Filho. 

PROJETO DE RESOLUÇÃO No 80, DE 1984 

C~ia, em depend~~cia do Senad~ Federal, Capela 
Ecuménica destinada a orações e atos religiosos para 
Parlamentares e Funcionários do Senado. 

A-rt. 19 FiCa criada, em dependência própria do Se
nado Federal, capela _ecuméniCa-destinada a oração e 
alas-- reti'giosos d-Õs funcio-nârios e parlamentares desta 
Casa.- -

ArL 29 Esta resolução entrará em vigor na data de 
sua publicação. 

Justificação 

O senado Federal não dispõe, até a presente data, de 
local. destinãdo a oração e meditação, bem como a reali
zação de atas rC?ligiosos ecumênicos, a exemplo de diver· 
sos outros pr6priõs do Executivo. 

_ A capela deverâ ser singela, bem simples e destinar-se-
a ao"uso dos funcionários e parlamentares, devendo ser 
ins~alada _em próprio já ex:ísteri.te nas dependências da 
Casa, 
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Assim, cremos ser de necessidade a efetivação da me
dida. 

Sala das sess_ões, 21 de novemhro de 1984.- Pedro Si
mon. 

(Às ComissõeS de Coilstíiufçãõ e Justiça e Direto~ 
ra.) 

O SR. PRESIDENTE (Moacy~ Dalla) --Os prpjetos 
que acabam de ser lidos serão publicados e remetidoS_às 
comis.sõ~ competentes-. 

Dos projetas lidos cqnstam l)lõ Projetas de Resolução 
n\>s 78 e 79, de 19_84, que, nos termos f.egímentais,_fii::arão 
sobre a mesa, durante o prazo de_3 ses!tÕ_e~ _or9inárias, 
pata recebimento de emendas. __ "" 

Sobre a mesa, parecer que vai ser lido pelo Sr. 1~>

Secretârio. 

É lido o seguint~ 

(Da Comissão de Redação PARECER N"' 756, DE 1984 

Redação final do Projeto de Resolução n'i' 25, de 
1984. 

Relator: Senador Saldanha Der:d 
A Comissão apresenta a redação final do Projeto de 

Resolução n9 25, de 1984, que autoriza a Prefeitura 
Munnic::ipal de Bocaiúva (MG) a elevar em Cr$ 
427.288.408,89 (quatrocentos e vi_nte e sete milhões, du~ 
zentos e oitenta e oito mH, quatrocentos e oito cru~fros 
e oitenta e noVe cehtavos)u-montante de sua dívída con-_ 
solidada interna. 

Sala das ComiSsões, 22 de novembro de 1984,- Pas
sos Pôrto Presidente- Sald.anha Derzi _Relator _:-jOr&é 
Kalume. 

ANEXO AQ PARECER N• 756, DE 1984 

Redação final do projeto de Resolução nt 25, de 
1984. 

Faço saber que o Senado Federal ~provou, nos termos 
do art._ 42, ii1C1so- VI, da Const1_tuiÇãõ, -e eu, 

, Presidetlte, pfOnlulgÕ ã -Seguinte 

RESOLUÇÃO N•~ , DE 1984 

Autoriza a Prefeitura Municipal de Bocaiúva, Es
tado de Minas Gerais, a contratar operação de crédi
to no valor de CrS 427.288.408,89 (quatrocentos e 
vinte e sete milhões, duzentos e oitenta e oito mil, 
quatrocentos e oito cruzeiros e oitenta e nove cent_a
vos). 

O Senado Federal resolve_: __ 

Art. J9 1:: a Prefeitura Municipal de Bocaiúva, Esta
do de Minas Gerais, nos termos do arL 29 da Resolução 
n9 93, de 11 dç_outuro de i9?6,_ do Sen-ado FéderaJ;·au_to
rizada a contratar operação de crêdito Oo valor d-e CrS 
427.288.408,89 (quatroCerttose vinte e sete .milhões, du
zentos e oitenta e oi~o mil, quatrocentos e_oito çruzeiros 
e oitenta,_ e nov~ c~ntavos), correspondente _a 8.6~079 
ORTN, considerado o .valor nÓminai da ORTN de Cr$ 
4.963,91 (quatro mil, novecentos e sessenta e três cruzei
ros e noventa e um centavos), vigente em agos~o de 1983, 
junto à Caixa Econômica_ Federal~,- esta na qualidil.de de 
gestora do Fundo de Apoio ao DesenvolvimentO Sodal 
- F AS, destinada à_ ~nstrução da Adutora de Ãgua 
Bruta de Ribeirão da Onça, ilaquele Município, obedeci
das as condiçõ~_admiti_das pelo Banco Central do Brasi~·
no respectivo processo. 

Art. 2'? Esta resolução entra em vigor na data de sua 
publicação. 

O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla) ~ 0- parecer 
lido vai à publicação 

DIÃRIO DO CONGRESSO N ACIQN~f_, (Seção II) 

O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla) - Estâ finda a 
Hora do Expediente. -

Passa-se à 

ORDEM DO DIA 

Sobre a mesa, requerimento cuj_a leitura serâ feita pelo 
Sr. -i9-Secretãrió. 

É lido e aprovado o seguinte 

REQUERIMENTO N• 298, DE 1984 

~ Nos termos do art. 198, alínea "d", do Regimento In
terno, requeiro inversão da Ordem do Dia, a fim de qu_e 

-a.-matêria COnstarite do itim n9 9 seja submetida ao Ple
nãrio em prímeiro lugar. 

Sala das Sessões, 21 de novembro de 1984.- Nelson 
Carneiro. 

O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla) - Passa-se _à 

apreciação do item 9. 
Item 9: 

Votação, em turno -único,- do Requerimento n9 
286, de 1984, de autoria do Senador Nelson Càrnéi-

- r.o. Solicitando, nos termos dos artS. 75, "c'', e 76, do 
Regimentb l nterno, a criação de uma CoiTiíSsão Es
pecial Mista, integrada Por li (onze) senadores e 11 
(onze) ~eputados p<lra; no prazo de 210 (duzentQS e 
dez) dias, realizar eStudos acer~ da fabricação, co
mercialização -e Utilização de agrotóxícoS no .Pafs 
(dependendo de Parecer da ComiSsão _d~ Agricultu
ra). 

ConCedo a palavra ao nobre Senador Moacyr Duarte, 
_para proferir parecer da Comissão de Agricultura. 

O SR. MOACYR DUARTE (PDS- RN. Para profe
rir -pãrecer. Sem revisão do orador.)-:- Sr. Pre_sidente, 
Srs. Senadores: 

_Q_ eminente _Se_n~dor ~elson Carneiro, no qia lO de 
agosto, apresentou à consideraçãO do Plenário um- re.- ·· 
querimento similar a !!!)te _que iremos votar de_ntro de 
poucos instantes. Ocorre que, simultaneamente, foi en
caminhado ao Congi'esso Nacional mensagem pfesiden
cial disciplinando o uso de agrotóxicos no País. Aten
dendo ao apelo do eminente Líder do PDS, Senador 
Aloysio Chaves, _o Senadpr Nelson Carneiro I:etirou _a 
sua propositura, agllârdando a oportunidade da me-;sa
gem presidencial ser discutida e votada no Congress9 
Nacional. Entretanto, a mensagem encontrou alguns 6~ 
bices na sua tramitação -e houve uma tentativa de obsta~ 
culizar o seu prosseguirp.e_nto. Em conseqüência, O Poder 
Executivo retirou a sqa propositura; retorna, então,- o 
eminente Senador Nelson Carneiro com um requerimen
to, no sentido de ser constituída uma Comissão Mista, 
composta d~ 11 Srs. Senadores e 11 Srs. Deputados, para 
se debruçarem sobre esse problema; e elaborarem um 
trabalho com vistas à utilização, à comercialização dos 
agrotóxicos no território nacional. 

Entendo, Sr. Presidente, como membro da Comissão 
de Agricultura, que a matéria merece uma análise ime
diata, por parte do Congre.$SO Nacional, gue não poderá 
permanecer indiferente a um problema dessa grandeza 
que vem suscitando controvêrsias e debates nos mais~ di
versos seguimentos da sociedade. Por esta razão, Sr. Pre
sidente, cieio ser Oportuno o requerimento do Senador 
Nelson Carneiro e acho mesmo que o Congresso Nacio
nal deverâ constituir uma Comissão Mista para que, 
após a análise desse problema que aflige sobretudo aque
les que utilizam no meio rural os agrotóxicos-, possam 
chegar a uma conclusão, apresentando um trabalho 
sobre o qual se debrucem os Srs, _Senadores e Deputados 
e-p-rovavelmente, elaborem um projeto de lei que poste
riormente, poderá. inclusive, ser convertido na lei disci-
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plinadora da utilização e do uso de agrotóxicos no terri~ 
-tório nacionaL , 

Dai porque, _Sr. Presidente, como relator da matéria, 
nesta ópo'itúnfdade, eu me manifestar favoravelmente â 
sua aprovação. 

O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla)- A Co_missão 
de AgricuJtura_ c_oncluí seu parecer pela aprovação do r~
queriJilen!o~ 

VotaçãQ d.o-Jequerimento,_ em turno único. 
óS _S~~--senadores que o -~provam permaneçam senta-

dos..:. (Pa_usa.) _ -
Aprovado. 
Em conseqüência da QeliPeração do Plenário, a_ Presi

-- dência transmítirã à Câmara dos Deputados a proposta 
da criação da Coriiissão Especial Mista. 

O SR. PRESIDENTE (Moacyr Oalla)- Sobre a me
sa, requerimento que serâ lido pelo Sr. }9-Secretãrio. 

-- ~ lido o seguinte 

REQUERIMENTO N• 299, DE 1984 

Nos terinos do art. 346, item 1, do Regimento Interno, 
requeiro preferência para o Requerimento n9 291, de 
1984, a ITm de ser votado antes da matéria constante do_ 
iterÚ. n;=i di Ofderri dO Dia. 

Sala das Sessões, 21 de novembro de 1984. ~ N~~ 
cai-Beiro. 

O SR. PR~IDENTE (Moacyr Datla) - -0 requeri-
mento lido depende de_ votação imediata. --

Em votação. 
Os_ Srs. Sen_adores que o aprovam permaneçam senta-

dos. (Pausa.) - -
Rejeitado. 

O SR. H:ltLIO GUEIROS - Sr. Presidente, solicito 
verificaÇão de votação. 

- O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla) -Serâ feita a 
verificaÇão solicitada pelo nobre Senador Hélio Queiras. 

AiúeS-de prõCeder à VerificiçãO reqUerida, a Presidên
cia vai suspen_der a sessão por 1 O minuteis, acionando as 
ca-mpanhiãs para â chamada dos Srs: Senadores, uma 
vez que é evidente a falta d~ quorum em plenârio. 

Estâ suspensa a sessão. 

(SusPf!nsaàs 16 horas e 23 minutos, a sessão-ê rea
berta ils 16 horas e J3 mUJ?!tOs.) 

O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla)- Estâ reaber
ta a Sessão. Persistindo a falta de quorum a Presidência se 
dispensa de proceder a verifiqção solícitada. 

O reque_rimento de preferência fica prejudicado. 
Em conseqüência, as matérias da Ordem do Dia, todas 

em fase de votação, constituídas do Projeto de Lei do Se
nado n9 139/84; Projetas de Lei da Câmará-n9s 10/81, 
44/81, 53/77, 65/79, 14/84 e 211/83; Requerimento n' 
291/84; Projeto de Lei da Câmara p9 79(79; Projetas de 
Lei do Senado n9s 13/80 e 41/82, ficam com a sua-apre
ciação adiada para a próxima sessão ordinária. 

O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla)- Volta-se à 
lista de oradores. 

Concedo a palavra ao nobre Senador Fãbio Lucena. 
(Pausa.) 

S. Ex• não está presente. 
Concedo a palavra ao nobre Senador Alfredo Cam

pos. (Pausa.) 
S. Ex• não estâ presente. 
Concedo a palavra ao nobre Senador Morvan Acaya~ 

ba. (Pausa.) 
S. Ex~ J:i~sie da palavra. 
ConC:e_à~ a palavra ao nobre Senador Mauro Borges-. 

(Pausa.) 
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S. Ex.' não estâ presente. 
Concedo a palavra ao nobre Senador Enéas Fada.. __ 

(Pausa.) 

S. Ex• não ·estâ presente. 
Concedo a palavra ao nobre Senador José Fragelli. 

O SR. JOSll FRAGELLI (PMDB- MS. Pronuncia 
o seguinte discurso. Sem revisão do orador.)- S.r. Presi
dente, Srs. Senadores.: 

Apenas algumas considerações ainda sobre a questão 
da fidelidade partidâriã. 

Sr. Presidente, tenho um ponto de vista firmado ·sobre 
a questão da fidelidade partidãria. Eu jã me manifestei 
aqui pelo menos em dois pi'ominCiamentos contra a fi de~ 
Hdade partidária, porque ·acho que o mandato não é do 
Partido; o mandato é do _Deputado; é do Senador. A 
questão de ser o representante do povo, ligado a um Par
tido, é a satisfação aperias de uma formalidade legal, in
dispensável para que seja candidato. 

Por isso mesmo, Sr. Presidente, se amanhã tivesse a 
oportunidade de votar uma nova legislação eleitoral, eu 
seria favorável ao candidato avulso, porque _o povo tem 
o direito de eleger qualquer cidadão, ligado ou não a um 
partido, para que o represente, seja na Câmara de Verea
dores, na Assembléia Legislativa ou no Congresso Na
cional. 

O Sr.Jutahy Magalhies- Permite V, Ex• um aparte? 

O SR. JOS:t FRAGELLI- Pois não, com muito pra
zer, embora eu esteja apenas começarido a emitir o juízo 
que faço sobre a matéria. 

O Sr. Jutahy Magalhies- V. Ex• jâ fez uma ·afirmati
va que, para mim, seria o sUficiente para Solicita!OOôsé
Quio deste aparte: que é contra a fidelidade partidária e 
que é até favorável ao candidato avulso. 

O SR. JOSll FRAG!lLU - Sou! 

O Sr. Jutahy Magalhies- Quero dizer a V. Ex• que 
eu, pessoalmente, já me manifestei várias ·vezes. sobre a 
fidelidade partidária, portãilfó, não caberia- mais falar. 
Já fiz até um projeto a respeitO do assunto, que está aqui 
dormindo nas gavetas do Senado, há três anos, e nin
guém levou avante esse projeto, que não foi votado pelos 
nossos companheiros e que tratava exatamente da _ _fideli
dade partidâiía. Mas o que eu quero argumentar, no mo· 
mente, é a questão da coerência. V. Ex~ está sendo coe

rente com seu ponto de_ vista: é contra a fidelid_ade; parti
dária. Foi contra ontem e_ê,contro:). hoje. Agora, o que eu 
fico estranhando _é ver, por ex.emplo, um candidato da 
Oposição ontem declarar que se deve cassar até manda
tos, fazer punições severas-cofltr~üeus-companheiros que 
não comparecessem ao Colégio Eleitoral para votar no 
General Euler Sentes.. É uma posição em que não há 
uma coerência, pois que ontem era contra ou era a favor 
da fidelidade partidâria e, hoje, não ê, como na nossa 
reunião do Partido, em 1978, com todos os nossos com
panheiros, _aprovando a fidelidade partidária e, agora; 
dizendo ser contra isso._Quer dizer, ªqueles que chamam 
de fascismo o voto obrigatório, vamos dizer assim, o 
voto da fidelidade partidária, são aqueles mesmos que 
propunham que, no Seu Partido, fosse aplicada a legis~ 
lação em vigor a favor da fideli_dadcr, partidária. Sou a fa~ 
vor também que nós terminemos com essa legislação, e 
já apresentei um projeto que não chega a ser nesse senti
do de terminar com a legislação, mas fazendo com que 
prevaleça a vontade das bancadas, tanto na Câmara dos 
Deputados como no SenadQ. Mas, infelizmente, são m 
nossos próprios companheiros da_ Oposição e da Maioria 
que não levam o projeto avante. O projeto dormiu na ga
veta durante esses 3 anos. Então, eu discuto é o proble-
ma da coerência de atitude, seja de companheiros de V. 
Ex', seja dos nossos companheiros. lsso ~ que não está 
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havendo, porque, infelizmente, na política, não se leva 
muito a sério essa-questão de coerência. Hoje_, já é_golp_e 
votar pela eleição direta. Já é golpe! Há dois anos, há 
três dias, __ era questão cl_e_ salvação nacional ser a fa'!'_or da 
eleição dir.eta; hoje, já é golpe. É essa coerência C{ue eu 
discuto. 

((SR. JOSt FRAGELLI -A coerência de_ve se_pau
t"ai fambérri pelas circunstâncias do momento. É claro, 
todaS- as-atitUdes hu111anas giram em tori1o de circunstân
cias ... 

O Sr. Jutahy Magalhães --Democracia de ocasião .. 

O SR. Jost FRAGELLJ - Não, não é democracia 
de ocasião. Em qualquer ação humana, inclusive nos 
nossos negócios particulares. 

O Sr. Moacyr Duarte- NegóciO particular é uma coi
s~, l'!egócio público é outra. 

O SR. JOS€ FRAGELLI - Mas eu vou abordar di
retamente o assunto. 

O _Sr. Jutahy Magalhies - Permita V. Ex• uma inter
venção sobre negócios -particulares. V. Ex.• já imaginoU: 
um contrato estabelecido bojei, e _então, V. Ex~ chega 
adiante e _ _diz; "a circunstância mudou. Vou acabar com 
o contrato". Já pensou que anarquia seria nas transações 
comerciais, se se pudess_e quebrar contrato assim, sem 
mais ne·m menos, por causa da _circunstância. 

O SR. JOS:t FRAGELLI- Aí há eminentes juristas 
que sabem que, à época, sobretudo depois da Primeira 
Gu~rra Mundial, predominou aquela teoria· da clâusula 
rebu$ s.ic standbus. Por quê? Mudadas as circunstâncias 
das condições da vida social, até um contrato poderia ser 
modificado e poderia ·ser anulado. ~ a resposta. V. Ex~ 
não deu um exemplo feliz, porque até a teoriã-Jurídica 
admitiu, e essa cláusula hoje é universal. 

O Sr. Jutahy Magalhies- V. Ex• está-se referindo a 
um caso_de guerra. Então, vamos jogar uma bomba ató
mica e acabamos com todos Õs _contratos por fato con
creto, jã_ que não existe mais ninguém, então acabam-s_e 
o.s contratos. Ora, _Senador! 

O SR. JOS~ FRAGELLI- V. Ex.• de_uum exemplo e 
eu dei uma resposta em cima. 

O Sr. JUtaliY Magalhies- V. Ex• deu uma resposta 
de casos especiaís. Eu estou falando nos casos normais, 
no. dia-a-dia do nosso trabalho, no dia-aMdia de nossas 
tranSãÇões cOmerdaiS, no dia-a-dia de nosSas atitudes 
políticas. Se V. Ex• vier dizer que morre um dos _contra
tantes e podemos fazer isso ou aquilo, V. Ex• vai me dar 
Uma- ilçãO ae -Dír-C:ito, mas de casos especiais. 

O SR. JOS:t FRAGELU -V. Ex.• está fazendo_ilus
trações absolutamente incabfveis. 

O Sr. JUtah:f -Maplhies- Se V. Ex• vai me dar uma 
lição de Direito, eu a aceito. Agora, V. Ex• não vai me 
dizer que, no dia-a-dia normal, unilateralmente, a pessoa 
chega e quebra o contrato. É normal um contratante di
zer: -""':' as circunstâncias mudaram, eu vou quebrar o 
contrato? Ora, V. Ex.' me permita, isso não ê normal, 
não é ético. -

O SR. JOSt: FRAGELLI - ~ difícil discutir com V. 
Ex• Eu falei desde o início em circunstânciãs que mu
dam, que se transformam e V. Ex~ estâ falando em nor
mal. O que é normal é o que não foi modificado. Então, 
não cabe discutir. É difícil discutir com V. Ex• Dentro da 
normalidade, V. Ex• está certo, um contrato que deve ser 
cumprido de acordo com as suas cláusulas e, se as con
dições de vida social modificam-se profundamente, en-
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tão, aclmite_Mse __ at~~ mesmo a modificação posterior do 
cumprimento do contrato, pelo menos relativamente a 

-determinadas _cláusulas ou ao cumprimento _de determi
nadas obrigações. 

Mas a ffiinha resPosta a V. Ex• é fundada -numa teoria 
que se transformou em Direito Positivo-. 

O Sr. Bene~lto Ferreira- Permite V. Ex• um aparte? 

9 Sr. José Fragelll- Nobre Senador, preciso respon
der _ao nobre: _Senador Jutahy Magalhães. 

Foi lido _e relido, aqui, um tópico de jornal atribuindo 
ao eminente candidato das forças de oposição a manifes
tação de que, à época da votação do Colégio Eleitoral, 
na última eleição presidencial, deveria ser aplicada a lei 
com todo rigor. 
~-A questão não é saber apenas se o Sr. Tancredo Neves 

manifeStOu essa opiniao. Aliás, lendo com a devida 
atenção a notícia do jornal, não vi nenhuma citação, en
tre aspas, da opinião que teria -Sido emitida pelo Sr. Tão
credo Neves.. 

Mas o: que importa não êisso. O que importa, Sr. Pre
sidente e Srs. Senadores, é saber se essa opinião do Sr. 
Tancredo Neves (ai tranformada num fechamento de 
questão pelo PMDB, na época. Não foi. Não foi trans
formada. Não houve fechamento de questão. 

O Sr. Jutahy Magalhles - Só se a maioria ãceitar, 
isso que é coerência, Realmente, eu não entendo nada. 

O SR. JOSJl FRAGELLI - Então, o Sr. Tancredo 
Neves teril:t_df_ieremltid~ timi opinião que não foi aceita 
pelo Partido. 

O SR. Jutahy Magalhles- Mas foi Opinião dele. Ele 
defendeu a opinião. 

O SR. JOSll FRAGELLI - Mas o que vale, neste 
momento, é a diretriz, ê a atitude do Partido, e não a opi
nião emitida pelo Sr. Tancredo Neves ou por qualquer 
outra pessoa. 

Então, o PMDB, hoje, situando-se contra o fechamen-
o da questão, no caso de fidelidade partidâria, não estâ 

praticando nenhuma incoerência, porque naquele caso 
concreto, da última eleição presidencial, não adotou o 
fechamento de questão para obrigar os seus correligio
nários a votarem nó candidato do Partido, o General 
Euler Bentes. 

O Sr. Od Sampaio- Permite V. EX~ um aparte? 

9 Sr. Jutahy MalaJhães- Ele defendeu,_ nobre Sena-
dOr. -

o SR • .Jost FRAGELU- o importante é exata
mente isso, não há contradições. O Partido não fechou 
questão naquele ~aso. 

O Sr. Jutaby Magalhiies- Fechou em outros, naque
le _caso não ê importante. 

O Sr. Moaeyr Duarte- Permite V. Ex• um aparte? 

O Sr. Jutahy Magalhies- O importante ~-saber se o 
ex-Senador Tancredo Neves tinha opinião neste sentido 
ou não. Se a opinião dele não prevaleceu só porque os 
outros não _aceita~am então a opinião dele, individual e 
pessoal, não tem vãlor. 

O SR. JOS:t FRAGELLI - Não teve. valor. 

O Sr. Jutahy Magalhles - Ah! não teve valor? EstA 
certo. Nessa linha de raciodnio V. Ex• vai absolver mui
ta gente. 

O SR. JOSll FRAGELLI- Srs. Senadores, ê isso que 
eu quero ponderar;. apesar da opinião do Sr. Tancredo 
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Neves, que então, segundo a notfcia, era o Líder da Ban
cada do PMDB na Câmara dos Deputados, apesar dessa 
opinião de peso, que deveria influenciar o Partido, o Par
tido não a aceitou e n~o fechou a questão em torno da 
matéria. ~ essa a decisão que vale ... 

O Sr. Jutahy Magalhies - Mas fechou questão em 
vãrias outras ·ocasiões ... 

O SR. JOS:I!: FRAG_ELLI- ... é a decisão do Partido, 
que. não obstante uma opinião do peso. do valor, da in· 
fluência do Sr. Tancredo Neves, o Partido não a aceitou 
e não fechou questão em torno da matéria.--

0 Sr. Jutahy Magalhies - Fechou em vãrias outras 
ocasiões. 

O SR. JOS~ FRAGELLI - Ouço, agora, o nobre Se
nador Moacyr Duarte;. 

O Sr. Moacyr Duartr- Eu compreendo perfeitamen
te a dificuldade que V. Ex• está tendo para justificar o 
seu ponto de vista, mas ponto de vista que eu respeito e 
acato. 

O SR. JOSt FRAGELLI -Não estou tendo dific_ul
dade nenhuma. 

O Sr. Moacyr Duarte- V. Ex• hã de saber q_ue a fra
gitídade dos partidos políticos nacionais reside, sobretu
do e essencialmente, na falta de fidelidade dos filiados a 
esse partido às diretrizes partidârias. No nosso Pais, o 
processo de mimetismq político faz com que os partidos 
se tornem por demais frágeis. Muda-se de Partido políti
co e desrespeita-se as diret~ partidárias em nosso País 
como se muda de camisa, ou, a exemplo do camaleão, 
como se muda de cor, de acordo com as circunstâncias 
também. V. Ex.• há de convir que nós, todos os Senado
res, todos Deputados,' quando pleiteamos o mandato 
parlamentar, assinamos uma fiçha partidária ... 

O SR. JOSt FRAGELLI- Porque não hã outra ma-
neira de ser candidato. -

O Sr. Moacyr Duute - ... e assumimos tácit_a e ex
pressamente o compromisso,- -com a legenda que nos 
abrigou, de seguirmos as diretrizes partidáriaS impostas 
por essa legenda. V. Ex• há de dizc;:r, procurando, tentãn
do até contraditar este ponto de vista, que mais vale um 
compromisso -ae consciência do que um compromisso 
partidário. V. Ex• terá r~zão foe inVocar este argumento. 
Mas V. Ex• sabe perfeitamente que a própriâ Consti
tuição Federal_abre as_ portas para que os compromissos 
de consciência Possam ser cumpridos, porque V, Ex• não 
será jamais obrigado a permanecer abrigado sob uma_(Je~ 
terminadá legenda, V, Ex• poderá mudar~se de um parti
do para outro sem agredir a sua consciência e sem com
prometer as diretri~ do partido a que pertence. Discor
dando da tese que V. Ex• defende com ta.n_to brilhantis
mo, mas, ao mesmo tempo, com alguma dificuldade ... 

O SR. JOSS: EB_AGELLI- Sem nenhuma dificulda_-:__ 
de. 

O St. Moacyr DJJarte :-- .. ,_V_, Ex• sa~. perfeitamente 
que a fragilidade dos partidos políticos, no Brasil, reside 
sobretudo na f-ªJta de coerência e no comportamento dú
bio de alguns dos filiados a C$Se partido. Eu respeito o 
ponto de vista de V. Ex•, é um pontO de vista, é uma tese 
que eu também, esposo e que coQtinuarei a esposar com 
todo entusiasmo 5! veemência. 

O SR. JOSt FRAGELLI- Muito obrigado a V. Ex• 
Sr. Presidente, vou fazer uma comparação histórica: 

Galileu, mudando_ todo o entendimento da Igreja Sobre a 
constituição do mundo - digamos assim -; descobriu 
que a Terra-girava em torno do Sol e não tõctoS oS ªS~ros 
em torno da Terra,.~_que estaria seiripte numa-posição es~ 

tá.tica. A Igreja, toda poderosa e onisciente, reutiiu~se 
para decidir-sobre a descoberta de Galileu e simplesmen
te lhe disse;. "Ou muda a sua opinião, ou val morrer-na 
fogueTran. É claro que Galileu, não querendo morrer na 
_fogueira, dis~e:, .. ~ verdade, eu estava errado. A Terra é o 
centro do Universo e está parada, soberana, majestatica
mente soberana, vendo todos os astrQS girarem em torno 
de si". Mas, logo que fez esSe juramento, segredou a si 
mesmo: Eppur si mouve. ~ A Terra move-se por si. 

-Assim estani.os nós perante essa legislação eleitoral. Se 
não entrarmos num partido, Sr. Presidente, não assinar
mos uma ficha, não podemos ser candidatos. Vamos 
para a fogueira ... 

O Sr. Moacyr Duarte- (Fora do microfone)- Mas, 
pode mudar de partido. 

__ í:Hi._ll. JOS€ FRAGELU- Que_ partido, se não pode 
haver candidato avulso? Quãfê-o,partido? Não-eXiste 
candidato avulso. Tem que assinar de qualque~ maneira. 
Ou essa legislação eleitoral ê tão iníqua, no meu ~ponto 
de vista, que obriga o cidadão a não ser politico, a não 
cUmpfir"Ci'e uma maneifa mais ativa e efetiva seus aeveres 
cívicos ou se sujeita" a·assinar·uma ficha partidária. 

Acho essa imposição inadmissível e, sobretudo, quan
do ela ê -acrescida dessa famigerada fidelidade partidária. 
Cada político, Deputado ou Senador, ou exercendo as 
funções de Governador, de Presidente, de Prefeito, deve 
agir de acordo com a sua consciência política e pessoaL 
Porque nem sempre ê o partido que está com a razão, 
muitas vezes, o político é quem está certo e o partido está 
criado... - - - - - - ~-

O Sr. Jalson Barreto --Permite V. Ex• uril aparte? 

O SR. JOS€ FRAG~LLI_- ••• e ele seria obrigado, 
então, a renunciar a seu mandato, porqu-e se criou esse 
slogan que não passa de um jogo- o mandato é do par
tido. O mandato não é do partido, o mandato é_do políti· 
co, daquele que o conseguiu com seu trabalho, com anos 
de "ãtlvidades, g~stando muitas vezes seu patrim-ônio, 
deixando, meses a fio,- o convívio_ da _sua famma. 

Emfim, quem é político, que tem conquistado com o 
suor dO seu trabalho, com o seu esforço- as- suas posições 
poHticãs, sabe muito bem- o -q_u~to contribui o político, 
pessoal e individu~lmente, para c,;mseguir u~ mandato ... 
que é do partido. Quer diier, é dos outros-que fofnlam a 

__ maioria eventual do partído e não é dele, do político. Eu 
JJiW admito -isso_~ Não admito de maneira nenhuma. 
. ~ -e;sa a rã.i.ão peta qual semPre furcontra a fidelidade 
partidária e contra - V, Ex•s estão revivendo uma ve
lharia - o chamado mandato imperativo, que é uma ve
lharia. Nós sabemos o que era o mandato imperativo an
tes da Reyolução Francesa. _ _ _ _ _, . -- .• - -
--Aliás, jUstamente essa liber"dade de o_ el~ito pelo povo 
poder díii&rr -seu·s atas, aS S:Uas·atitudeS, _aS suas 9Pfniões 
é umã cqriq_uista da Revolu,cão Francesa que eliminou o 
chimado mandato imperativo. Porque_se daya uma tist:;1 
para o Deputado eleito com Qs pontos_ que ele teria que 
cumprir, e, se algum dia ele omitisse ou se manifestasse 
c"óntra um ponto desse mandato, perdia a sua represen~ 
tação. Essa -é uma velharia, alguma coisa que vem de 
muito-lOnge -e que nós não podemos aceitar. 

.fO Sr. JaisOD BarretO . ......: Permite V. Ex• um aparte? 

O SR. JOSÇ FRAGELLI ~- ~Q':!_ço y_, --~Jt' com muita 
honra. 

<?Sr. Jaison Barreto- Nobre Senador José Fragelli, 
V. Ex• está abordando, agora, u-m ássunto dã tnaiórfm· 
portância, que é o problema da fidelidade- Partidária. 
Emborã-eu discorde das colocações feitãs, compreendo a 
·reálldade política nacional que nOS ohrlga quase iité a fi
car ,SOlidário, de alguma ma-neira, êoin a Süâ- teSê. Não 
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existem _Partidos políticos, os programas são uma farsa, 
uma nlentira, de modo que, cobrar fidelidade partidMia 
-dentro de uma realidade como essa, realmente, é inacei
tável. Veja V. Ex• que sou do PMDB, o programa do 
Partido~fala em eleições díretas, o meu Partido vai cha~ 
furdar na lama do Colégio Eleitoral. O Congresso Na
cional, a classe política e a opinião pública vão tomar co· 
nhecimento, a partir de hoje, que o nosso PMDB acaba 
de aprovar, na Comissão de Relações Exteriores o nome 
do Sr. Shigeaki Ueki- o que é uma vergonha para esta 
Nação. Ao invês de ser nomeado embaixador na Euro~ 
pa, ele devia ir para a cadeia. Realmente, cobrar fidelida
de partidâria de algum membro de Partido. neste País, é 
esdrúxulo e paradoxal, E ta{vez seja por isso~ e eu não 
quero copiar aqui o Senador Luiz Cavalcante- mas _ele 
sempre iem um papelzinho, com alguma Coisa de muito 
inteligente, para explicar o quadro político que nós esta
mos vivendo. Eu vou tomar a liberdade de ler uma pe
quena poesia de Enrique Santos Discepolo, que talvez te
nha muito a ver com os políticos, com a classe política e 
com o momento que o País está atravessando; vamos ao 
trecho da poesia: 

"Hoy resUlta que Cs lo míesmo- ser derecho que 
traidor, ignorante, sabia, chorro, generoso, estafa
dor. 

Todos es igual. Nada es mejor,lo mismo un bur~ 
ro que un grande profesor. 

No hai aplazaos ni escaJaf6n, los inmorales nos 
han igualao, 

Si uno vive en la impostura y otro roba en suam
biciõn. 

da lo mismo que si es cura, colchonero. 
_rey de bastos, caradura o poliz6n". 

Esta é a trágica realidade política do País que vivemos. 

O SR. JOSE FRAGELLI- Obrigado pelo aparte de 
V, Ex', embora nós discordemos em alguns pontos. 

O Sr. Cid Sampaio- Permite um aparte, nobre Sena
dor. 

O SR. JÇ)$€ F~AGELLl - Concedo o aparte ao 
nobre Senador Cid Sam-paio. 

O Sr. Cid Sampaio- Ilustre Senador José Fragelli, es
tou-aSSistindo aos debates em torno das suas afirmações. 
ó S-enador Jutahy Magalhães- quer- fazer do ex_
Governador Tancredo Neves um papa infalível. Nin
gúém deve ser obstinado nos seus ponios de vista. Na 
hora em que o ex-Governador :rancredo Neves apoiou, 
:_como transcreve, não conheço o texto original- o fe
Chamento da questãO. ele errou. Ele não é infalível. Todo 
mundo erra. Ou ele mudou de opinião. Porque quem 
empa:cã"ê jumento. Portanto, ninguém pode exigir que o 
Sr. Tancredo Neves seja infalível, nem nós vamos elegê
lo pensando na sua- infalibilidade. O fato é que o Partido 
não aprovou. Se o Partido não aprovou, como tão bem 
salientou V. Ex•, ficou claro e patente que, rtJesmo sendo 
do ex-Governador Tanc·redo Neves, o fechamento da 
questão não teve guarida partidária. Portanto, argUir 
hoje esse ponto-de vista de Tancredo __ Neves, nada tem a 
ver com a posição do Partido de hoje, que é idêntica à 
posição do Partido de ontem. Com relação ao fato argUi
do pelo ilustre Senador Moacyr Duarte, que admite, ou 
me!hor, que vê na fidelidade partidária, como procurou 
demonstrar na sua exposição, um princípio de conser
vação -do Partido, um compromisso moral da pessoa 
Coto o· Partido. Mas isso seria desvirilizar os parlamenta
res. Quando alguém sub~creve um programa-de Partido, 
essª lei de fiêteliêtãde pait1dáiia que foi imposta mi dita
dura, ê a fidelidade programática. Ninguém pode entrar 
em um Partido para tentar desvirtuar o seu programa, se 
aprCiVeitando da sombra daquela bandeira. Mas querer 
eleger o Presidente da República impondo a fidelidade 
partidária, na escolha de um nome, é querer que a COn~ 
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venção ou que sessenta .e poucos homens decidam sobre 
a escolha do Presidente da República. Seria dizer o se~ 
guinte: para que Colégio Eleitoral, para que eleger? Se de 
antemão o Partido majoritârrõ Jâ--iei'ia--eleito, porque 
uma lei absurda teria-iffiposto i-todos o voto, a escolha 
de um homem para a PreSidência, imposta pela vontade 
de outros homens. Um Senador ou um Deputado, ao 
chegar ao Parlamento, tem compromissos programáti
cos com o seu Partido, mas ele não é um subserviente, 
não é um teleguiado para atender, vot_ai', escolher, tud~ 
na dependência daqueles que constituein a direção de Um 
Partido. Para se ver o absurdo que isso seria: sabemos o 
que se gasta nos Estados Unidos para eleger um Presi
dente _da República; sabemos o que se gasta, em uma 
campanha, para eleger um Presidente da República; sa
bemos as fraquezas humanas, da vulnerabilidade e da 
tentação de grandes somas. Então, expor a escolha de 
um Presidente da República à decisão de sessenta e pou
cos. nomes, o que permitiria de pressões, pressões que po
deriam caminhar através da famflia, através dos bancos, 
ou através do que quer que sejal Esse Colégio espúrio, 
que estamos entrando nele, porque não hã outro jeito, 
porque se estabeleceu uma norma da qual se nós tivésse
mos fugido teríamos entregue o Governo à continuação 
e à preservação disso que aí e.stã, que tanto mal estâ fa
zendo ao_Brasil. Nós não escolhemos o PMDB, ao eleger 
o Colégio Eleitoral corno fórmula para eleger o Presiden
te da República. O PMDB submeteu-se a uma legislação 
imposta aprovada através de casuísmos, e desde que fi
cou patente que nós não podíamos fazer eleição direta, 
quando foi derrotada a Emenda Dante de Oliveira, nóS 
tínhamos um caminho: cruzar os braços, ou seja, nos 
omitirmos, ou então colocarmos um capacete na cabeça, 
ou, como fez Dom QuiXote, uma bandeja de uma_enfer
rneira, à guisa de elmo, e sairmos a perseguir alguma coi
sa no momento inatingível. Tivemos que nos submeter à 
legislação vigente. Quando esses casufsmos,'-essa legis
lação vigente e casuística, quando essa imundice do Co
légio Eleitoral, que nos foi imposta, derrotava os seus 
artífices, os seus construtores, então eles quiseram mu
dar de posição. Af, tambéril, seria, a meu ver, inexperiên
cia política, seria a meu ver até impatriotisnfO, :Permitir 
que o processo_ fosse novainente perturbado, permitir a 
possibilidade do adiamento, até a possibilidade de uma 
prorrogação, mudando novamente a legislação. Sr. Se
nador, perdoe-me a extensão do meu aparte, mas são tão 
absurdos os argumentos com que interrompem o discur
so de V. Ex~. que fui inclinado a fazer esta longa inter
venção. Muito obrigado a V. Ex• 

O SR. JOSI!: FRAGELLI -A intervenção de V. ~Ex• 
foi InUito_ ilustrativa, e for muito objetiva também, mos
trando as ·incoerências no sistema eleitoral, no caso. E 
gostaria de lembrar, ainda, parece· me que não é imperti
nente dizer que mesmo que o Sr. Tancredo Neves tivesse 
emitido aquela opinião e persistido nela, hoje ele teria 
que se submeter à opinião maior do__nosso P.artido, por
que S. Ex• não é candidato de si mesmo, é um candidato 
do PMDB e das _outras_., 

O Sr. Cid Sampaio- Como se submeteu no passado. 

O SR. JOSt FRAGELLI - Como se submeteu no 
passado, e ele é candidato do PMDB e das outras forças 
de Oposição. 

Mesmo que a opiníão de Tancredo Neves ainda fosse 
aquela da notícia, a opiriião do seu Partido é a que deve 
prevalecer, e é a que estâ prevalecendo. 

O Sr. José lgnác:io Ferreira - V. Ex• me permite um 
aparte? 

O SR. JOSE FRAGELLI_~ V. Ex~ estâ dizendo que 
ele evoluiu. Ainda bem, apesar de não ter a proclamada 
juventude _do outro candidato. 
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O Sr. José lgnácio Ferreira- V. Ex• me permite um 
aparte? 

O SR. JOSt FRAGELLI - Como não? Com muifo 
prazer, nobre Senador pelo Espírito Santo. 

O Sr. José Ignáclo Ferreira - Nobre Senador José 
Fragelli, o aparte do nobre Senador Cid Sampaio foi ex
tremamente lúcido e jogou luz, com muita profusão, 
s-obre o tema da controvérsia. Não hã dúvida de que S. 
Ex• foi felicfssiffio, quando disse que as diretfi:i.es, legiti
mamente fixadas pelo órgão partidário;-não podem ter 
cóhcernê!lciif a noriles;êlas têm concernêncía-; elas se vin
culam a razões de natureza programática. Portanto, as 
diretrize-S partidárias, a -fidelidade tem concernência com 
o programa e não com nomes. Em segundo lugar, há o 
fato de que, respondendo a essa consulta-~ esse fato jâ 
foi espail.cado- por demais-- oTSE já se PrOnlulciou. E 
se pronunciou por quê? O TSE se pronunciou pelo fato 
simples de que, na própria ConstituiçãO, se hoUVesse -a 
diretriz paftidãiiã. fiXadã, valendo para além dos aspec
to!;" Jirog-ramátiCos, fixada em nomes, ela prevê no§ 2o;o do 
art. 75 que: 

"§ 2f Se nenhum candidato obtiver maióría ab
soluta na primeira votação os escrutínios serão ie
petidos, e a eleição dar-se-ã no terceiro, por maioria 
simples.'' 

Ora, se a fidelidade partidária púdesse concernir a no
mes e não somente, como deve, a programas, fixado o 
nome e· obi'igado-õ Partido a se posicionar por inteiro
e nem omisso poderia ficar qualquer dos votantes- a se 
posicionar por inteiro, repito, sobre esse nome, então 
llastaria que se contassem os votos dos partidoS "que Par
ticipassem no Colégio_ Eleitoral. 

O SR. JOSt FRAGELLI - E a eleição no Colégio 
Eleitoral chegaria num impasse absolutamente invencí
vel, chegaria a um impasse do qual não sairia. 

O Sr.José Ignáclo Ferreira- Não havia como se falar 
em mais de um escrutínio. Então, veja V. Ex~. 

Nobre Senador José Fragelli, o grande aspecto, certa
mente, que haverá de ter norteado o comportamento do 
TSE, ao responder a essa consulta, foi o fato de que a lei 
não- pode ter, assim, disposições tão conflitantes umas 
com as outras. Hã pertinência exclusiVamente ao progra
ma, e no caso de urna votação no Colégio Eleitoral se 
permitem vários escrutínios, porque é evidente que se 
permita a mudança num escrutínio subseqUente. Mas, há 
um aspecto ainda mais importante, é o da inocuid_ade da 
decisão de hoje, do partido. 

-0 SR. JOS!t FRAGELLI ~ Eu não quis entrar nessa 
matéria, porque eu acho que é da competência d_o TSE. 

O Sr. José Igníclo Ferreira- Não, mas hâ um aspec
to -importante, porque não hâ previsão, na lei elei~oral, 
de teil-tatiVa de infidelidade. E ainda qUi a Infidelidade 
pudêsse se traduzir na df:sobediênda dessa diretriZ parti
dária, a tentativa da infidelidade não está prevista na lei 
eleitoral, e nem a infidelidade praticada sem objeto, quer 
dizer, seni conseqUência. Ou se- dava validade ao vOto, 
que se traduziu na infidelidade pretendida -e ar então 
se computa esse voto para quem ele se dirigir- ou não 
se po-derá pretender punir o votante infiel Podê-lo pro
ferido. Muito obrigado a V. Ex'-

O Sr. Lulz Cavalcaote- Permite V. Ex' um aparte? 

O Sr. Moatyr Duarte- Permite V. Ex• um aparte? 

O _SR. JOSt _FR_AGELLI - O Senador Luiz Caval
cante_ me pediu antes um aparte. Eu queria dizer que 
achQ que _deixçi perceber, desde o início, que não quero 
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discutir õs aspectos jurídicos da matéria. O que me revol
ta é o princípio da fidelidade partidária, eu não o aceito, 
pura e simplesmente, nesse sentido. t nesse rumo que 
procufei traçar as minhas considerações, muito descolo
ridas. 

O Sr. Moacyr Duarte- Não apoiado! 

O SR. JOSE FRAGELLI - Mas não vou discutir 
uma matéria que, sem dúvida nenhuma, hoje, já pertence 
a uma decisão do Judiciário, a partír de hoje, no meu 
modo de entender, 

Eu gostaria de ouvir, agora, o aparte do nobre Sena
dar_ Luiz._ Cavalcante~ 

O Sr. Luiz Cavalante- Nobre Senador José Fragelli, 
a propósito de fidelídade partidária, quero citar uma fra
se que jã foi dità rriáis-de uma centena de vezes, da qual 
dou paternidade àc[uele que a disse em letras de forma, 
pelos jornais, que foi o Vereador Progresso Garcia, Pre
sidente da Câmara Municipal de Botucatu. Disse o Ve
reador; "b melhor trair o PDS _do que trair o Brasil". Es~ 
tou- in-ieifametite de acordo com o Presidente da Câmara 
de Botucatu_, porque, no caso atual, votar no candidato 
do meu Part!do, que é repudiado por mais de 90% dos 
brasileiros, seria trair o Brasil. Muito obrigado. 

O~ SR- JOSI!: FRAGELLI ~O ponto de vista de V. 
Ex~ é, sem dúvida nenhuma e comprovadamente, o de 
uma grande maioria do povo brasileiro. Agradeço a V. 
Ex• 

O Sr. Moacyr Duarte- Permite, nobre Senador, uin 
último apa~te, que V. Ex~ me distingue? 

O SR. JOSJ!: FRAGELLI - Pois não. 

O Sr. Moacyr Duarte - Eu desejava apenas me con
tn3por ao ponto de vista esposado no erudito aparte do 
nobre Senador José lgnãcio, quando afirma que a fideli
da_de partidária -c_onCe_rne tão-só e exclusivamente aos as
pectos dou_trii'l.ái-íos-e -programáticos do partido político. 
Vou tomar um pouco o tempo de V. Ex', apenas para ler 
um acórdão do Tribunal Superior Eleitoral, que diz o se
guinte: 

(Sessão de 13-5-76). 

ACÚRDÃO No 5.760 

_ Recu_!_!>O !'!_~ 4.369_- Classe IV - Rio de Janeiro 

(Barra Mansa) 

I - Infidelidade partidãria. Eleição da Mesa de 
Câmara Municipal. 

Vereadores que, descumprindo diretriz do seu 
partido, firmam acordo com os adversârios e elegem 
outros dirigentes não integrantes da chapa oficial. 

II- Representação a TRE formulada mediante 
assentimento da Comissão Executiva Regional do 
Partido, em que se pretende a decretação da perda 
aos mandatos dos edis, julgada improcedente. In
fringência ao incíso IV, ao art. 74 da Lei no;o 
5.632/71. 

III- Recurso especial provido. 
Vistos, etc. 

- = Acordam os Ministros· do Tribunal Superior 
Eleitoral, por unanimidade de votos, conhecer e dar 
provimento ao- recurso, na conformidade das notas 
taquigráficas em apenso, que fica-m fazendo parte 
integrante da decisão. 

Sala das Sessões do Tribunal Superior Eleitoral. 
Brasília, 13 de maio de-1976. --Xavier Albuquer

que, Presidente -José Baselli, Relator -Henrique 
Fonsec:a de Araújo, Procurador-Geral eleitoral. 

(PUblicado no DJ. de 21·6-76.) 
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O Tribunal Superior Eleitoral se contrapõe ao erudito 
aparte do emineDte Senador José Ignácio Ferreira. 

O SR. JOS~ FRAGELL~ - O reparo de V. Ex~ é in
teiramente pertinente. Mas V. Ex• sab~ bem, como juris
ta que é, e dos mais emin_entes, que as decisões de nossos 
tribunais não são obrigatóriãs paià õ fii"6prfo tribunal. 
O Supremo Tribunal tem mudado de_jurisprudê11cia, co
nio, alíâS~ tOdos os Tfibunãis podem mudar e têm muda
do de jurisprUdência. bum sistem~i"difererite" do america
no. É fato bastante conheCidO qUe as decisõe~ lá se- irri
põem; as daqui, não. O Supremo pode deçidir de uma 
maneira, hoje, e de maneira diferente, amanhã. E são cç
nhecidos aqueles célebres casos. dos habeas corpll!l impe
trados por Rui Barbosa, decidindo o Tribunal _ora de 
uma maneira, ora de o_utra_ diferente. Então, a jurjspru-
dência pode modificar, ela não é_imutável. -

Era apenas isso que queria, se me permite, lembrar, 
certo de que V. Ex• tambêm deu um aparte oportuno e 
de inteir.o cabimento. 

O Sr. Monan Acayaba- Permite V. Ex• uro_aparte? 

O SR. JOSE FRAGELLI -Com "todo pi"áiei"~ n-obre 
Senador por Minas Gerais, Morvan Acayaba. 

O Sr. MorvaD Acayaba - Eminente Senador José 
Fragelli, V. Ex~ começOU o seU di;~curs_o nesta_~{l_rde, di
zendo que queria falar sobre a fidelidade partidária, =não 
no aspecto jurídico nem no as-pectO político~--mas-no--ãs
pecto das su_as convicções. 

O SR. JOSt FRAGELLI -:- EJ(ato. 

O Sr. Morvan Acayaba- E V. Ex• _repetiu aquilo que 
tem dito já em outras oCasiões: que é ~entra aj1diliQ;J.de 
partidária, que entende que o candidato, uma vez eleito, 
deve estar desvinculado dO seu p~rtido, e V. Ex• suStenta 
até, tambêm em tese, como legítima a escolha de ca~di
datos avulsos, não partidários. E é neste tema, escolhido 
por V. Ex• no seu p-ronunciamento, que quero dar-lhe 
um aparte. 

O SR. JOS:t FRAGELLI - Co_m muita honra. _ 

O Sr. Morvan Acayaba- A estrutura política do nCl_S
so País, sobretudo depois da redemocratização, é no sen
tido de organizarem e constituírem partidos de cunho 
nacional. Não mais _os partidos estaduais que vigoraram 
na República Velha, não mais a possibilidade de candi
datos avulsos, o que ocorreu também na República V e-. 
lha, mas como que uma retomada daquela linha que vi
gorou no Império, quando o Pars teve_dois partidos for
tes, o Partido Co.ns.ervador e o Partido Liber~!. que se 
alternavam no poder. V. E~'-. além de -ifustre homem 
público, ejUrísüÇCjá pe-fcebi que é uin conhecedor pro
fundo da Histófia- do Brasil. 

O SR. JOSE FRAGELLI- Não sou, mas Pedro II é 
que fazia os Partidos se alternarem no p·oder. 

O Sr. Morvan Acayaba- V. Ex• há de convir conosco 
que, no Império, o País conheceu uma fase de grande es
tabilidade política. N6s não podemos atribuir esta esta
bilidade apenas à existência de dois grandes partidos. 
Outros fatores contribuíram para que aquela fase his
tórica fosse estável e próspera para a Nação. No entanto, 
a existência dos dois Partidos foi importante para essa 
estabilidade. A República Velha não conheceu os Parti
dos nacionais, mas conheceu os partidos estaduais que 
eram fortes, e atravessamos um período também de rela
tiva estabilidade. Depois, com a redeinoCratização, 
organizaram-se grandes partidos de carâter nacional, os 
principaiS" deles, o antigo PSD, a antiga UDN a que nós 
pertencemos no passado, o antigo PR, eram Partidos de 
bases autênticas e contribuíram de forma bastante acen-
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tuada para uma fase histórfca, importante-da nossa vida 
p-ública. Mas, infelizmente, a legislação permitiu a pulve
rização da vida partidária. Ao lado desses três ou quatro 
grandes partidos- vamos_ incluir aí o Partido Trãbalhis
ta Brasileiro -, surgiram pequenos partidos, mais 'for
mados em torno de pessoas do que em torno de idéias e 
de programas. Chegamos a ter 15 ou 16 partidos, se não 
me _engano, e isso foi fator de instabilidade da vida na
cional, atê que voltamos ao bipartidarismo e, atualmen
te, já estamos também no _sistema do pluripartídarismo. 
E afinal, o que nós percebemos, tanto_ no Brasil como 
fora dele, é que a política há de_se organizar ou em torno 
·de partidos. ou em torno de pessoas_. Como as pessoas 
são _muito mais instáveis do que as organizações parti
dárias. nob~e Senador José Fragelli, quero discordar de 

-V. Ex•_ ql!~ndo se insurge contra a fidelidade partidária. 
Convéffi rrluito mais ao País que haja partidos__ fortes, 
coesos, bem organizados; é mais útil à vida política de 
um povo, a sua organização em torno de partidos e não 
apenas em torno de pessoas. As pessoas são mais instá
veis do que os agrupamentos, e sendo assim, é preferível 
que ós partidos se estruturem de conformidade com nor· 
mas de disciplina e de fidelidade, porque do contrário 
eles não têm nem existência, eles se diluem, s_e desagre
gam ao sabor _das circunstâncias~ t:. para este fim que es· 
tau aparteando V. Ex•, respeitando, e muito, o seu ponto 
de vista, mas e.c;perando que V. Ex• reexamine este ponto 
de vista, dentro daquela velha regi-.1 que a sàbedôríã lati
na nos ensinou, de que saplends est mutare coasillum, ê 
dos sãbi<!S mudar de opinião. De fato, pensarido e anali
sando beffi os problemas brasileiros haveremos de con
cluir, S_r. -senador, que é preferível que haja paitidos, e 
não pode haver partidos sem disciplina e sem fidelidade. 
Não quero entrar no mérito da problemática -atual por
que V. Ex• não quer no seu discurso fazer isso. Em tese 
aparteio V. Ex• e respeito muito a sua posição, mas con

_c\ama_ V. Ex•_a reexaminar essa posição. É preferÍvel que 
tenhamos partidos organizados, porque se é verdade que 
sem a democracia não há salvação, também é verdade 
que não pode haver democracia sem partidos fortes e 
bem organizados. Muito obríg<ido. (Palmas.) 

O SR. JOSt FRAGELLI -0 aparte de V. Ex•, como 
sempre, foi brilhante. Aliás, já nos habituamos a admirar 
os pronunciamentos de V. Ex• a começar da nossa Co
missão de Constituição e Justiça, sobretudo os seus co
nhecimentos jurídiCOs, muito bem emliasados, mostran
do a velha e sólida tr_adição mineira. Mas, justamente 
~Pol-qÜe -acho- Ciue OS SábioS ·-podem rriUdi:lr de opinião 
mais do que os leigos, espero que V. Ex~ faça a revisão 
dos seus pontos de vista e não eu. 

Gostaria de alegar apenas. uma coisa. Acho -uma ver
dade que, para V. Ex• pense bem sobre ela, se o progra
ma do partido, se a ideologia do partido, não Uneos_seus 
membros, não será a força impositiva da Ieíqlie oS have
rá de unif. O programa, este sim, a ideologia, esta sim, as 
idêias, estas sim, é que devem formar o corpo unificado e 
solidificado de um partido_ político. Por isso também 
acho que não deve existir a _fidelidade imposta, _porque 
eu-também posso mudar de idêias e atê mesmo de ideolo
gias. Temos _exemplos os mais conhecidos. Cjtaria ape
nas um: Carlos Lact:rda. Na juventude foi comunista e 

-depois um anticomunista violentamente-cÕmbatido pe
los extremistas. Ainda poderia citar muitos outros e:xem
plos: Churchill mudou de um partido para outro ... 

O Sr. Moacyr Duarte- Mudar pod~! Mudar deve! 

O SR. JOS:t FRAGELLI - Pois é claro! Isso tem 
aconte_cidol Nos programas dos dois partidos do Im
pério, à Saquarema e o Luzia, dizia-se que o Saquarema 
era o Partido Conservador e o Luzia_ era_ o PartidQ_Libe
ral. E se dizia, com razão, que não havia nada mais pare
cido com um saquarema do que quando um luzia estava 
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no poder! Quer dizer, passava~se a adotar príncípios p-ro
giamáticos do Partido Conservador. O que, aliás, acon
teceu. 

LC:ri!b_ro~me_m_u_ito bem, numa daquelas passagens da 
viera-· de Disrã.eli, que combatendo Sir Robert Peel, mos
trou que este havia feito toda uma campanha política ba
seada no livre câmbio, e que, qu~ndo assumiu o p_gçl~r, 
fez ·exatameri_te_ a politíca económica. contrária:- O 
~rímeiro~Mirtistro, então chamado de gentleman. ••sur
preendeu os liberais no banho e lhes tomou as roupas, 
deixando-os nus". Mais ou menos é essa a fig~ra feita 
Por Dis_~aeli. De sorte que mudar de partido é próprio da 
democracia, e não encontramos esse princípio da fideli
dade partidária nem na Inglaterra, nem nos Estados 
Unid_os e em nenhuma das grandes democracias. 

Vou terminar, Sr. Presidente. Acho que hoje posso 
contar um episódio que se passou comigo quando era 
Governador. Vim aqui e fui ao eminente Presidente do 
Partido, o· saudoso Senador Petrônio Portella; vim com 
o Governador já eleito, ou a ser eleito pelo meu Estado, 
Dr. José Garcia Neto; nós dois, que não queríamos luta 
no Estado, dissemos ao Sr. Petrônio Portella que queda
mos que o Senhor Presidente Geisel indicasse o candida
(0 do Partido a Senador da República, e, soleneJ11ente, o 
Presidente disse: não, o Chefe da Nação, o Presidente 
Geisel, quer que o Partido escolha o candidato em con
venção. Acho que essa foi a diretfiZ dada a todas as 
seções estaduais. V. Ex•, nobre Senador Alberto Silva, 
que era Governador, deve ter recebido essa mesma indi
-cãção. Voltei ao meu Estado; como o Sr. Pedro Pedras· 
sian tinha entrado, por iniciativa própria, em c-onflito co· 
migo, aCertei com companheiros a candidatura de Antô
nio Mendes Canale. Quando a Campanha já se desenvol
via, o·Sr._ Pedro Pedrossian, sempre muito suficie-nte, 
achava que teria a maioria do Partido e que levaria de 
roldão a convenção partidária. No dt!senvOiver da cam
panha, S. Ex• viu que não era bem assim. Foi ao Prefeito 
ele Campo Grande, o atual Deputado Federal Levi Dias, 
se não me engano, e ao Senador Benedito Canelas, e am
bos vieram dizer ao Sr. Petrônio Porte lia que se não reti· 
rasse a candidatura Canale e a candidatura Pedrossian 
para um terceiro candidato, o Sr. Pedrossian e o Prefeito 
de Campo G"rande trabalharíam contra o candidato da 
ARENA, e assim fizeram mais tarde. 

F~i chamado pelo Sr. Petrônio Portella que me pediu 
que retirasse a caii.didatura Canale. Eu disse a ele que 
não _podia fazer isso, porque tinha vindo aqui soliêitar 
um candidato e, naquela hora, a campanha já se desen
_volvia em torno da escolha na Convenção_do Partido ... Eu 
já havia comprometido minha palavra, e quando dava 
mírihi palavra, nada e ninguém me fazia Voltar atrás; 
veio então uma advertência do Senador Petrônio Por
tella~ "Isso _é llll}a ordem revolucionária, o Presidente 
Geisel quer um terceiro candidato". Eu disse a el~ De
pois que me comprometi, acho que a minha dignidade 
está _em jogo e nela ninguém manda. Foram_ as_ mJnhas 
palavras- ao Senador Petrônio Portella. PeçQ_ao senhor 
para irmos juntos ao Presidente Geisel, J}OT(Jue quero di
zer isso a ele. O Senador_ Petrônio "Portella achDu que 
não era necessário. 

Fomos à convenção do Partido. O futurO Go_verna
dor, natUraftriente indicado, que é o meu nobre e querido 
amigo José Garcia Neto, adotou a solução do terceiro 
caildidato ~ se bateu por ela na convenção. Mas nós ga
nhamos a convenção, e foi indicado o nome de Mendes 
Ca:nale. · 

Digo isso para mostrar que acho que, quando um poli
tico toma uma decisão de consciência, não pode voltar 
atrás nem que o seu partido queira, nem que a suprema 
vontade desse partido, como acontecia àquele tempo, 
qUe seria a vontade do eminente Presidente da República 
e do Sr. Presidente do Partido, não voltaria atrãs como 
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não voltei; e to_dos sabem que o Senador Mendes CRilãle 
foi _candidato, foi eleito e esteve 8 anos aqui. 

Estou contando o episódio para mostrar qual é a mi
nha formação, e p-or isso sou_ cont_ra a fidelid_ade parti
dária. 

Defei'ldo, Sr. Presidente, Srs. Senadores, a liberdade 
de consciência, de vontade e de decisão de todo aquele 
que pelo povo é eleito para representá-lo nas Assemble
ias Legislativas, Câmara dos Vereadores, AssembléiaS 
Estaduais ou no Congresso Nacional. -

Muito obrigado. _(Muito bem! Palmas.) 

O SR. PRESIDENTE (Lomanto Jún~otl - Con_c_ed_o 
a palavra ao Senador Aderbal Jurert:l~· (Paus_:~} . 

s. Ex'- não está ·presente. 
Concedo a palavra ao nobre Senador _M~rio ~aia. 

O SR- MÁRIO MAIA (PMDB - AC. Pronuncia o 
seguinte discurSo. Seil}J$-Visão do orador.)- Sr. Pr~i-
dente. "' Senadores1 -

o;; meus pares, nesta Casa, toinã
ram conhec_imento d~ dedaraç;ões -que fiz, por mais de 
uma vez, neste plenário, de que, por uma questão de coe
rência, de princípio"ri"C-de ética eu não iria aO Colégio 
Eleitoral. 

Sr. Presidente, era e é uma convicção da minha parte, 
que o Colégio Eleitoral é espúrio e é ilegítimo. Entreta.n-__ 
to, Sr. Presidente, como foi dito, há pouco, que é dos sá
bios mudar de opinião, e que o dito popular afirma que 
até rei volta a sua palavra atrás, diante das circ;unstân
cias históricas e politicas, tumultuadas e sem direção, em 
que o nosso PaJs· passou _a_ yíyei_mese~ últimos meses, 
principalmente, nós resolvemos rever a nossa posição, e, 
com a mesma, dignidade, Sr. Presidente e caros colegas 
de Partido e de Oposição nesta Casa, p<ifa que fique re
gistrado nesta Casa, vénho dizer de público que, diante 
do que tenho visto nas ruas ç nas praças públicas, na nia
nifestação espontânea do povo brasileiro levou-me ao 
convencimento de que, mesmo contra a minha vontade, 
devo comparecer, ãgora, ao Colégio Eleitoral __ 

Sr. Presidente, não fora o ates_tad9 público das praçãs 
e das ruas, eu permaneceria na rriinha convicção pessoal. 
Entretanto, o meu comportamento político não maiS me 
pertence e ao pertencer ao meu Partido e ao meu povo, o 
povo da minha_ terra, o povo do Brasil, eu estaria numa 
atitude egofstica, numa atitude muito pessoal se, em per
manecendo com as minhas convicções, negasse ao povo 
brasileiro o meu voto para a escolha daquele que está 
consagrado nas praças e nas ruas do meu País. 

Sr. Presidente, para atestar o que acabo de dizer, vou 
pedir que fique transcrito nos Anais_da Casa_maior desta 
Nação, representativa do povo, que é o Senador daRe-
pública, carta que venho de receber das lideranças maio-
res do meu Partido, vazada nos seguintes termos: 

Exm~" Seil.ador 
Mário Maia 

Brasflia, de 12 de ~embro dt; 1984_ 

Prezado companheiro: 
A Presidência Nacional do PMDB e as Hdeqm_ças par

tidárias no Senado e na Câmara dos Deputados,-têm re_
cebido de todo o Pª'ís inúmeras manifestações que, ao 
mesmo tempo ern que destacam a brava resistência de-
mocrãtica de V. Ex'", durante estai duas déca_das çle arbí
trio, insistem num apelo para que, na hipótese ·de não 
conquistarmos as eleições diretas-já, não deixe de com
parecer ao ColégiO- Eleitoral para destruf-lo. 

Destacam esSes companheiros que o Comportamento 
de V. Ex• durante o período em que a violência da dita
dura o afastou pela cassação da atividade política e par
tidária é padrão de orgUlho para toda a Nação. 

E é exatamente -em nome desse exemplar comporta~ 
menta de patriota e companheiro e interpretando o-pefl-
samento de nossa direção e de nossas Lideranças no Se· 
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nado _e na _Câmara Federal que nos atrevemos a lançar 
esse apelo público. - -

Sabemos-das dificuldades que V,. Ex~. vai enfrentar, 
tendo em ·conta a posição assumida contra o Colégio 

- Eleitoral que a Nação amaldiçoou nas praças públicas e 
que nós tanlbém condenamos. 

Mas pode chegar um momento em que a Nação seco-_ 
loque numa grave alternativa, ou seja, a de utilizar-se do 
Colégio Eleitoral para solidificar o processo de transição
democrática e, nessa ocasião; o PMDB, suas lideranças, 
seus companheiros, não imaginariam poàer-vê:fõ_e_m Po
siçãO- que pudesse pôr em riscO essa transição. 
--=Na esperança de que este apelo venha a ser objeto do 
mais atencioso e patiótico exame pó r V, Ex• 
subscrevemos-nos fraternalmente,- Ulysses Gulmarles, 
Presidente Nacional do PMDB - Humberto Lueeua, 
Líder do PMDB no Senado - Freltu Nobre, Líder do 
PMDB na Câmara. 

sr. Pr~idente, ~pós receber esta carta d~s me:ua Lfde_
res, que falam não apenas em nome dâs suas posições 
partidárias, mas em nome do Partido e da Nação brasi
leira, passei grandes momentos de meditação, muitas se
manas pensando, em noites indormidas, coriversando 
comigo mesmo, num drama quase trágico de consciên· 
cia, para decidir perante mim- e a minha Nação, que pe
dia uma posição firme, para que eu comparecesse ao Co
légio E!~itoral. 

Sr. Presidç_nte, Srs. Senadores, é um momento histód
co o -que_vivemos, e muito_s homens públicos deste Pafs 
têm vivido dramaS como nós vivemos agora. ~exemplo 
para esta Casa e para o Congresso Nacional, o drama 
que levou à tragédia a Presidência do Congresso Nacio
nal, quando era exercida pelo eminente companheiro 
nosso, de saudosa memória:, o iluStre Sen:-ador NilO COe
lho_. Ainda há pouco, e neste momento ainda está viven· 
do dramaticamente tnomentos de decisão o atual Presi
dente do COngreSso Nacional, o ilustre Senador Moacyr 
Dalla. -r:'emos compreendido a sua posição delicada, te
~o;_~tendido a sua dramaticidade e-a espreita, com seu 
jufzo, para decidir, entã_o, grave momento de nossa Pã
tria.,. Assim, vendo o exemplo dos homens, dos meus pa
res, de um e de outro partido, eu f:omei a decisão, perante 
a minha consciência e a Nação, de rever minha posição. 

Mas, Sr. Presidente, eu_ não estaria tranqUilo, e não 
iria ao Colégio- Eleitoral em paz com a consciência, se 
não voltasse a esta Casa _e, desta mesma tribuna, dissesse 
o contrário daquilo que eu disse perante _os meus pares. 
Porque se eu o fizesse silenciosamente,' acredito que nãó 
mereceria, da hora do meu voto em diante, o respeito 
que quero sempre ter dos rn~us pares, que hão de com:
preender a minha posição dramática, neste momento em 
que a Nação e o meu Partido_ me fazem -um apelo de 
igual dramaticidade. 

O St. Moacyr Duute- Permite V. Ex• um aparte?" 

- O SR. MÁRIO MAIA - Concedo o aparte ao nobre 
Senador ~M03.cYr DUarte. -

O Sr. Moacyr Dull'te - Eminente Senador Mãrio 
Mifa,-3.ntes de mais nada qUero cumprimentar efusiva
mente V. Ex'" por ter sido sensível a uma irrecusável cOn
vocação, como a que foi forinulada por eminentes pi'óCe.: 
res, paredros, do se~ __ Partido. V._Ex• acaba de dar uma 
demonstração de que será fiel às diretrizes emánadas de 
sua-agremiação, votando no candidato do seu Partido e, 
conseqüentemente, respeitando o instituto da fidelidade 
partidária; Eu me congratulo com o-comportamento de 
V. Ex• que demonstra coerência com a vida pública de V. 
Ex!-, vida pública honrada, corajosa, sobretudo de um 
político Que soube, até hoje, honrar e dignificar os man
datos eletivos até agora exercidos. Mas V. Ex• s.abe per
feitamente que o filhçi espúrio do-autoritarismO, que·se~ 
ria o Colégio Eleitoral, hoje jã não poderá ser-capitulado 
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nessa adjetivação, porque esse filho espúrio fõllegitima
do pela própria OpoSição, pelo pró'prio PMDB quando, 
num acordo com a Liderança do Partido situacionista, 
legitimou, ~través de sua regulamentação. Pelo que estou 
verificando, pelo que estou, ve_n_do, o Robson Crusoé, 
perdido numa ilha deserta, continuará sendo, segundo 
suas próprias palavras, o eminente Senador Jaison Bar
reto, porque- os seus companheiros, sexta .. feira, já o 
abandonaram, o deixaram mais solitário do que nunca. 

O Sr. José IgnáciQ Ferreira - Permite V. Ex~ um 
apa_r~e? 

O SR. MÁRIO MAIA - Concederei o aparte a V. 
Ex'", tão logo responda ao brilhante aparte do nosso 
companherio Moacyr Duarte. 

Agradecendo à brilhante intervenção de V, Ex•, quero 
dizer que, também, sou favorável mas a fidelidade, não 
apenas a fidelidade partidária,as a fidelidade do homem 
para com os· seus princípios, para com seus amigos, para 
com a sua famflia, para com a sua fê, para com seus ami
gos, para com a sua família, para com a sua fé, para com 
toda a sociedade em que vive. Só que essa fidelidade deve 
ser pessoal, de foro fntimo, deve ser uma atitude huma~ 
na, que venha de dentro e brote espontaneamente da per
sonalidade humana. Não se pode admitir que a fidelida
de seja impOsta de fora de nós para dentro, porque ai 
ess~ fidelidade passa a não ter aquela legitimidaãe; ·pasSâ 
a ser uma Imposição e não tem os efeitos desejados, diga
mos, da remissão do pecado, porque o pecado permane
ce dentro d_a própria natureza humana. Então, não é a 
proíbição-ou a obrigação da fidelidade que vai fazer com 
que as pessoas sejam, _fiéis, porque não é o ato que carac
teriza a moralidade da fidelidade; é o pensamento, é o 
que está no foro íntimo, porque a pessoa pode praticar o 
ato e aparente fidelidade;· mas no íntimo está permane
cendo infiel em pensamento. 

De modo que eu acho que devemos ser fiéis aos nossos 
pensamentos, aos nossos princípios, ao nosso Part_ido, 
desde que essa fidelidade seja espontânea e não seja obje
to de lei que nos obrigue a ela. Estou_ de acordo. 

Agora, quanto à segunda parte, eu quero lembrar que 
nesses dias-Galileu tem sido lembrado tantas e tantas ve
zes neste plenário, nesses momentos históricos. Quando 
os homens atingem- o cerne da verdade, eles passam mas 
a verdad~_fica. Fica ·por quê? Porque não se pode encar
cerar o pen·samento humano que, não sendo encarcera
do, é perene porque se transmite de geração em geração. 

E Galileu, quando foi obrigado a renegar suas con
vicções heliocêntricas, negando o que se conhecia antc
riorm_ente, o então conhecimento científico ptolemaico, 
o geocentrismo; quandq, foi o_brigado a voltar a esses 
conceitos- arcaicos e que não correspondiam às leis que 

- havla descoberto, as leis universais do movimento dos 
corpos éeteStiais, sendo obrigado, pelas circunstâncias 
momentâneas, ele ficou no seu íntimo com as suas con
Vicções, mas foi obrigado a dizer publicamente que as 
negava e até assistiu, com tristeza e dor, à queima de suas 

=--õbras. Se1,1s livros foram incenerados publicamente_. E 
enquanto dizia_ publicamente;, "São as estrelas e o sol que 
giram em torno da Terra", dizia em v_oz_baixa para con
sigo mesmQ;, "E, no entanto, ela por si se move." 

O Sr. Moacyr Duarte --Até Pedro negou Cristo tr@:s 
v~ até _o_ galo càntar. 

O SR. MÁRIO MAIA - Até Pedro negou Cristo. São 
as coiSas da fraqueza humana. 

Então, coloco-me exatamente naquela poSição de Ga
lileu. lenho que dizer publicamente e dar o meu voto no 
Cólégiõ Eleitoral para o candidato que foi escolhido pelo 
meu Partido e que eu acho, nas minhas convicções, que é 
homem PúOiicO Probo, reconhecido por todos e é a cor
respondência da esperança desta Nação. 
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Mas, digo baixinho para comigo mesmo: continuo re. 
pudiando o Colégio Eleitoral, tal qual Galileu falava bai
xinho na sua exortação espirituaL 

O Sr. José lgnáclo Ferreira - Permite V. Ex• um 
aparte? 

OS • MÁRIO MAIA- Permito o aparte a V. Ex•, 
nobre Senador José Ignácio Ferreira. 

O Sr. José lgn,clo Ferreira- Nobre Senador Mário 
Maia, eu participei daquele comfcio belissimo que foi 
realizado no Acre, alguns dias passados, e não podia dei
xar de aparteá-lo para felicitá-lo pelo brilho da-quele 
evento, daquela convergênciã-popular no(ável na praça, 
diante do Palácio do Governo, OD.de V. Ex• foi uma das 
figuras consagradas, ali, pelo posicionamento- público 
que tomou em favor do sufrág'io dos nossos candidatos 
no Colégio Eleitoral e, sobretudo, a sua presença anun
ciada, ali, ao Colégio Eleitoral. Mas, com relação a essa 
lembrança de V. Ex• acerca de Galileu, a História talvez 
não registre assim, mas cortsta que ao sair do recinto em 
que ele renegara as teses de que ele tinha consciência de 
que eram absolutamente verdadeiras, porque científicas, 
. aferidas por ele, conferidas por ele, Ga1ileu encontrou-se 
de passagem com um discípulo seu que, desapontado, 
desnorteado -com a imagem do mestre que caia Do chão, 
aos cacos, -como lhe parecia, se dirigiu a Galileu e disse, 
numa frase que representou para Galileu uma chicotada 
a mais sobre ele, que jâ se Considerava altamente vergas
tado por haver, de público, renegado a sua crença. Esse 
jovem teria dito a Galile\1;_ .. Desgraça:do de um Pais_ que 
não pode ter os seus heróis". Essa foi a fraSe do _moço 
para o mestre que caía em- caCos diante dele. E o Galileu 
ainda encontrou força_s dentro de si e voltou-se para o jo
vem e disse; .. meu filho, desgraçado de um país que pre
cise tanto assim de heróis". Na verdade, o Brasil vive 
dias como aqueles, em que há uma ânsia por Ver rias p'es-
soas aquele algo mais, que para muitos quase jâ figura 
como um heroísmo, projetando as pessoas para que elas 
se sinfonizem efetivamente co'in a Vontade nacional. Veja 
V. Ex• que até hoje, embora questões fqss_em fechadas no 
passado, jamais se Chego-ti a suscitar a controvérsia pe
rante os tribunais superiores; jamais se in-dagou perante 
os tribunais superiores a respeito dessas questões, por
que era de tal modo pacífi'co, a sociedade civil_acachapa
da, praticamente aniquilada, essa sociedade civil, que pa
recia a todos nós estava quase reduzida a zero, e que de 
repente, com o fenômeno da abertura poHtica, ela salta 
aos olhos de todos nós. reivindicante, participante, pre
sente, com as suas vertentes todas tomando seus cursos 
nos movimentos todos que a Nação a{ vê eclodirem nas 
ruas, e hoJe, nesse verdadeiro estuário que são as praças 
a clamar por eleições diretas neste País. Então, neste mo
mento, mais do que nunca surge a necessidade, invocan
do a figura de Galileu, de nós nos reportarmos a este epi
sódio que não sei se verdadeiro ou não, mas que a lenda 
nos traz hoje, ou que se veicula por algum modo e che
gou até nós. Na verdade, o País estã busca-ndo que cada 
um de nós recolha de si aS reservas de heroísmo, as suas 
reservas ·de crença para, no Colégio Eleitoral ou nas 
eleições diretas, auxiliar o Pafs, nesta travessia que hoje 
tem um nome: Tancredo de Almeida Neves. V. Ex• estã 
de parabéns! Saltou o Rubicon. com muita galha,rdia, 
com muita determin_ação, o mesmo Rubicon qUe Albert 
Camus dizia que nele não se pãra para pescar, nem para 
beber água. Salta~se e pronto, e V. Ex• foi à frente. Nós 
haveremos de produzir, no País, essa travessia e V. Ex•, 
mais do que ninguém, como um homem que sofreu na 
pele os rigores do período autoritário, ror cassado, fo"i 
humilhado foi ultrajado até, em certas oportunidades. 
Seguramente, V, Ex• superou essas situações e volta à 
cena política, sem pretender fazer do passado uma base 
para revanchismo, embora absolutamente determinado, 
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sem ser um bravateiro, mas é um homem afirmativo, o 
_que v8i ajuda"r o País a fazer essa mudança, que tem hoje 
a encarnação de todas as esperanças na figura de Tancre
do de Almeida Neves, o outro aspecto que eu quero me 
referir é precisamente aquele que eu _disse no infciQ: a QO

tâ vel eXPressão do povo do Acre, ·reUriidO ali, maciça
mente naquela praça, milhares de pessoas, num comfcio 
que representou percentualmente o maior comício que já 
~e fez História deste País, mesmo recu8ildo-se para õ 

passado mais distante, ou no passado mais recente, 
quando das memo~áveis lutas que empreendemos em fa
vor das eleições diretas do País, foi, sem dúvida, percen
tualmente, _o mais expressivo comício que revelou, na 
praça pública, o quanto o povo do Acre se sintoniza com 
o comportamento das oposições, nesta conjuntura, e que 
vai, atiavés do Colégio- Eleitoral, permitir que a Nação 
p-Ossa, precisiuiiente~ destruir o Colégio Eleitoral, que vai 
servir de instrumento para que cheguemos ao poder e 
possamos devolver, efetivamente, o poder ao povo. V. 
Ex• está de parabéns pela sua postura, pela sua coerên
cia, coerência que se traduz pela sintonia absoluta com a 
vontade da Nação brasileira e, sobretudo, a sintonia ab
soluta com a representatividade que V. Ex• tem, porque, 
representativo é aquele que se sintoni:zã com o pensa
mento e com a vontade do eleitor que o mandou para cá.. 
E nãO hã dúvida, de forma escancarada, a Nação eviden
cia o que ela quer, e só é representativo aqUele que reper
cute no Parlamento, repercute no ColégiO Eleitoral, re
percute_nos seus votos, opiniões-e colnporfamentõ, áqui
lo que efetiVamente sejá maniíe81ó em termos de vontade 
da Nação brasileirã. 

O SR. MÁRIO MAIA - Nobre Senador José Igná
cio, recolho confortadamente, as palavras· de V. Ex• que 
me traZem à mente, à razão, uma tra_nqüilidade maior 
ainda, porque o aparte que V. Ex• acaba de fazer, que é 
honf6m do meu PartidO, estâ em perfeíta Sintonfa com o 
aparte que me aCabou de honrar, antes de V. Ex•, o 
nobre Senador Moacyr Duarte, visto que é um homem 
de Partido oposto ao meu. Sinto-me redimido, neste mo
mento, da possível interpretaÇão que poderiam fazer do 
meu comportamento diante desses dias tão tumultuado_s 
que atravessa a NaçãÕ-brasileira. - -

E, a propósitO -do comíciO que V. Ex• acaba de se refe
dr,_depois de assistirmos e -participarmos·; ativamente, 
com a nossa palavra, no comfcio de Goiânia, ollde com
pareceram mais de meio milhão de pessoas, maior con
centração do que aquela que fora feita no mesmo local a 
favor das "Diretas-já", depois de ter participado em Ma
naus de comicio, tambêm com a mesma finalidade, para 
buscar no povo a ratificação da indk:ação dos -candida
tos da Aliança Democfática, e, a·o participar, por último,
daquela concentração -que V. -Ex•, aqui do Sul, deu a 
honra de esiar entre os outros ilustres visitantes ão meu 
torrão natal, viu realmente que aquela foi a maior con
centração que nós registramos em toda a História do 
Acre, e aquilo serviu como um conforto moral, como te.. 
nitivo as nossas dúvidas que, por acaso, ainda houvesse 
de ir ao Colêgio Eleitoral. 

Ausentei-me; por alguns dias, dos trabalhos desta 
Casa para percorrer todo o meu Estado, numa caminha

_ _da cívica e patriótica de pregação dos valores pessoais, 
poHticos, administrativos e morais de Tancredo Neves e 
o signifícado de sl_la c_andidatura à Presidência da_ Re
pública. 

Ao desfraldar e empunhar com todo empenho e 
afeição esta band_eira, fi-lo de modo consciente e seguro, 
certo de que_ representa a grande aspiração do povo bra
sileiro, que está confiante e s::ertó de que o_Governo Tao
credo Neves cOndUzirá a todos ao limiar -de um novo 
tempo, cheio de grandes_ vitórias. 

Nas barrancas dos rios acreanos, no ínteriõr dos serin
gais e castanhais, nas colônias ou nas modernas prõprie
dad!rii_agropecuárias, nos batelões e canoas que singram 
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os rios e igarapés, nas cidades, vilas e povoados, em to
dos os lugares em que tive a renovada alegria de estar 
com o meu povo, pude sentir a batida forte de seus co
rações,.o brilho de seus olhares, a maior disposição para 
o trabalho, a_conversa animada, esperançosa e confiante, 
sempre que falava de Tancredo Neves e lhes dizia que se· 
rá O novo Presidente_ da República. Fruto desse estado 
de_espírito, e desse novo humor que essa espectativa traz 
a t.o.®s, sobressai-se o desejo incontida do povo acreano 
de tudo fazer para ajudar o País a reencontrar o seu ca
rTtinho de glórias e_de bem~estar de sua gente, de prospe
ridade, de seriedade no trato da coisa pública, de partici
pação comuniüíi-ia rias- ·grandes decisões nacionais, e, 
além disso, -de viver uma democracia vitalizada, exube
ran_te e exem_p_lar, onde o homem seja o seu primeiro e úl
timo prOPósito. 

Renascem as esperanças, a vida passa a ter sentido, o 
cidadão se sente novamente parte da Nação, com a valo
rização de seu trabalho e de sua familia, considerado in
dispensável ao desenvolvimento nacional. 

- Nessa cruzada sem precedentes na história polftica do 
Brasil, assisto o levante cívico do povo brasileiro, 
amontoando-se nos comícios e concentrações populares 
realizadas por todo o país . 

Jamais viu-se rilassa humana tão expressiva em seus 
sentimentos e motivos para esta participação política. 

Homens e mulheres, de todas as idades, profissões e 
origens têm comparecido a essas manifestações de 
apreç~ e de carinho a TanCredo Neves. Mais do que a ex
pressão ·numérica da presença de compratriotas n.esses 
comíciOS, ê de ·se enaltecer a fé, a esperança e a confiança 
com que todos participam desses acontecimentos. 

--é--com veniad_eiia devoção, e inquestionável admi
raç.ão, que o p~vo de_ meu Brasil está apoiando, quase 
que à unanin'lidade, o nome de Tancredo Neves para a 
Pres_id~ncia .da República, legitimando nas ruas o pró
prio _Colégíó Eleitoial, a que vou comparecer orgulhoso 
de estar interpretando, pelo voto, que vou dar a Tancre
do, todo o anseio e desejo de meus conterrâneos. 

O Acre tambêm teve a oportunidade histórica de se 
reunir em praça pública para homenagear Tancredo Ne
ves, __ e a ele oferecer o seu apoio irredutível e firme. 

F~_! _'10-'--~i;"'l I _I de n~>vembro corrente. 

O Acre vivia o racionamento de energia elêtrica, não 
tinha óleo _diesel, álcool ou gasolina nos postos, e sequer 
gás de cozinha. 

Mas o povo estava motivado, e, mais do que isso, deci
dido a ver, tocar e aplaudir Tancredo Neves e sua comiti
va, e a debater suas idéias. 

E foi ao grande comício em lombo de burro, em car
roças puxadas a boi e a cavalo, em canoas e batelões, e 
até a pé. A esta festa cívica nada se opôs. Até o tempo 
ajudoú, choVendo na vêspera e garantindo um belo dia 
para esta gigantesca concentração, iniciada às 14 horas e 
encerrada ao fim da tarde, sob intensos aplausos e calor 
humano. 

Mais de trinta mil pessoas se comprimiam em efusiva e 
alegre manifestação política, em favor do Acre e do Bra-
sil. -

O Governador Nabor Júnior estava exultante e mos
trou, mais uma vez, a força de sua liderança natural, 
confirinada pelo sucesso desse comício e pelos aplausos 
que -â--to_dO_ nlOmento recebia--do público .preSente na 
praça e dos próprios Hderes políticos nacionais e locais 
presentes àquela concentração. 

Em sua comitiva, Tancredo Neves se fez acompanhar 
pelo Presidente Ulysses Guimarães, Senador José Sarney 
e Marco Maciel, Governador Franco Montoro, José Ri
cha, Jader Barbalho e Gilberto Mestrinho, Deputados 
Federais de outros Estados e por inúmeros jornalistã-s, 
além dá CantOra Fafá de Belém, que sempre entoa cânti
cos em honra -do saudoso Teotónio Vilela, de quem guar-
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do vâlorosos ensinamentos e gratas lições 11e amor ao 
Brasil e a seu povo. 

A compartilhar desta calorosa recepção a Tancredo 
Neves tivemos ainda como anfitriões a Vice
Governadora lolanda Fleming, o Prefeito c:Je Rio Bran
co, Flaviano Melo, todos os Deputados Federais do 
PMDB do Acre, todos os Deputados Estaduais e todos 
os Vereadores da Capital, representantes do PMDB, 
além de inúmeros vereadores do interior do Estado, lide-
ranças sindicais, de associações e de tÓdos os segmentos 
sociais represeptativos do Acre. 

O comíciO <;te Rio Branco p~~ ser considerado _a 
maior concentração política jã havida na Amazônia, 
proporcionalmente à população da Capital. 

O Acre se fez presente,.deu provas de sua pujança poH
tica, está prese~te na caminhada até a vitória nó COlégio 
Eleitoral a 15 dejane_ito, e jamais se ausentará das deci: 
sões após IS de março, e tudo fará para marcar suas 
ações, através de seu Governador Nabor Júnior e de seus 
parlamentares, por uma atuação junto ao Presidente 
Tancredo Neves, voltada sempre para a defesa intransi
gente e justa dos interesses do Estado e 4_o País. 

O momento político hoje vivido pela Nação me permi~ 
te ter a convicção de que o Governo Tancredo Neves s.e~ 
rã próspero, realizador, justo, h~mano, otimista, fervo
roso defensor do crescimento eçonômico paralelamente 
ao crescimento sociâl, naciqnalista, democrático, sério, 
e, sobretudo, dotado de ampla capacidade de ouvir e dia
logar, e de' élêcidir com apoio nas aspirações maiores do 
povo brasileiro, com profundo respeito ao Poder Legis
lativo e ao Poder Judiciário. 

Será, sem dúvida, o advento de um novo tempo, res
paldado_ mi. compreensão adequada e na devoção acen
drada aos valores maiores da nacionalidade, a partir do 
respeito ao cidadão e à família, às leis, às instituições, 
aos Poderes. Será imperativo o apoio ao setor produtivo, 
inclusive cOmo forma eficaz dC geração de emprego, a 
adoção do 'salário, a garantia da educação, da saúde, do 
bem-estar e a valorização da vida, como pressuposto bá~ 
sico de um Governo que nasCe e cresce no: apOio populaç 
e que, por todo o tempo, primará por ser ·fté't'~ atento à~ 
vitais necessidades da gent~ -brasileira. 

E para qu.e assim seja, toda~ Nãção se ombiear_ã co.m. 
Tancredo Neves n.o cumprirfiehto d~ssa ardua tarefa do 
recolocar o Pafs rio seu verdadeiro caminho, em demo
crática gestão das questões nacionais. 

Até que se chegue a 15 de marÇo haverá algumas p-ou
cas vozes em dissintonia com- o clamor do povo, tentan
do gerar casuísmos para alterar os resultados já prenun
ciados das eleições pelo Colégio Eleitoral. 

A Nação, porém, ê~tâ atenta a ~ada essa frágil, porém 
inquieüinte, ariiCulaç!o comandada por maus brasilei
ros._ 

O Presidente da República, os ministroS militares, o 
Congre;sso_ Nacional e ; Judiciário têm sido -avalistas 
confiáveis da normalidade, do processo sucessório, ga
rantindo a manutenção dal regras vigentes, como funda~ 
mentais a preservar a seriedade, a lisura e a legitimidade 
da eleição do Presidente da República agora pelo Colé
gio Eleitoral, em 15 de jã.neiro, já. que o próprio povo a 
legitimou nas ruas e praças públicas. 

Toda a Nação se acha empenhada em garantir uma 
tranqüila e se~ra transição, onde os ínteress~es do~ povo 
se destaquem acima de quaisquer propósito pessoais, 
grupais, regionais ou locais. 

:e: chegada a hora e a vez do povo e, por isso mesmo, o 
momento político não sofrerá:retrocesso, estando to_dos 
coniprometido_s com a d_emocr_acia e cQ_m a manutenção 
das regras do jogo que já está iniciado_ e chegará a bom 
termo pela ação conjunta e unânime dos Poderes Execl,!· 
tivos, Legislativo e Judiciário. 

A união que se f:iz, que se mânt~rri,-qtie sé alimenta e 
se cons-olida é em liorno de princfpios, -de fi1osofia políti
ca e de idCias democráticos, ~ se torna indestrutível e 
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imori"edoura, porque alicerçada na Pátria e no futuro da 
Nação. 

A materializar esses princípios, e a dar corpo e forma a 
~ssa pregação, encontramos as candidaturas à PresJdên
cia da República, a serem submetidas ao sufrágio do Co
légio Eleitoral a 15 de janeiro próximo. 

Vitorioso nesse pleito será Tancredo Neves, para gáu
dio e satisfação de todos. 

É o timoneir:o seguro, o político sensato, o companhei
ro desprendido, o brasileiro nacionalista, forjado no em
bate. da vida pública e conhecedor profundo da realidade 
ec_~·nômica, social, política, institucional e administratiVa 
d_~ nos~ terra. 

Por isso, e por tudo o que representa de esperança e de 
fé para a gente brasileira, Tancredo Neves superará to
das as dificuldades, antes e depois do Colégio Eleitoral, 
~_com sua posse a 15 de março, a Nação inteira se dará 
~ ·maQ~. sC Unir~ ~m ~ensamentós e ações para afudar -o 
País a reencontrar o seu verdadeiro destino, enfrentandõ 
esta batalha com ~estemor, perseverança e confiança. 

Ao longo deste Governo a ser inaugurado por Tancr_e.. 
QQ Neves que~q.ju~tamente com o povo do Acre, a todo 
lnOmC:nlo, oferecer a rnáXirita contribuição que puder, de 
forma a_ $er parte efetiva -na construção do novo Brasil 
que haverá de se moldar a partir da realização dos a_n
seios e-aspirações da gente brasileira. 

Sr. Presidente, Srs. Senadores, este meu pronuncia
mento se inspirou no sentimento do povo acreano, e a 
certeza' que tenh-o, -é de que Tancredo Neves se inspirará 
po sentimento de todO o povo brasileiro para adminis
Jr3r -o País. 

Atê: 15 de Janeiro;-peta- vitófia, e até 15 de março, 
quando se inicia o frabalho diuturno, dedicado e sobre
tudo humanista a favor do Brasil e de seu povo; 

·Era o q!li:: tinha a dizer, Sr. Presidente. (Muito bem! 
Palmas.) 

O ,SR. PRESIDENTE (Lomanto Júnior)- Concedo 
a palavra ao nobre Senador Fernando H'enriquç Cardo
So. 

O SR. FERNANDO HENRIQUE CARDOSO 
(PMDB .-- SP. Pronuncia o s.eguinte discurso.) - Sr. 
~;"residente, Srs. SenaCl.ores, a revolta dos;. "bóias-frias" 
em Guariba e Bebedour"o despertou a opinião pública 
para o drama desses trabalhadores rurais- expulsos do 
campo, submetidos a condições de exploração que aten
tam contra a dignidade hum~na, privados dos direitos 
que lhes assegura a legislação trabalhista._ 

A oPinião pública despertou, mas não o Ministério- dó 
Trabalho. Este, negligenciando suas responsabilidades 
em relação aos direitos dos trabalhadores rurais~ investe, 
agora, em São Paulo e Pernambuco, na criação de falsas 
cooperativas, cuja funç_ão real~ dar uma aparênCia: dele
galidade à sone~ção desses dlreitos. É o que denuncia a 
Federação dos Trabalhadores R~rais do Estado de $ão 
Paulo, em documento para o qual solicito tfariscr1ção 
nos Anais deste Senado Federal. (Muito bem!) 

DOCUMENTO A QUE SE REFERE O SR, 
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO EM S.EU_ 
DISCURSO: 

São Paulo, 15 de Outubro de 1984 
IRC/SEC/32(84 

Os Sindicatos dos Trabalhadores Rurais d_Q Es_tado _de 
São Paulo e a F'ETAESP :...._Cujos dirigentes_subscrevem 
o presevt~ _documento, reunidos em Agudos para, entre 
outros assuntos, avaUar o comportamento do Ministério 
do Trabalho em relação ao campo - dirigerri.-Se à opi
niã_o pública, _ao Movimento CQoperativista Brasneiro, 
às autoridades do Governo do Es~do e do Governo Fe
deral, e à classe política, para, na forma que s.egue, rela
tar, denuncia, e, por fim, reivindicar posturas e provi
dênci!U. 
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t. Desde o dia 3 de março de 1963, graças também à 
atuação de parlamentares do porte de Fernando Ferra
ra, os trã.balhadores rurais contam com uma legislação 
clara_e fundamental de proteção, através do Estatuto do 
TrabalhadQi Rural, ç:onsolidado por novos mecanismos 
a pártir de 1973. Há 21 anos, portanto, já devia o Minis
tério do Trabalho estar equipado pata garantir o cum~ 
Primento da legislação - no respeito à cidadania do t'ra
tlalhador rural. 

Q -qw.e se viu, no eittanto, foi o contráriQ: o Ministério 
do. Trabalho, omitiu-se por completo até o ano passado 
qliando começou a fazer uma tímida_ "fiscalização orien~ 
tadora" e não punitiva, e isto apenas efu algumas partes 
do País. Deste modo~ o trabalhador rural permaneceu 
confinado à condição de cldadio de terceira categoria, 
abandonado, forçado a se mudar para a periferia das ci
dades ou_ obrigado à migração temporária ou definitiva 
para ou~~os Estados. 

Alegando falta de recursos (enq':'-anto sobravam no 
GoVerno Federal para a multiplicação de programas es
peciaiS, regados à generosos incentivos fiscais e crédito 
barato, gerando tantos escândalos) o Ministério do Tra· 
balho deixou o trabalhador Rural. à própria sortOt en~ 
quanto o sindicalismo de trabalhadores rurais se organi
zava em todo o País com muitas dificuldades, sob regime 
de exceçã.o. 

Com o agrãvamento _dos conflitos de terr <~, e especial
mente face às denúncias cada vez mais insistentes do nos
so sindicalismo, de estudiosos, de religios-os e da impren
sa ~in tofnO do trabalhador rural morando na periferia 
das cidades .(chamado ''bóia-fria" oq, "volantes") e em 
face às can;panhas salariais que, a- partir de 1976. co~ 
ineçavani a se desenvolver em São Paulo, Pernambuco e 
Rio de Janeiro, e depois em outros Éstados no setor ru
ral, O Ministério do Trabalho foi obrigado a procurar 
uma resposta. E foi af que se viu a precariedade em que 
se encontrava e ainda se encontra, sem estrutura no inte
rfor, com pessoal inteiramente despreparado para medir 
negociações, tomando ciência precariamente dos dissf
dios coletivos, omisso ou até impossibilitado de fiscalizar 
o respefto à Lei. 

2. _ Premido pelas pressões e denúncias sobre a si
tuaçãO do trabalhador rural volante, no fim do Governo 
Geisel o Ministério do Trabalho adotou o mesmo_ proce
der simplista com que se tratam tantas questões sérias 
em nosso País e de seus relatórios-surgiu, como num pas
se de mágica, o projeto de implantação de cooperativas 
de trabalhadores rurais- no momento em que os gran
des movimentos trabalhistas já se esboçavam em todo 
País. 

Depois de longo processo de discussão, nosso sindica
lismo recusou publicamente o projeto, e tem mantido 
poS-içãO Cãda- vez inaiS "firme nesse sentido, denunciando
o cOmo violador da própria cidadania do trabalhador 
rural, uma vez que jogava abaixo direitos fuitdamentais 
consagrados em_Lei. b d,.e se observar, aliás, que na cida
de mesmo entre as categorias profissionais liberais, as 
propostas das cooperativas de trabalho verdadeiras. não 
conSegUem Seduzir o trabalQ.ador; porque impô-las, com 
oleias-verdade-s, aos trabalhàdbres rurais, naturalmente 
menos informp.dos? 
_O prójeto de implantação das falsas cooperativas pa

reC?ia ter sidQ c;.ongelado, face às nossas denuncias, coilti-. 
n~ando, c9ntudo, o Minist_.ério a financiá-la e gerenciá
-la. Na Inetade da atual gestão, contudo, somos surpresos 
com a notícia da implantação- no atacado- de SOO
falsas cooperativas, concentradas em São Paulo e Per
nambuco - não por mera coincidência. 

Neste-ano de 1984, o País inteiro foi surpreendidO por 
um moviniento que já previamos há muito e considera
môs ríãtUral --que foi a greve de Guariba e seu alastra
mento imediato, atingindo todo o Centro-Sul. Pela pri~ 
meira vez -, agora com mediação da Secretaria EsU!.dual 
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do Trabalho - conseguia-se um acórdo com os empre
sãrios sobre Ci:m-dições d~ trabalho e salârio. Esperãv_a
mos que isto sepultasse de vez qualquer outra razão por
ventura ainda ex:istente em favor de falsas coopera~ivas. 
O que os trabalhadores querem, afmal, agora, ê o ·aper
feiçoamento destes a~ord.Qs e o seu cumprimento, como 
demonstram movimentos recentes. 

No entanto, o que nos Indigna profundamente e nos 
ofende, vimos o Ministêrio do Trabalho, paralisado por 
sua falta de_condições por ocasião da eclosão da~ greves, 
ordenar à todas ãs subdelegadas e postos de trabalho 
para - à revelia de nosso sindicalismo e da própria Se
cretaria Estadual do Trabalho, entre outras- se aplica
rem pdoritariamente-ilãlntplantação de 150 falsas coo~ 
perativas. No atacado, tendo de antemão, uma central 
em Ribeirão Preto, contando com total apoio e coope
ração naturalmente dos organismos patronais, 

Não é n~c~_sário quando esforço de imaginação para 
perceber que isso se destina a imobilizar r:tos~a atuação, 
tentando frac_ionar, além_ disso, DQ_ssa categ,oria profis~ 
sional com comando alternativo. 

Atingindo com tal brutalidade, nosso sindicalismo 
não pode calar-se. E dirigir~se à Opinião Pública, às Au
toridades, Classe Política, e especialmente, de modo par
ticular, ao Movimento Cooperativista Brasileiro~ que 
apesar dos desvios e golpes sofridos nestes anos de ex
ceção, acaba de dar _notãvel exemplo de mobilização no 
Sul do País em conjunto com nQSsO sindica14;mo, entr~ 
outras organizações, na coordenação do .. Grito da Ter
ra~·. por uma noya política agrícola, por reforma ,agrária 
e naturalmente por um cooperativismo sadio. 

a) Nosso movimento sindical sempre defendeu e con
tinua a defender o co_operativismo sadio, aquele que nas
ce dos principais- interessados e que, portanto, atende a 
esses interesseS e difeifos: Entendemos que as cooperati
vas de trabalho, que vêm sendo impostas a toque de cai
xa pelo MinistériO do Trabalho são falsas, porque, como 
se pode ver claramente, não estão partindo dos próprios 
trabalhadores, atendendo apenas aos interess~s da classe 
patronal e a outros interesses espúrios, não claramente 
identificados, dentro do próprio Ministério dOTrabalho. 
São falsas porque artificía1s;-prejlidiclais iios trabalhado
res nos seus direitos mínimos. E advertimos que este pro
ceder do Ministério não atinge apenas nossa categoria 
mas ao próprio movifiientO -cooperativista brasileira face 
à intromissão indevida e abuso do Estado sobre o cóppe· 
rativismo. 

b) Estas falsas cooperativas não representam obvia
mente qualquer solução para o trabalhado~: rural. Ao 
contrário, agravam ainda mais sua situação, anulando 
por completo qualquer possibilidade de vínculo de em
prego do trabalhador rural ao seu real _empregador (o 
que derruba por terra e essência da legislação trabalhis
tas rural), mesmo porque o art. 90 da lei de cooperativis
mo, diz expressamente que entre a ·cooperativa e o ·coo
perado não hã qualquer vínculo de e_mprego. E não é ne
cessário muita flexão_ para se entender por que esse 
vínculo empregatício é tão fundamental ao trabalhádor 
rural. 

e) O chamado trabalhador volante'ou_"bóia~fria" &. 
um trabalhador rural por inteiro, não pet-t~nce -a <iUai~ 
quer "categoria especial" como tentam mostrar os 
ideólogos do falso cooperativismo. A legislação que 
Existe garante-lhes o mínimo: se trabalhar mais que o~to_ 
horas por dia, fêm direito a hora extra; se trabalhar uri:ui: 
semana, tem descanso semanal remunerado; se trabalhar 
num mesmo local nUm perfodo superior a 15 dias e for 
demitido sem justa causa, tem direito a férias proporcio
nais, indenização proporcional (felizmente não temos o -
FGTS), e 13' proporcional (1/12). 

Direitos estes que- se perdem na falsa cooperativa. 
Os nossos sindicatos das zonas tradicionais de cana~ 

onde o número de volantes é muito grande, e trabalham 
para as empresas prestadoras de mão-de-obra das usi
nas, estão vendo seus trabalhadores registrados, essas 

empresas pagando as obrigações, e os sindicatos tari:Ibêm 
exigindo o cumprimento da súmula 90 (inclusão do ho
rário de percurso na jorhada de trabalho) iraças- aô 
grande número de ações trabalhist~!i·. . 

d)-A própria atuação do Ministério do Trabalho é 
confusa e ambfg_ua. por suas condições precárias. O pos
to de trabalho de BeP:edouro, por exemplo, em razão do 

~ acofdo da laranja, expediu, hâ pouco, 1.500 carteiras de 
trabalho para os considerados "volantes" .. reconheceqdo 
o óbvio, que_ não são tra.balhad(>res rurais, o que os 
ideólogos das falsas cooperativas tentam negar. Mais 
ainda: o mesmo Ministério, ao mediar negociações por 
õcãSião das greves no campo, obrigam os patrõeS a regis
trar os volantes a cumprir certas obrigações, mas depois 
acaba tentando anular esses direitos atravês das falSas 
cooperativas. 

· Fica-·evldenle que há fortes interesses patrocinando 
essa ação ex9J.1sa, tentã:ndo diminuir os ófSãos legítimos 
de representação dos trabalhadores rurais, que são seus 
siri.dicatos. 

Além do mais,-o-Ministêrio do Trabalho, vê o traba~ 
lhador volante como causador de um problema social -
o que é um absurdol quando o trabalhador volante ê 
conseQUência de uma a:Ção intencional dõ GovernO Fe~ 
deral, que através do lamentável .. milagre" tão decanta
do, patrocinou o esvaziamento do campo e a implan· 
tação de um projeto agrícola Exportador, voltado à mo· 
nocultura, que substitui o homem pela máquina e por 
agrotóxicos, e fliz a reforma agrária ao inverso, acaban

-do cOm a pequena propriedade. _ 
Nos países administrados com bom senso, quando há 

um problema social, o governo interfere para resolvê-lo, 
em favor do mais fraco. O Ministério dP Trabalho, o ao 
contrârio, interfere a favor do mais forte, colocando a 
questão do ~Lolante no mesmo _nível do problenla do~~Vi
ciados em tóxicos, marginais etc., quando ê um trabalha
dor normal, disponível e com direito a wri trabalho dig
no e a um salário justo. 

A Co-ntinuidade deste projeto absurdo será um inte
grante a mais entre os fato~es de tensão no campo. 

Exigilnos que o Governd Federal cesse de imediato 
esse projeto espúrio e tro4ue seu proceder ditatorial com 
relação_ aO trabalhado.r rural, com diãl_og_o e respeito 
para com suas -organi.zp.ções de representaÇão. 

Pedimos o apoio do Governo Estadual, da classe polí
tica e de oqtras organizB.ç-ões, em particular das sindicais, 
à nossa luta contra esse 'projeto 'espúrio e absurdo. 

Dlri&imo-nos em particular ao Movimento Cooperati~ 
vista Brasileiro, nãO apenas pedindo apOio para que ces
se esse projeto, mas também para que absurdos de::isa na
tureza não mais se repitam, em favor da preservação da 
proposta cooperativista. 

Agudos, 9 de outubro de 1984. , 

O SR. PRESIDENTE (LOmantO Júnior)- Concedo 
a palavra ao nobre Sen.ador: Álvaro Dias. 

O SR. ÁLVARO DIAS (PMDB- PR. Pronuncia o 
seguinte discurso.) - 'sr. Presidente e Srs. Senadores: 

Uma das facetas mais interessantes do atual processo 
de sucessão e de transição político-instituciOnal ê a que 
se rHere aos estímulos vigorosos que vem dando ao de

--bate de propostãs, proSrainaS ~e pOliticas aliernativ~ 
para o desenvolvimento brasileiro. 

Em poucas fases de nossa história se terã' vistç uml'l 
tão grande amplitude de debates realizados em abetto ou 
em segmentos específicos da sociedade civil. Mobilizam
se empresários, trabalhadores, profissiOnais técnicos drui 
mais-diVersas áreas de conhecimento._ E o que é mais itri· 
portante: em: praticamente todos estes eventos, têm sidO 
convocados políticos de todas as tendências para deles 
participar ativa e atentamente. 

Por certo, a postura da Aliança Democrática em não 
prê-flxar uma plataforma excludente e fechada de pro~ 
gramas específicos, dá um grande alento à emulação en
tre os vários segmentOs que a apóiam, para discutir ~ 
buscar alternativas, a serem oferecidas ao próximo Go-
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vemo como b~Iizamento para suas decisões programâli-
cas, 

Esta é, sem nenhuma dúvida, uma demonstração ca-
- balde amadurecimento político_ da Nação brasileira. Es

tâ' se mostri,UldQ. viáve:l e eficaz - como ~nunca aJ!tCS 
ocorrera- atravessar um per1odo de alternância real de 
poder com uma coaliz..ação de forças heterdgê:neas, uni
da:>. por um propósito comum de fazer evoluir o arca.., 
bouço ins~itucional ~de engendrar um novo estilo de.de
senvalv~ento mais justo socíalmente e maio; eficiente do 
ponto de vista econômic_o. 
· Conquant_o cada corrente int~grada a esta co~lização 
possa ter suas próprias opções quanto às estratégias e 
macro~políticaS ~ mesmo quanto a medidas especificas 
para cada setor âa atividade governamental, todas con
cordam com um elenco básico de objetivos. Deste cons
tam itens como a urgente necessidade de assegurar um 
c<e_i.cím. ent~ãpido e_sustentado do em. prego, a imperio-
siUade de istribuir a renda, a ingente descentralização 
P~lítica e nôl]licA, e imediato ataque aos foCQs de d_e· 
sequilíbribS e disparidades regionais de renda e de bem
estar, a elevada prioridade do desenvolvimento agrícola 
'para assegurar padrões dignos de abastecimento e de rc
dução_da fome nas áreas menos desenvolvidas. Isto par~ 
ficarmos nas qUestões mais destacadas. 

Nós, paranaenses, de nossa parte, assumimos o grave 
compromisso, como integrantes de uma das mais moder
nas regiões 'àgrfcolas do País, de refletir com profundida· 
de e elevada responsabilidade social sobre os problemas 
e alterpativas _de solução Para o des'envolvimento da 
agropecuária. 

fo! em· nosso Estado que se desenvolveu o pririteiro 
en~ontro promovido pelo PMDB para debate de contri
buições ao futuro programa de Governo, dedicado -
por razões 6bvias - a este tema. Não só por termo& 
aquo'la condição de participação no desenvolvimento 
agrícola, mas também porque o PMDB quer dar efetiva
m~nte a nunca cumprida promessa de muitos governos 
dt! dar à agricultura e ao abastecimento a prioridade 
ni~inr na oolitir~ de rlesenvolvimento. 

Nesta oportunidade, como já retatei neste Plenârio, 
fão s6 estabelecemós um ternário consistente com as 
,teais aspirações do Paísi co"'o demos concretização ao 
principio que deve orientar toda a elaboração das políti
cas governamentais: o do pluralismo de opiniões que 
deve implicar em liberdade de expressão, igualdade de= 
oportunidades de participação e meios para. o franco C 
aber_:to _esmiuçamento das controvérsias e qontradições 
de Posições e proposituras. 

Os resultados, registrados do documento final elo _En
contro, foram os mais auspiciosos. Praticamente todos 
os pontos mais importantes da questão, os aspectos mais 
relevantes das perspectivas do setor e os focos mai_s perti
nentes de intervenção foram cuidadosamente tratados e 
elaborados. 

-Ê ~ ~Om satisfação que vemos esta ênfase e este cuida
do_ serem_.reiterados em outros eventos. Ainda na próxi~ 
ma _semana terr?mos em Brasília, outro conclave de mag
na importância: a realização do I Congresso, BrasileirO 
de Agricultura de Grãos, cujo tema fundamental ~a con
quista, pelo Brasil. de uma capacidade de produção da 
ordem de 100 milhões de toneladas de grãos. 

Do mesmo modo, por iniciativa do Sindicato c do 
COnselho Regional dos Economistas do Rio de Janeiro, 
reunir-se-ão técnicos e políticos para discutir uma das 
grandes frentes da estratégia de desenvolvimento do se-' 
tor em nosso pafs: o aproveitamentO" dos cerrados. 

Acreditamos que em todas estas ocasiões a experiencia 
paranaense possa ser de extrema valia para escrutinar 
prospectivamente as possibilidades e os riscos de um ma· 
ciço esforço nacional de priorização do desenvolvimento 
agropecuârio. Em pouco mais de quarenta anos, nosso 
Estado esgotou, não sem equívocos e prejufzos, mas com 
resultados razoáveis, todas as suas fronteiras agrícolas. E 
leve-se em conta, principalmente, que o fizemos debaixo 
das piores condições possíveis, debaixo de políticas go· 
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vernamentais que c_olocavam a agricultura como m~ro _ 
expediente de acumulação de capital para financiar a in
dustrialização, sem nenhuma preocupação- mormente 
nos últimos vinte anos .:.... para a's seqüelas sociais e hu
manas deste processo. 

Não obstante, pudemos ofere~r a milhões de pessoas, 
condições propícias de acesso __ ~ terra, de emprego-e de 
progresso_ materiaL Alimentamos uma população que 
crescia a ritmos três ou quatro vezes superiores ao da 
média n::Jcional e ainda pudemos, _durante boa parte des
te longo processo, contribuir com significativa porção do -
abastecimento interno de alimentos bãsicos e, evidente
mente, com grande parte dos produtos exportáveis - ca
fé e soja, eril especial - que trouxeram as divisas reque
ridas pela aceleração do crescimento econômico nacio
nal. 

Nos derradeiros dez anos desta fase, no entarliO, quan
do _mais essencial se tornou a participação do __ Paranã 
neste _esforço econômico do Pa.ís, aguçaram-se os dese
quilíbrios e inconsistências do processo. Ao mesmo tem: 
po em que atingia elevados graus de modernização, via 
agravarem·se também as seqUelas negativas do modo 
como fomos obrigados a conduzir tais transformaçõ_es. 

Entre 1970 e 1980, num lance final de ocupação do ter~ 
ritório do Estado, foram incorporados mais dois milhões 
de hectares, alcançando então 16 milhões e 600 mil hec-_ 
tares de terras cultivadas. Ao mesmo tempo, o número 
de tratares quadruplicou, passando de 18.600 para 
79.400 unidades; e não só isto: a-umentou sua tonelagem 
e multiplicaram-se os implementas e tornara'tn-se maiS 
complexas suas funções. A renda setorial elevou-se em 
duas vezes e meia e a produtividade média alcançou um 
dos níveis mais altos do País. 

Em contrapartida, porém, assistiu-se a um doS ferlõ
menos mais espantosos do êxodo rural da história brasi
leira. Em termos relativos, mais significativa do que toda 
a migração do Nordeste para o Sul do País em épocas 
anteriores. Afora a perda total de população do Estado, 
cabe notar -que a força de trabalho no setor reduziu-se de 
2 milhões para 1,7 milhões. apesar do aumento da ârea 
cultivada e do enorme aumento dos níveis de produção. 

Alguém, menos a visado, poderia exultar com estes nú
meros. Aparentemente, eles mostrariam um fantástico 
progresso económico: menos gente produzindo muito 
mais. No entanto, é preciso verificar que iSto se deu às 
custas de uma maciça transferência de população e de 
força de trabalho para as cidades - pondo de lado, os 
que migraram para _outras fr~ntes de expansão agrícola 
-justamente quanào as atividades urbanas começavam 
ii iiC:iitfr-os-CTeltóS- dã--õesãCelCTãÇãO e,- ao final, da reces
são em que mergulha a economia brasileira. O resultado 
é que centenas de milhares de trabalhadores vieram a en
grossar as legiões de desempregados e subempregados 
urbanos. Agravaram-se os problemas de abastecimento 
num dos celeiros do País. 

E não obstante este progresso aparente, ainda hã 
muitíssimo a fazer; conquantO das mais-elevadas do País, 
a produtividade média do setor é ainda de 6% da dos Es
tados Unidos e 15% da do Mercado CQmum Europeu; o 
rendimento físico ê metade do dos Estados Unidos e de 
40% da do Mercado Comum. E verdade que são índices 
severamente afetados pelas deterioradas relações de tro
ca entre agricultura e indústria, pois a política agrícola 
visava muito mais criar· e favorecer mercados para os 
produtos industriais usados naquela, do que em estimu
lar a ativ"idade primãriil. Mas, infelizmente, revela que 
fomos impedidos de extrair todo q potencial de progres-

Bn_si_l é a fome e, c:om ela, eiJlp_arelha o desemprego, atê 
COffiQ uma de suas caUsas. E foffi~ e desemprego se com
batem, especialmente, com produção e com renda gera
da no setor agrícola. 

Devemos, portanto, balizar as políticas do setor com 
objetiVos claros em relação à produção e, notadamente, 

_à oferta a preços baixos de alimentos bâ$.icos. Para a 
enorme legião de subnutridos e bem nutridos brasileiros 
e para as vastas regiões em que escasseiam os meios de 
produção em todo o mundo. Em relação aos insumos 
eriergéficos e às matérias-primas industriais, de qUe so
moS priVilegiados produtores. 

Para isto, no entanto, precisamos urgentemente, c_on
qu-istar_ absO_h,ito domínio político, "econômico_ e científi
co, sobre a geração e a adoção de tecnologia compatível 
com os objetfVos sedais e econôm~cos deste desenvolvi
mento. Não podemos, de modo algum, deixar que per
sista a imposição de técnicas ~ncareced.oras da prQdução 
e que limitam os ganhos de produtividade e _afetam os. 
termos de troca inter~setoriaiS:-Co~o_ rião podemos pri
vilegiar, com o progresso têcnico mimetizado do exte
rior, apenas aqueles segmentos agrícolas mais capitaliza
dos. 

Temos tambérn que condicionar nossas opções de téc-
nologia e organização produtiva a um cuidado básico: o 
de preservarmos nosso maior-patrimônio, as reservas de 
recUrsOs naturais e a qualidade do meioambiente. 

-como tampouco podemos descurar do ç:iesenho de 
políticos eficazes de apoio infra--:.e-~nrutural e de comercia
lização dos produtos do setor. Antes de vê-las como 
apêndices das políticas monetárias e de concentração fi
nanceira, é preciso adotâ-las como meio de assegurar a 
rentabilidade, a distributividade e a estabilidade do es
forÇO prodUtivo do trabalhadár, do pequeno e do médio 
produtor e dos serviços ancilares do setor. 

Fiilalmente, não podemos deixar de tocar num ponto 
de fundamental importância. Com este capenga progres
so material concentrador, agravaram-se, nos últimos 
anos, mesmo nestas regiões mais modernas, as limitações 
ao- acesso- e ao domínio da terra. Com a mecanização, 
veio também, por incúria e mã-intenção, a concentração 
fundiãria discfiminatória. Sem dúvida, até certo ponto é 
necessário -ampliar o -tamanho da unidade produtiva 
para alcançar elevados níveis de produção e produtivida
de em alguns ramos do setor. Isto não implica~ porêm, 
necessariamente, em sufocar e eliminar as unidades de 
menor porte. E tampouco obstar que os trabalhadores 
expulsos pela intensidade de capital venham constituir-se 
em produtores autónomos, absolutamente vitais para as
segurar -a viabilidade de inúmeros out1;0s ramos~ pa_ra 
proporcionar condições ·adequadas de diversificação 
agrícola é para garantir;-com teCnologias próprias, o-Cm
prego e a renda de milhões de pessoas. 

Estes são apenas alguns dos pontos mais importantes 
que devem -cOnstar das pautas de debate a respeito das 
perSpectivas de desenvolvimento agropecuárío de nosso 
País. E por certo todos eles têm tudo a ver com as con
dições políticas e institucionais eni Ineio às quais este de
senvolvimento se definirá. 

Te!li"õs por absolutamente certo de que o GovernO da 
Aliança Democrática ~ com o aval e a crítica partici
pação do PMDB - proporcionará as condições polít~
cas e administrativas adequadas para que o novo estil~ 
de desenvolvimento brasileiro tenha na agricultura uma 
de suas prioridades-mater, para darmos ao brasileiro um 
País mais próspero e socialmente mais justO e solidário. 
(Múito bem!) 

so que se encerra em nossos recursos naturais e em nossa 0 SR. PRESIDENTE (Lomanto Júnior)- Concedo 
força de trabalho. - - -- --- --apalavra ao nobre Senador Lourival Baptista. 

Hã, pois, uma enorme CapãCidade ociosa a ser utiliza-
da neste setor. E, como em outros momentos de inflexão O _SR_._ LOURIVAL BAPTISTA (PDS- SE--:-:- _Pro-_ 
:lo ciclos eçonômicos, aí reside uma potehte alavanca nuncia o seguinte discurso.) -Sr. Presidente e Srs. Sina-
para o crescimento futuro. do-tes: ____ , _ 

Exatamente por isso, é que devemos enfatizar, acima o-congresso Nacional aprovou, no dia 30 de outubro 
de _tudo, os objetivos sOCiaiS:~ de longo prazo do desen- passado, o substitutivo da Comissão Mista íncumbida de 
volvimento agropecuãrio. O problema número um do examinar o Projeto de Lei n• 16, de 1984 ~CN (Mensa-
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gem n"' 333/84, na origem, e n' 86/84, no Congresso Na
ciorialj, ·que-----.--.-estãbelece normas integrantes do Estatuto 
da Microempresa, relativas ao tratamento favorecido, 
diferenciado_ e simplificãdo à microempresa no campo 
adminiStrat1Vo, tributãrio, trabalhista, previdenciãrio, 
crediticíó- e -de desenvolvimento empresarial". 

O_Pode.r Executivo regulamentará a Lei aprovada no 
prazo de __ 6_0 (sessenta) dias, quando, então, as microem
presas- que São pequenas unidades produtivas carentes 
de _ proteçâo especial, "desprovidas de recursos 
eConómico~tma.nceiros e _de-~trutura administrativa ade
quada", - passarão a funcionar na plenitude das suas 
potericialidades, rob_ o amparo e estímulo de normas 
jurídiças- qiíé--lhes garantirão a sobrevivência e o desen· 
volvimento. 

A ComiSsãQ _Mista, da qual tive a satisfação de fazer 
parte, SQh a presidência do_Senador Severo Gomes, sen
do Relator o Deputado Jessé Freire, aprimorou o Esta
tuto da Mk:_roempresa, examinando-o na multiplicidade 
e complexídade dos seus problemas, levando a efeito um 
trabalho profundo e exaustivo, do qual resultarão, certa
mente, fecundos e benéficos efeitos, dentre os quais, po
demQs, desde já, assinalar a geração de novos empregos; 
a leg;llização- de_n-umerosas atividades atualmente -prejU
diCádas pelo excessivo peso da voracidade fiscal e tribu
táriã; e O advento de um vasto contingente de microem
presários -qUe -poderão contribuir, decisivamente, para 
acelerar Q processo do desenvolviemnto econômico e so
cial do País. 

-A imenSã ressonância- do Estatuto da Microempresa 
decorreu, niituri:r.lmente, das dimensões imanentes do 
problema, abrangendo os interesses d_e dezenas de milha~ 
res: d_e micro, pequenos e médios empresários, que, desde 
longa data, reivindicaram, simultaneamente, com a aber
tura polífica, a restaUração da democracia e a implan
tação de um autêntico Estado de Direito, a consoli
dação, no plano econômico, da livre empresa. 

Especificamente, as micro, pequenas e médias empre
Sas clamavam, há muito tempo, pela implantação de 
uma política--nacional que lhes permitisse solucionar os 
seus principa"is problemas, basicamente localizados nas 
seguintes ãreas: 

a) de crédito e capitalização; 
b) de capacitação gerencial; 
c r--tributária e fiScal; 
d) burocrática. 

A participação predominante das empresas de menor 
porte, em todas as regiões do País - como fatores de 
produção e distribuição de bens e serviços, e formação 
do pioduto- nacional-brato --pode-ser-melhor-avaliada 
quando se ve~ifica que elas compreendem 98% das orga
nizações privadas brasileiras e respondem por, aproxi
madamente, 43% da mão-de-obra ocupada e cerca de 
38% dos salãri_os_ pagos. 

Independentemente dos trabalhos da Comissào Mista 
do Congresso Nacional, realizou-se, no auditório do Se
nado Federal, o IV Congresso Brasileiro da ~quena e 
Média Empresa, segmento da livre iniciativa já respOnsá
vel por 50~ __ do PIB brasileirô._ Esse Congresso foi leVado 
a efeito nos dias 7, 8 e 9 de novembrp passado, sob a pre
sidência do empresário Ghilherme Afif Domingos, du
rante os quais o Estatuto da Microempresa foi integral
mente aprovado e considerado como um passo decisivo 
no concernente ao combate à recessão e à retomada do 
desenvolvimento nacional. 

Justificam-se, por conseguinte, as considerações que 
venho tecendo sobre o assunto, nos limites desta breve 
comunicação. 

A propósito, solicito a incorporação ao texto deste 
pronunciamento dos telegramas que recebi do operoso 
Presidepte d~ Associação Comercial de Sergipe, Ja
nuário Conceição, e dos Presidentes da Associação Co
lnercial e Industrial de RibeirãQ_ Preto, Dr. Rui Flávio 
Chllfalo Guião, e do Presidente do Sindicato do Comér
cio VarejíSta de Ribeirão Preto. Sr. Orlando Rodrigues, 
do Senhor José Orlando Battistoti, Diretor de Pequenos 
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Negócios do Banco do Estado de Santa Catarina, do Se
nhor Hedel Jorge Azar, Presidente da Ass-ociação 'Co
mercial do Maranhão, Sr. Lyrio Novaes, Presidente da 
Federação das As_sociaçcles Comerciais, de Mato Grosso 
do Sul e oficio do Presidente Gerson Wess e SecretáriO 
Celso Ramos-, da Associação de Microempresas do Para
ná, os quais muifo cont_tiOU.Jrâm pãra a:consecuçãõ dos 
objetivos c_olimados pelas micro, pequenas e médias em
presas. 

Solicito, igualmente, a incorporação do depoimento 
anexo, do ilustre Presidente da FIESP, Luis Eulália BU:e
no Vidigal Filho, intitulado .. Brasil,· onde o. pequeno é 
muito" que o .. Jornal do Brasil" publicou no Caderno 
Especial sobre a Microempresa, editado domingo passa
do, 18 de novembro. 

Trata-se de um documento lúcido, oportuno e esclare
cedor sobre a situação e as- perspectiva"s das pequenas e 
médias empresas do Brasil. (Muito bem!) 

DOCUMENTOS A QUE SE REFERE O SR. 
LOURIVAL BAPTISTA EM SEU DISCURSO: 

Exm" Sr. 
Senador _LO_I,l_rival Baptista 

Durant~ transcorrer: sessiio plenária _encerramentQ IV 
Congresso Brasileiro pequena e mêdia empresa vg reali~ 
zado Senad_o Federal vg tivemos grata satisfação tomar 
conhecimento sua participação Comissão Mista que dis
cutiu e aprovou estatuto miCr6empresa pt 

Na qualidade legítimos representantes empresas que 
serão beneficiadas pelo novo_ diploma legal vg queremos 
apresentar nossos agradecimentos brilhante e indispen
sável participação pt 

Respeitosamente _ _ __ 
Rui Flávio Chufalo GuLão -:- P~esidçntç AssociaÇão 

Comerciãl e Industrial Ribeirão Preto 
Orlando Rodrigues- President~-$iqdic~tQ Co~mércio. 

Varejista Ribeirão Preto. 

Telegrama 
Senador Lourival B_aptiSta 
Senado Federal 
Brasília- DF. 

Associação Comercial Sergipe congratula-se e agrade
ce eficiente participação eminente senador aprOvação 
Estatuto Microempresa. 

Saudações. 
Januárío Conceição -.:.. Presidente, 

Exm~" Sr. 
Senador Lourival Baptista 
Senado Federal 
Brasília- DF. 

Cumprimentamos digno parlamentar trabalhÕ coffiis
são que discutiu e aprovou estatuto da microempr~a. 

Aproveitamos oportunidade expressar nossa certeza 
Vossa Excelência emprestara total apoio sentido apro
vação imediata Lei Complementar do Estatuto da Mi
croempresa. 

Cordiais saudaçÕe:!. 
José Orlando Battistoti 
Diretor de-Pequ~nos N~gócios-do Banco- dõ Estado de 

Santa Catarina Sf A. 

Senador Lourival Baptista 
Senado Federal 

Brasflia- DF 
Ensejo aprovação EstatutO Microempresa e interpre

tando_ pensamento essa categoria empresarial no Mara
nhão transmitimos agradecimentos vossência Suã Paru:-·-
cipação estudos tão patriotica decisão. 

Atenciosamente 
Hedel Jorge Azar 

Telegrama 
Exm~" Sr. Lorival BaptiSta Morvan Acayaba 
Senador da República 
Senado Federal 
Brasfiia/DF 

A Federação das Associações Comerciais MS_ agrade
ce eiDprenho pela aprovação do estatuto Microempresa 
e solicita do nObre Senador efetica pãrticípação na apro
vação da lei_complementar em regime de urgência.....:. ür
géOtíssimo~ AtecfOsamente. 

Lyrio Novaes 
Presidente 
Presidente Associação Comercial Maranhão 

· Of. Pres. 1106/84 
Curitiba, 12 de novembro de 1984 

Senhor Senador: 
No momento e_m que as atenções dos empresários bra

sileiros se voltam para o Congresso Nacional, diante do 
fato histórico que aprovou o projeto de lei estabelecendo 
tratãmento diferenciado para as microempresas, esta en
tidade deseja manifestar os agradecim-ento{áV; EXt pela 
decidida atuação na Comissão Mista que diScutiu ·e 
aprovou o Estatuto da Microempresa. 
- Que o nosso reconhecimento se faça, na exata exten
são dos beneficias que certamente alcariçãrãõ milhares 
de microempresas brasileiras. 

Colocando-nos ao inteiro -dispor, subsCrevemo-nos _ 
Atenciosamente, - GersoD Wefss, Presíden-te- Celso 

Ra~os, )I' -Secretário. 

BRASIL, ONDE O PEQUENO ~ MUITO 

Prov~-velmente, nunca se falou tanto em democracia 
ne:ste País, como no momento atual. Assistimos a um de

. bate intenso sobre as_ instituições e sobre a participação e 
a explicitação de valores pela sociedade, notadamente no 
plano poiítico. _ _ 

Democracia, contudo, no meu entendimento, antes de 
ser um sistema político, é uma filosofia de vida. Significa 
liberdade, responsabiiidade, possibilidade de expreSsãO 
do indivíduo e da coletividade atrav~ _de organizações 
abeftas e atuantes. 

No plano económico, essa"fúqsofiã S repr~elltada-
pelo sistema da livre empresa. A existência de uma em
presa privada prestigiada e fortalecida é, sem dúvida, o_ 
mais expressivo indicador da existência de um Estado 
institu_cionalmente democrátiCo. Recordando, contudo, 
uma frase do ex.~tVlinistro Hélío Beltrão, gostaria d~cha
mar atenção para o fato de que "não há livre empresa 
sem pequena empresa", O que vale dizer que o at1,1al de
bate sobre a democracia passa, necessariamente, pela 
discussão do papel dessas empresas no tipo "de _organi· 
zação_econômica e política que almejamos para o nosso 
País. 

Hoje, os pequenos e médios empreendimentos respon
dem por 50% do nosso Produto Interno Bruto e são res
ponsáveis por 60% do atual mercado de trabalho. Lev_an

-do em conta que é eSse s-egniento o primeirô a ser atingi
do pelas dificuldades que vivemos hoje no plano econô
mico, temos de admitir que a pequena e mêâia empresa 
sobrevive por um verdadeiro milagre. Porque diante de 
uma mesma conjuntura adversa, que afete a econQmia 
como um todo, gerando dificuldades amplas e indistin
tas, é óbvio que a capacidade de resistência das pequenas 
e médias-Organizações é infinitamentC"me-rfor. 

ProblemaS--gerenciais, creditícios de m·erCã.do intel-no e ' 
externo, tecnológicos, fiscais, sin-dicais, de. recUrsos hu
manos, salariais e outros existem para todãs -as empresas 
e-atuam contra todas. Mas é inegável que a-eapaçidãde 
de solução das pequenas e médias empresas não é com
parável com as de maior porte. 

Não é justo, portanto, que mesmo reconhecendo o 
"milagre" representado pela fé, coragem e criatividade 
do pequeno e m~dio empresário brasileiro, prossigamos 
aceitando passivamente a hipótese de que esse segmento 
venha a arcar com sacrifício acima-de suas forças. O pre
juízo nacional, decorrente da elevada taxa de aniquila
mento de pequenas e médias empresas, deve-ser-levado 
em Cõnta. ESpeCialmente porque são elas as mais aptas a 
responder, não apenas pela criação do milhão e melo de 
novo-s contingentes no mercado de trabalho, mas tam· 
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bém para reverter o quadro atual de desemprego, que so
mente na indústria de São Paulo ainda apresenta um 
íridice negativo de 367 mil empregos. 

Citei o ex-MinístrO Hélio Beltrão e gostaria de voltar a 
fazê-lo. D_izia ele que "a grande realidade no Brasil é o 
pequenO. Este é um Pafs onde predomina o pequeno; um 
País ondi:-90% d3. populaÇão se constituem de- pesSoas ãe 
baixo nível de renda, em luta contra toda sorte de carên
cia e difiCuldades; onde 95% dos municípios não têm re
curSos secfiu;r pãr~ _ sa9sfaZà as necessidades essenciaiS 
da populaçãO; onde 80% das empresas têm menos de cin
co empregadoS e 95% menos de 100 empregados, funcio
nando geralmente em condições de insuficierite capitali
zação e exCessivo eiiàívidiimentó. Infelizmente, essa pre
dominância- dos pequenos é habitualmente ignorada pe
las leis e regulamentos federais, estaduais e municipais. 
Rarã é ª. noi-inã legal ou regulamentar em que se revela 
alguma preocupação com as difiCuldades que as pessoas· 
fisicaS 61.1 Jurrdicas ecOnomicamente fracas terão de en
frentar para cumprir exigências fiscais e obrigações bu
rocrátíc3.s intêiianiente incOmpatíveis com sUa fragilida
de econômica e reduzida dimensão. Por outras palavras, 
todos são iguais perante a burocracia". Qualquer empre
sa.,jndependente de seu tamanho, está sujeita a cumprir 
cerca de 500 eXigências ou formalidades por ano, petante 
a burocracia e o fi.!;,co federal, estadual e municipal. 

De fato, a situação organizacional-administrativa do 
País, com seus conhecidos complicadores burocráticos, 
retrata uma politica de absurdo. Basta atentar para um 
simples ex.emplo: promove-se uma campanha pelo au
mento das exportações, mas de um universo de2 milhões 
de ~:mpresas, apefias I 8 mil 600 estão registradas na Ca
\X:=X como exportadores; e, destas, somente 154 são res
ponsáveiS pOr nada menos que 78% das exportações. 

A pequena e média empresa, desamparada no trivial, 
nem ousaJ:çjvindicar sua presença, tão necessária e tão 
significativa, nessa comunidade privilegiada, 

Piquet Carneiro, que com segurança e inteligência 
-conduz o Pro_gran:la Nacional de Desburocratização, em 
recente debate na Confederação_ Nacional da Indústria 
retratou bem as dificuldades de sobrevivência das peque
nas organizações, oferecendo-nos como mela_ncóUco 
exemplo o que significa a simples obtenção de um alvará 
de locação, que obriga o interessado a uma penosa e· de
sestimulante "via-crucis". 

Como ~posta à insensibilidade burocrática, surge en
tão a ch.amada "economia invisível", o mercaçio infor
mal daqueles que não se conformam e empreendem, ape
sar d tudo. Eles representam mais de 20 milhões de pes
soas ~ quase a metade da população economicamente 
ati v a--..,. e são pelo menos 500 mil empresas- cerca de 
um terço do total de firmas existentes no Pais. Juntos 
eles movimentaram cerca de 40 trilhões de cruzeiroS em 
1983 -o equivalente a 30% do PIB brasileiro. 

Essa economia- invisível, subterrânea, submersa, não 
oficial, está crescendo significativamente. Em 1983, au
mentou 5_,65%, enquanto a população economicamente 
ativa expandiu-se 4,4%. 

Tal situação adverte-nos para a gravidade do proble
ma burocrático e liscal, indicando-nos a urgência nas SO
luções para atendimento eficaz à microemprC:sa. Urge~ 
conceder à pequena e média empresa tratamento diferen
ciado, sírilPiificado nos campos administiativõs, tri6u- ~ 
tário, previdenciáríó, trabalhista e creditfcio. Dai o il.lto 
significado do estatuto da microempresa, que, embora 
-:Ião possa ser considerado o ideal, elimina certos blo
queios à manifestação da aÇão criativa e empreendedora 
de quantos querem efetivamente contribuir para o desen
volvimento brasileiro, 

Considerando que, dífCil::nte:riJ.ente da grande empresa. 
o pequeno e tnédio empresário luta com dificuldades es
truturãis para reivindicar seus direitos, as entidades re
presentatiVas do setor industrial, tendo à frente a Confe
defação NaciOnã.l da Indústria, vêm buscando propiciar 
meios para que possam discutir seus problemas dentro 
de suas organizações. 
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Criou-se na C_NI_ a Comissão de Pequena e Média In
dústria, composta de expressivos representantes do em
presariado, para estudar e propor medidas concretas de 
assistência e fortalecimento ao pequeno empreendedor. 
Através de estudos, pesquisas e semi,nários, essa comis
são procura levantar as principais causas dos problemas 
que envolvem as organizações menores. Nesse sentido, 
foi de grande significado o recente encontro de pequenas 
e médias indústrias, que reuniu as mai~ expressivas auto
ridades em debate com pequenos e médios empresâriOs. 

Nesse encontro fOi a.nlplamente discutida a economia 
invisível e a estratégia para melhor adminiStrar o fenô
meno; as perspectivas tecliológicas que se abrem à parti· 
cipação do pequeno; os principais problemas referentes à 
direção de empresas predominantemente familiares; e a 
necessidade de profissionalização da atiyi_Q_ade gerencial. 
Os anais do referido encontro, em fase de impressão, se
rão amplamente divulgados para uma visão crítica da 
realidade empresarial brasileira e a busca de soluções 
viãveis. 

Através de um dos departamentos da CNI, inteira
men.te voltado para esses problemas - Q Departamento 
de Assistência à Média e Pequena Indústria - vem sen
do desenvolvida uma intensa programação orientadora e 
de treinamento específico. 

Suas publicações são avidamente procuradas, pelo 
sentido prãtico de sua redação. 

Igualmente, tem o Senador Albabo Franco recomen
dado ao Senai uma assistência direta à pequena empresa, 
inclusive na formação do microempresário, como res
posta objetiva ao desafianteespe~tro da "economia clan
destina". E, nas Federações de Indústrias de várioS Esta
dos brasileiros, uma: série de medidas como as que men
ciõriC:i vem Sendo adotada, sempre com o objetivo de de
fender oS interesses das micro, pequenas e médias empre-
sas. 

Muito ainda terâ de ser feito, com disposição, criativi
dade e patriotismo. E tenho certeza de que iniciativas 
como a que nos reúne aqui, hoje, representam uma con
tribuição inestimável. 

Salvar a pequena e média empresa é, em l1ltima análi
se, garantir não apenas o fortalecimento da nossa econo
mia, mas também a própria continuidade do regime em 
que ela se baseia, sem o qual estou convencido de que 
não conseguiremos estabelecer o Estado verdadeiramen
te democrãtico_ pelo qual todos nos empenhamos. 

Lufs Eulálfo de Bueno Vidigal Filho 
Presidente da FIESP 

O SR. PRESIDENTE tLomanto Júnior)- Concedo 
a palavra ao nobre Senador _Jaison J;larreto. 

O SR- JAISON BARRETO (PMDB - SC. Pronun
cia o seguinte discurso.)- Sr. Presid~nte e Srs. 'senado~ 
res: --- - - - -- ~.o--_:_ 

A Portaria nv 191, de2 de agosto 1Htimo, do Presidente 
do Conselho Nacional do-Petróleo, dispondo sobre car
vões energéticos produzidos pelas empresas carboníferas 
de Santa Cataritia, disciplifi:aOd«?, inClusive. sua comer
cialização, vem sendo repudia.P3 pela indústria catari
nense, que não se confor~a. com os prejuízos que, em 
consequência da sua aplicação, terá de enfrentar. 

Nesse sentido, temos recebido veementes protestos 
dos municípios catarinenses em que se processã a lavra e 
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a mercantilização de carvão, destacando-se o seguinte te-
legrama: -

"A Cãnlara de Vereadores de Criciuma, acolhen
do requerimento subscrito por seus vinte e um 
membros, apela para Vossa Excelência no sentido 
de fazer ver ao Mini-stro -César Cais a péssima reper
cussão da Portaria nv 191, do Conselho Nacional do 
Petróleo, que tornou impraticável a comercialização 
do carvão energético catarinense. Referida portaria 
impede a negociação de quarenta e duas mil tonela
das de carvão tipo CE - 5.200, provocando a de
missão de centenas de operãrios e promovendo uma 
sobrecarga de custos sociais desta sofrida região. 

Pede, finalmente, que a referida portaria seja re
vogada." 

A Portaria foi baixada baseando-se no .. significatiVo 
crescimento que se verifica nos estoqueS _de carvão ener
gético, fato que,além de implicar mobilização de vulto
sos recursos financeiros, revela um descompasso entre os 
atuais níveis de -produção". 

Isso significa que a produção carvoeira de Santa Cata
rina é penalizada pelo Governo, porque produz em 
abundância, num Pals em permanente crise energética, 
precisando apelar, crescentemente, para a produção de 
sucedâneos de petróleo. 

O que o Governo deve fazer é dinariiizar o aproveita
mento __ desse carvão, para que seja consumido rapida
mente no mercado interno, com economia de preciosas 
divisas. Pen<Jlizando os produtores, para obrigã-los a re
duzir a produção, conseguirá, apenas, desanimá-los para 
que busquem outras atividades mais rendosas, lançando 
milhares de operários aó desemprego. 
-Diante disso, esperamos que o Ministro César Cais 

atçnda aos justos reclamos da indústria carvoeira de 
Santa Catarina, providenciando para que o _Conselho 
Nacional do Petróleo revogue a Portaria n"' 191, de 1984. 

Era o que tínhamos a dizer, Senhor Presidente. (Muito 
Bem r) 

O SR. PRESIDENTE (Lomanto Junior) - Não hã 
mais oradores inscritos. 

Nada mais havendo a tratar, vou encerrar a presente 
sessão, designando, para a sessão extraordinária das 18 
horas e 30 ·minutos, a se~uinte: 

ORDEM DO DIA 

-1-

-Discussão, em turno único, da redação final (oferecida 
pela Comissão do ~is!rito Federal em seu Parecer n"' 
749, de 1984), do Projeto de Lei do Senado n9 153, de 
1984 - DF, que estima a Receita e fixa a Despesa do 
Distrito Federal para o exercício financeiro de 198_5. 

-2-

Discussão, em turno único, do parecer da Comissão 
de Relações Exteriores sobre a Mensagem n' 131, de 
1984 (N"' 281J84, na origem), de 9 de agosto do corrente 
afiO, pela quai o Senhor. Presidente_da República subme
te à deliberação-do Senado a escolha do Senhor Wladi
mir do Amaral Murtinho, Ministro de Primeira ClaSse, 
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da.Carreifa de Diplomata, para exercer a funçào de Em
baixado! do Brasil junto ao Reino da Dinamarca. 

-3-

Discussão, em turno único, do parecer da Comissão 
de Relações Exteriores sobre a Mensagem n' 153, de 
1984 (Nv 316/84, na origem), de 3 de setembro do cor
rente ano, pela qual o Senhor Presidente da República 
submete à deliberação do Senado a escolha do Senhor 
Cláudio G_a_rcia de Souza, Ministro de Primeira Classe, 
da CaiTeira de Diplomata, para exercer a função de Em
baixador do Brasil junto à República Federativa Socia
lísta da lugoslávía. 

-4-

DiScussão, em turno único, do parecer da ComiSsão 
de Relações Exteriores sobre a Mensagem n' 154, de 
1984 (Nv 37/84, na origem), de 3 de setembro do corren
te ano, pela qual o Senhor Presidente da Reptíblica sub
mete à deliberação do Senado a escolha do Senhor Ro
naldo Mota Sardenberg, Ministro de Primeira Classe, da 
Carreira-de Diplomata, para exercer a função de Embai
xador do Brasil junto à União das Repúblicas Socialistas 
Soviéticas. -

Discussão, em turno único, do parecer da- Comissão 
de Relações Exteriores relativo à Mensagem Presidencial 
n"' 165, de l984 (N"" 338/84, na origem), de 24 de se
tembro do corrente ano, que submete à deliberação do 
Senado a escolha do Senhor Renato Bayma Denys, Mi
nistro de Primeira Classe, da Carreira de Diplomata, 
paraexercer a ft,~J?,çâo de Embaixadar do Brasiljunto à 
República da Costa Rica. 

-6-

Discussão, em turno único, do parecer da Comissão 
de Relações Exteriores relativo à Mensagem Presidencial 
n• 166, de 1984 (N• 339/84, na origem). de 24 de se
tembro do corrente ano, que submete à deliberação do 
Senado a escolha do Senhor Guy Marie de Castro Bran
dão, Ministro -de Pri_meira Classe, da Carreira de Diplo
mata, para exercer a funÇão de Embaixador do Brasil 
junto à República d-o Senegal. 

-7--

Discussão, em turno único, do pareCer da Comissão 
de Relações Exteriores sobre a Mensagem n~' 167, de 
1984 (N~> 340/84, na origem). de 24 de setembro do cor-· 
rente ano, pela qual o Senhor Presidente da República 
submete à deliberação do Senado a escolha do Senhor 
Roberto- Pinto Ferreira Mameri Abdenur, Ministro de 
Primeira Classe, da carreira de Diplomata, para exercer 
~Junção de Em_?aixa~or do Brasil junto A Rel_:!ública do 
Equador. 

O SR. PRESIDENTE (Lomanto Júnior) - Está en
cerrada a Sessão. 

(Levanta-se a Sessao às 18 horas e 13 minutos.) 
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Ata da 207' Sessão, em 21 de novembro de 1984 
2~ Sessão Legislativa Ordináriaêda 47~ Legislatura 

-EXTRAORDINÁRIA-

ÀS 18 HORAS E 30 MIN!JTOS, A(HAM-SE PRE
SENTES OS_SRS. SENADORES: 

Jorge Kalume- Altevir Leal- Mário Maia- Fâbio 
Lucena - Raimundo Parente - Oaudionor Roriz -
Gaivão Modesto - Aloysío Chaves - Gªbriel Hermes 
-Hélio Gueiros- Ale,x.andre Costa_- .J:oij.o Cast~!o
José Sarney- AU;Jetto _Silva- Helvidio Nunes:-- João 
Lobo- Almir Pinto- José Uns- Virg_ilio Távota_
Carlos Alherto - Moacyr Duarte - Manins Filho. -
Humberto Lucena - Marcondes Gadelha - MiJton 
Cabral - Aderbal Jurema - Cid Sampãío - Marc;:o 
Maciel- GUilherme Palmeira- CariO$ !-yra --Luiz 
Cavalcante- Lourival_B?ptista- Passos._Pôrto- ~u

tahy Magalhães -oLomanto Júnior- Luiz Viam~
João Calmon --José Ignácio Ferreira....:..- Moacyr Palla 
-Amaral Peixoto - Nelson Carneiro-: Itamar Fran~ 
co- Morvan Acaya..b_ª- Alfredo Campos- Fernando 
Henrique Cardoso- Severo Gomes- Ben~itp Ferrei_~ 
ra - HenriqUe Santillo - Mauro Borges- Benedito~· 
Canelas- Gastão MUller -:.Roberto C_<;mpos --José 
Fragelli - Marcelo Miranda - Saldanha Derzi - -Af~ 
fonso Camargo __; Ãlvaro-Di:is --Enéas Faria- Jaíson 
Barreto - Jorge Bornhausen - Lenoir Vargas - Car~ 

los Chiarelli- Pedro SítiiOn ....:... _OCtãvlO_ÇãrdOso, 

O SR. PRESID~NTE (Lomanto Júnior}- A lista de 
presença acusa o c_omparecimento de 64 Srs. Senadores. 
Havendo_ número regimental, declaro aberta a sessão. 

Sob a proteção de Deus iniciamos _nossos trabalhos. 
O Sr. J'>t~SecretáriO írâ proceder ã leitura ao Expedien~ 

te. 

É lido o seguinte 

EXPEDIENTE 

O FI CIOS 
Do Ptimeiro-Secretário da Câmara dos Deputados 

N~' 1.021/84, de 21 de novembro do corrente ano, co
municando a aprovação do substitutivo do Senadp ?,O 

Projeto de Lei da Câmara n~ 32,_de 1981 (n?_3.033_(76, na 
Casa de origem}, que dá nova redação ao art. 41' da Lei nl' 
4.594, de 29 de dezembro de 1964, que regula a profissão 
de corretor de seguro. ~-

(Projeto enviado ~sanÇão em 21~11~84.) _ 
N~> 1.022(84, de 21 de novembro do corren~e ano, -co

municando a aprovação, sem emenda, do Projeto de Lei 
do Senado nl' 95, de 1984- COnip1ementar (n~' 218J84 
- Complementar, na Câmara- dos Deputados}, que dá 
nova redação a dispositivos da Lei Complementar nl' 25, 
de 2 de julho de 1975, alterada pelas Leis COID.plementa
res nl' 38, de 13 de novembro de 1979, e n9 45, de 14 de 
dezembro de 1983. ~ ·-~ 

(Projeto enviadO à sanção em 21~11-84.) 

OFICIO 

Do 19'-Secretário da Câmara dos D~putados encami
nhando à revisão do Senado autógrafo do seguinte projeto: 

PROJETO DE LEI DA CÂMARA N° 217, DE 1984 
(N9 2.412/83, na Casa de origem) 

Introduz modificações na Lei nl' 5.292, de 8 de ju
nho de 1967, que dispõe sobre a prestação do serviço 
militar pelos estudantes de Medicina, e dá outras pro
vidências. 

Presidência do Sr. Lomanto Júnior 

O Congresso Nacional decreta: 
__ -_f._rt. .1~' O art. 41 da Lei n~> 5.292, de 8 de junho de 

1967, passa a vigorar com a seguinte redação: 

--~~Art. 41. Para a_~on_cessão das prorrogações, 
deverá ser -levado em coiita que o tempo total de ser
viço ffiilit~r prestado p"etos MFDV, sob quà.lqii~ as
pecto e em qualquer êpoca, não poderá ultrapassar 
9 (noveJ anos, I I (onze) meses e 29 (víilte e nOVeJ 
dias.". -

Art, 21' Esta lei entra em vigor na data de sua publi
caçã-o. 

Art: 31'- Revogam-se as disposiçõeS eni coütráfió: 

LEGISLAÇÃO CITADA 

LEI N' 5.292, DE 8 DE JUNHO DE 1967 __ 

D_lspõe sobre a prestaçio do Serviço Mllltar pd.os 
~studiuttes de Medicina, Farmácia, ·oaontolo&ia e 
Veterinária e pelos M~icos, FarmacêuticoS, Dentis
tas e Veterinários, em decorrência de dispositivOs da 
Lei nl' 4.375, de 17 ~~~gosto de 1964. 

- O Presidente da República: 
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu 

sanciono a seguinte Lei: 
"'" .• <<.-· •. ~· ~·. ;; •• •'• ........ ---. '-~ ........... ~-.... -·---... ~ • .-

TITULO V 

D~ Prestação de Outras Formas e F~ses_!Jo Ser
viço Militar pelos Médicos, Farmacêuticos, Dentistas 
e Veterinários. ' 

CAPITULO IV 
Das Prorrogações do Tempo de Serviço 

Art. 41. Para a concessão das prorrogações, deverá 
ser levado em conta que o tempo total de serviço militar 
prestado pelos. MFDV 1 sob qualquer aspecto e em qual
quer época, não poderá ultrapassar de 5 (cinco) anos. 
. :~ ..... ~ .... ; . -·- -· ..... · .... ,. ·~·.:·-·'- -~~~--···· 

(À Coiidssão de Segurança Nacional.) 

O SR. PRESID~NTE (Lomanto Júnior)- o·Expe~ 
diente lido vai à pubficãção. 

Sobre a _mesa, projeto de resolução que vai ser lido 
pelo Sr. !~'~Secretário. 

_b fiâo o se~U.Jn!~ 

PROJETO DE RESOLUÇÃO No 81, DE 1984 

Altera a lotação nos Gabinetes a que se refere o 
item VII do art. 357, do Regulamento Administrativo 
do Senado Federal, e dá outras providências. 

Art. li' O item VII do art. 357, do Regulamento Ad~ 
ministrativo do Senado Federal, aprovado pelã-Reso: 
lução nl' 58, de 1972, e alterado pela Resolução nl' 106, de 
1983, passa a vigorar com a seguinte redação: 

"Art. 357. A lotação nos Gabinetes far~se-á 
com. observância do disposto nos arts. 52, itens 40 e 41, 

c, 56, b, e 57, k, itens I e 2, do Regimento Interno, e obe
decerá .!los_ seguintes limites: 

VII- Gabinete dos Senadores 
T- ch"=-efe de .. Gabínet.e ... -- ·-·-· ·----~--- .... FG.f 
1 AssesSOr Técnico ....•.•.• ___ --· ·-· . ~ •. _. ,;_. 
1 AssistenteTécnico .......... ~ .• : ... FG.l 
3 SecretáriOs de Gabinete FCL2 ciu 3 Secre-

tári_OS Pailamentúes .. · .... __ .• ~--·-··--· --· -----~·-• 
I_ ~Subchefe de Gabinete .......... n •• FG.l 

"3 Auxiliares de Gabinete, .•. ,._ ..... _. FG.4 
i Contínuos·-··:.······~--·······~·~··-~-~-~ 

Motorista .......••....•.•. ~. ~ ..•••. _ ~ -~ 

Art. 2~> As funções gratificadas de Subchefe de Ga~ 
binete constantes do art. 3.57 têm o seu símbolo retributip 
vo alterado __ _de FG:-3 para FG-1. 
- Art. -3~' O art. 357 será republicado, com a nova re
dação dada por esta Resolução. 

Art._ 4~> Esta Resolução entra em vigor na data, de 
sua publicação, revogadas as disposiçõ em contrário. 

Justificação 

O projeto tem por- finalidade aparelhar os Gabinetes 
dos Senhores Senadores de pessoal suficiente ao desem· 
penha da ativídade parlamentar. 

A composição dos Gabinetes dos Senhores SenadOres 
dada a complexidade de terefas que dia a dia se: acrescen· 
tam ao trabalho dos parlamentares levam a esta propo. 
sição. Os funcío"nários a serem ocupantes das funções 
previstas não deverão alterar o funcionamento normal 
da Casa. 

Com- a alteração proposta, quase se equiparam a~ lo· 
tações dos Gabinetes dos Senadores à dos Secretários de 
Mesa. 

Acreditam_os oportuna a medida, razã_o que nos leva a 
sUbmeter ao exame da-Comís'são Diretora e,Posteiior. 
mente, ao plenário do Senado, o presente Projeto de Re-
solução. 

Sala das Sessões, 21 de novembro de 1984. ~ Moacyr 
,P~lla - Lo manto JUnior - J a~n Barreto - Henrique 
$_a~dllo_ --:- RaimUndo ]:l'areD~e _- ~artlns fl!ho. _ 

PARECER 

Da Comissão Dlretora, sobre Projeto de Reso
lução que altera a lotação nos Gabinetes a que se refe
re o item Vil do art. 357, do Regulamento Adminis
trativo do Senado Federal. 

O presente projeto visa acrescer à lotação dos Gabine
tes dos Senadores I Assistente Técnico FG-1, 1 Secre
tário de Gabinete FG-2 ou Secretário Parlamentar e I 
Subchefe de Gabinete FG-1. 

A alteração atende definitivamente a neceSsidade de 
pesso-al nos Gabinetes de Senadores, considerada pelos 
Titulares qualitativamente insuficiente em face do au
mento da complexidade das tarefas que a cada dia mais 
são acometidas a servidores em razão do incremento da 
atividade parlamentar. 

O ilfvel âas funÇOes acrescidas possibilitará o recruta
mentQ_..,Q~ pessoal em melhores condições pois a retri
buição oferecida supletivamente pelas gratificações cor-
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respondentes consistirá fator de int_er~e pelo exercício 
daquelasfunções por servidores com boa formação inte
lectual e conhecim.entºs tCçnicos satisfatóriOs. 

Assim do ponto de_ vista desta Comissão, nada temei a 
opor quanto à tramitação_ do presente projeto que consi
deramos oportuno e do interesse da.Alta Admin_i~tração 
desta Casa. 

Somos, pois pela sua aprovação. 
to parecer. 
Sala _da Comissão Diretora, $ de novembro_ de 1984. 

- Moacyr DaUa, Presidente- Henrique Santillo, Reiã.
tor. 

O SR. PRESIDENTE (Lomanto Júnior)-:- O projcló_ 
lido após publicadO e distribuído em avulsos ficarâ sobre = 

a mesa, pelo prazo de 3 (tr~) 1)essões a filll de receber 
emendas, após o que será remetido às comiss~es compe
tentes. 

O SR. PRESID~TE (Lomanto Júnior)- S_obre a 
mesa, requerimentos que vão ser lidos pelo Sr. 19-
Secretãrio. 

São lidos os seguintes 

REQUERIMENTO N• 300, DE 1984 

Requeremos urgência, nos termos do_ art. 371, alínea
.. b" do Re_gimen_to Intt;rno, para a Mensagem n• 194, de 
1984 (n9 396/84, na origem), que autoriza o GOverno do 
Estado do Rio Grande do Sul a elevar o montante de sua 
dívida co_nsolidada através de uma emissão -de Obri
gações do Te-'louro daquele Estado, equivalente a Cr$ 
148.370.403.39~ (cento c; quarel:).ta e oito bilhões_,_trezen
tos e setenta milhões, quatrocentos e três mil, trezentos e 
novent~ e quatro cruzeiros). - -

Sala das Sessões, 21 de novembro de 1984._"""':'" Aloyslo 
Chaves_.:- I:J1Uilhcrto Lucena. 

REQUERIMENTO N• 301, DE 1984 

RequeremOS -ur8ência, õos termos do art: 3'71, aiínea 
... b" do Regimento Inteino. para a Mensagem Presiden
cial n' 215, de 1984, pela qual o Senhor Presidente daRe
pública solicita autorização do Senado para que o Go: 
verno do Estado do Rio de Janeiro p_ossa_realizar ope
ração de crédito no valor deCrS 1.145.050.000 (hum bi
lhão, cento e quarenta e cinco milhões e cinqUenta mil 
cruzeiros). 

Sala das Sess~s, Zl de novembro de 19"84.- Roberto 
Saturnino - Humberto Lucena --Aloyslo Chaves. 

O SR. PRESID~TE (Lomanto Júnior)- O~ reque· 
rimentos que vêm de ser lidos serão votados após a Or· 
dem do Dia nos termos regimentais. 

Sobre a mesa, requerimento que vai ser lido pelo Sr 
19-Secretário. 

~ lido o- seguinte. 

REQUERIMENTO N• 301, D~ 1984 

Requeremos urgência, nos termos do art. 371, alínea 
~~c" do Regimento Intet_no, para o Oficio n' S/9./84, do 
Governador do Estado dQ Maranhão solicitando autori
zação do Senado para que aquele Estado possa realizar 
operação de çrédito externo no valor de CinqUenta mi
lhões de dólares, para os_ fins qu·e especifica. 

Sala das Sessões, 21 de novembro de 1984_. - Humbe!
to Lucena. 

O SR. PRESIDENTE (Lomal:).to Júnior)- O requeri
mento lido será incluído na Otdem do Dia da séssão se
guinte, nos termos do art. 375, III, Reg~mento Interno. 

Sobre a mesa, requerimento que vai ser lido pelo Sr. 
19-Secretârio. 

É lido o seguinte 

c REQUERIMENTO N• 303, DE 1984 

Nos termos do art. 233 do Regimento Interno, requei
ro a transcrição, nos Anais do Senado Federal, do artigo 
publicado no Zero Hora do dia 26 de outubro último, de 
autoria do Deputado Sinval Guazzelli, intitQlado "Da
niel Krieger, um exemplo de liderança". 

Sala das sessões, 21 de novembro de 1984.- Lourival 
Baptista. 

O SR. PRESID~NTE (Lomanto Júnior)- O requeri~ 
mento lido será publicado e submetido ao exame da Co
missão~Diietõra:-- - --~-- ~----

O SR. PRESIDENTE (Lomanto Júnior)- Passa-se à 

_ORDEM DO ÚIA 

Item l: 

- (*)Discussão, em-!ut:no único, da RedaçãO Final 
(cife[eCida pela Comissão dÕ Distrito Federal em 
seu Parecer n' 749, de 1984), do Projeto de Lei d_o _ 
Senado n9 153, de 1984_- DF, que estima a Receita 
e fixa a Despesa do Distrito Federal para o exercício 
finan-ceiro de 1985. 

Em discussão a_ Redação Fióa.l_. (Pausa.) ~ _ 
Não haverido quem queira discuti-la, declaro-a encer~ 

rada. 
Em votação. 
Os Senhores que a aprovam permaneçam sentados, 

(Pausa.) 
-AproVada. 
O Projeto Vai ã sanção. 

O SR. PRESIDENTE (Lomanto Júnior)- Item l: 

Discussão, em turno único, do parecer da Comis~ 
. são de Relações Ex.teriores sobre a Mensagem n9 

131, de 1984 (n9 281/84, na origem), de 9 de -agosto 
do corrente ano, pela qual o Sen-hor Presidente dà 
R-epública submete_à deliberação do Senado a esco
Jha do Senhor Wladimir do Amaral Murtinho, Mi
nistro de Primeira Classe, da Carreira d~ D_iploma

-ta, para ex.ercet a função de Embaixada_r_ do Brasil 
juntQ ao Reino da Dinamarca. 

Item 3: 

Discussão, em turno ún_ico, do parecer da Comis
são de Relações Exteriores sobre a Mensagem n9 
153, de 1984 (n• 316/84, na origem), de 3 de se
tembro do corrente ano, pela qual o Senhor Presi
denle da República submete à deliberação do Sena-

- lia a escolha do Senhor Claudio Garcia de Souza, 
Ministro de Primeira Classe, da carreira de Diplo

- mata,-para exerCera função de Embaixador doBra
sil junto à República Federativa Socialista da Iugos-
fávia~ -

Item 4: 

Discussão, em turno único, do parecer da Comis
são de Relações Exteriores sobre a Mensagem n'~ 

154, de 1984 (n9 37/84, na origem), de 3_desetembro 
do corrente ano, pela qual o Senhor Presidente da 
Repúbli~ submete à deliberação do Sen-ado a esco:. 
lha do ~nhor Ronaldo Mota Sardenberg, Ministro 
de Primeira Classe, da carreira de Diplomata, para 
exer_c_Cr a função de Embaixador do Brasil junto à 
União_ daS- Repúblicas Socialistas Soviéticas. 

(•)-A Redação Final acha-se publicada no Supl~mcnto ao-n• 149, do 
DCN- Seçlo II - de 17-11-84. 
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Item 5: 

DiscuSsão, eln turno úniço, do parecer da Comis· 
São de Relações Exteriores relativo à Mensagem 
Presidencial n9 165, de 1984 (n9 338/84, na origem)~ 
de 24 de setembro do corrente ano, que submete à 
deliberação ·do Senado a escolha do _Senhor Renato 
Bayma Denys, Ministro de Primeira Classe, da car
reira de Diplomata, para exercer a função de Em
baix:idor do Brasil i untO à República da Costa Rica. 

Item 6: 

Disc-Ussão, ein turno único, do parecer da Comis
são de Relações Exteriores relativo à Mensagem 
Presidencial n9 166, de 1984 (n9 339/84, na origem), 
de 24 de setembro do corrente ano, que submete à 
deliberação do Senado a esco.lha do Senhor Guy 
Marie de Castro Brandão, Ministro de Primeira 
Classe, da carreira de Diplomata, para exercer a 
funçãO de Embaixador do Brasil junto à República 
do Senegal. 

Item 7: 

DiscuSs_ão, em turno único, do parecer da Comis
são de Relações Exteriores sobre a Mensagem n' 
i67, de 1984 (n9 340/84, na origem), de 24 de se-

- tembro do_ corr~nte ano, pela qual o Senhor Presi
dente da República subnle"te à deliberação do Sena
do a escolha do Senhor Roberto Pinto Ferreira Ma
meri Abdenur, Ministro_de Primeira Classe, da car
reira çie Diplomata, para exercer a função de Em
baixador do BrasH_junto à República do Equador. 

As matérias constantes dos Itens 2 a 7 da Ordeffi do 
Dia -da presente sessão, nos termos da aUnea. "h" do art. 
402 do Regimento Interno, deverão ser apreciadas em 
sessão secreta. 

Solicito aos Srs. funcionários as providências neces
sárias,· a- fim de que seja respeitado o dispositivo regi
mentaL 

(A sessão torna-se secreta às 18 horas e 40minu
- tos e volta a ser pública às 18 horas e 55 minutos.) 

O SR. PRESIDENTE (Lomanto Júnior)- Passa-se, 
agora, à apreciação do requerimento de urgência, lido no 
expedic!nte; ·par·a a Mensagem Presidencial n9 194/84. 

Em votaÇão. 
Os Srs. Senadores que o aprovam permaneçam senta

dos. (Pausa.) 
Aprovado. 
Passa-se _à _apreciação da matéria que foi despachada 

às Comissões_ de Economia, e Constitu_ição e JJ.~stiça. 
Sobre a mesa, parecer da Comissão _de Economia que 

será lido pelo Sr. 1'~-Secretário. 

f: lidO o seguinte: 

l' ARECER N• 757, DE 1984 

Da Comissão de Economia,. sobre a Mensagem &9 

1941 dt 1984 (n9 396/84, na origem), do Senhor Pre
sidente da República, submetendo ao exame do Seoa
dq Federal, proposta para que seja autorizado o Go
verno dÕ -Estado do Rio Grande do Sul a elevar, tem
porariamente, o parâmetro estabelecido no item m, 
do art. 2'~ da Resoluçio Q9 62, de 1975, modificada 
pela Resoluçio n' 93, de 1976, ambas do Senad.;~ Fe
defãl, de modo a permitir o registro de uma emissio 
de Rio 11.194.821 Obrigações do Tesouro do Estado 
do Grande do Sul- Tipo Reajustlivel (ORTE), equi
valentes a CrS 148.370.403.394. 

Relator(S~~dOr Oc!:'vio ~ardoso 
Coih à presente Mensagem, o Senhor Presidente da 

República encaminha ao exame do Senado Federal, plei
.to.do GoVerno do Esta-do do Rio Grande do Sul, no sen
tido de que Seja autoriZado aquele Estado a elevar, tem· 
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porariamente, o parâmetro estabelecido no item n do 
art. 2º da Resolução n9 62~ de 1975, m9difi_càda pelaRe
solução n'i' 93, de 1976,- ambas do senado Federal, de 
mo-do a permitir o registro de uma emissão de 11.193:82!_ 
Obrigações do Tesouro do Estado do Rio Qrande do Sul 
- Tipo Reaj"ustâvel (ORTE), .equivalente a Cr$ 
148.370.403.394 (cento e quarenta e oito bilhões, trezen~ 
tos e setenta milhões, quatroce!]tOe e três mil, -t~ezentos e 

noventa ç quatro cruzeiros), considerado o valor n_omi
nal do título de Cr$ 13.254~67, vigente em julho de 1984, 
que deverá ser _realizada nas seguintes condições: 

"a) __ quantidade: 11.193.821 Obrigações R~ajustâveis 
do Tesouro do Estado do Rio Grande do Sl!l (úRTE~ 
:RS), eq-Uívalerit-e. ao valor 'norííinal reajUStado pata-o 
mês ~de j~l/84 (CrS 13.254,67) a C"r$ 148.370.403.394. 

b) caracterfsticas dos tftulos: 

Prazo Taxa P.:~riodicidade de pagamento Modalidade,s Numeração dos 

Juros Correção Certificados 
M onetâria (I) (') 

7 anos 7%a.a Semestral mensal p A partirdeOOI 

(I)= idêntica à das Obrigações do T~ouro Nacional - _T~po Reajustâvel (ORTN); 
(2)= p = ao portador -

Emissão Vencimento Q'uantidade 

NOVj84 J'EV/86 5;59.691 
NOV/84 MAI/86 559.691 
NOVf84 AG0/86 ~559.691 

NOV/84 NOV/86 559.691 
NOV784 FEV/87 559.691 
NOVj84 MA1/87 559.691 
NOV/84 AGJ87 559.691 
NOV/84 NOV/87 559.691 
N0Vf84 FEV/89~ 559.691 
N0Vf84 MAI/89 559.691 
NOV/84 AG0/89 559.691 
NOV/84 NOV/89 is9.69f 
NOV/84 FEV /84 55!!.691-
NOVf84 MAI/90 559.691 
NOVf84 NOV/90~ 559.691 
NOV/84 FEV/91 559.691 
NOV/84 MAI/91 559.691 
NOV/84 AG0/91 559.691 
NOVj84 NOV/91 559.692(*) 

Total 11.193.821 

Obs: a serem colocadas com prazo decor~id9 da d~ta 
de emissão, exceto (*) 

d) Forma de colocaçio: através de ofertas públicas nos 
termos do item VU !;la Resolução n-;o 565., de 20-9-79; 
deste Banco Central; 

e) Autorização legislativa: Lei n! _ _7.918, de 16-7-84.~~ 

Dívida Consolidada 
Interna lntralimite 

I--Montante global .....•.....•••.. 
II- Crescimento real anual ........•. 

Limites 
estabeleddos 
pelos art. :29 

da Res. 62/75 e 
1• daRes. 93/76 

III- Dispêndio anual máximo .... ~.; .__ - ~ 

8óZ-090,2 
246311,5 
184.733,6 
431.045,1 IV- Responsabilidade por títulos ... -·---

----2. · Face o disposto no art. 29 daRes. n~>62f75, com as 
alterações inlroduzidas pelaRes. n9 93l76, a dívida con
solidada interna intralimite daquela Entidade, de acordo 
com a receita líquida realizada em 1983, devidamente 
corr-igida até julho de 1984, deveria conter-se nos seguin
tes parâmetros: 

"~) -mo~tante global: Cr$ 862.090,2 milhões; 

-bJ- creSc-imento real anual: Cr$ 246.311,5 milh-ões; 

e) dispêndio anual ffiáximo: Cr$-184.733,6-ffiíthôeS; 

df responsabilidade por títulos: Cri 43I.045~"l"ffií
lhões." 

3. Para que possa ser efet~vada ã' operação em exame 
- emtSsão de títulos - haverâ necessidade d_e autori-

-zaÇão específica do Senado Federal, uma vez que, mes--
Olo antes da realização da emissão, o epdividam~nto 
consolidado interno jâ ultrapassa os limites fixados, para -
1983, pelos itens III e IV do art. 29 daRes_. n"' 62, de 1975. 
Com a presente operaçãO, seri_a ultrapãSsado o- litriite fi
xado pelo item I do art. 29 da citada resolucão, conforme 
o quadro a baixo: 

Posição 
- atuâl 

844.600.4 
-13.245,8 

___ 2hUiiJ,7 
667.goo,4 

Operação 
sob 

exame 

147.370,4 
148.370.4 
36.088,4 

148.370,4 

Cr$ milhões 

SituaÇão 
posterior à 
-emissão e 

colocação de 
títulos ora 
propoSta 

9~2.970,8 

135.124,6 
250.470,1 
816.270,8 

N ovembrq de 1984 

4. De outra forma, o orçamento do Estado de Rio 
Grande do Sul, pãra o ano em curso, estima uma receita 
.de Cri 1.3l4.000,()(}"Jhilhões (deduzidas as op. de crédi
to) e a sua margim de POupança real, no valor de CrS 
134.701,3 milhões jâ está bem inferior ao maior dispên
dio:__ Cr$-334.200,1 rÍlilhões- que a sua dívida consoli
dada interna irá apresentar em 1985, antes da presente 
operação. 

5, Entretanto, conclui o parecer do Banco Centra] 
do Brasil qu<= .. examinando os novos valores encaminha
dos pelo Estado do Rio Grande do Sul (demon§trativos 
das receitas e despesas efetivamente realizadas de ou
tubro a dezembro do referido exercício), apurou o DE
MOB que passou aquele Estado a não dispor de qual
_que~ margem-de poupãnça real, haja visto o_ elevado grau 
de despesas apresentadas por aquela Unidade nos referi
dos demõnStrãtivos. 

Dentro do critério técnico adotado até então para os 
casos da espécie:, a situação exposta no parâgrafo ante
rior, aliada à dificuldade, cada dia maior, da colocação 
de tais papéis no mercado, conduz ao encaminhamento-
da matéria ao COnselho Monetário Nacional com pro
posição do indeferimento do pedido de elevação tempo
rária de que se trata". 

6. Eriúi::tanto, que ã manifestação da Secretaria de 
Planejamento da Presidência da República, na forma do 
Aviso n' 916/84, enviado ao Senhor Ministro da Fazen
da e levando em conta a difícil situação que atravessa 
aquele Estado, em que os elevados prejuízos causados 
pelas inundações que assolaram aquele Estado, o assun
to foi encaminhado ao Conselho Monetário Nacional 
para cumprimento das disposições dos artigos 39 e 49 da 
Res_ n• 62. de 1975. ~ ~ 

7. Face o c:xposto, somos peta aprovação da presente 
__ mensagem, tendo em vista a difícil situação financeira 

qÜe atravessa o Estado do Rio Grande_ do Sul e, ainda, 
terem sido atendidas as exigências e disposições do Regi
mento Interno e da legislação específiCa apreSentando, 
para tanto, o seguinte: 

PROJETO DE RESOLUÇÃO N• 82, DE 1984 

Autoriza o Governo do Estado do Rlo Grande do 
Sul a eielar temporariãmeate, o parimetfo -tstabele
cido no Item III do art. 2' da Resoluçio n9 61, de 18 
de outubro de 1975. 

O Senado Federal fesolvt;: 
Art. J9 h o Governo do Estado do_ RiQ Qt:ande do 

Sul autorizado .a elevar, temporariamente, o parâmetro 
estabelecido pelo item III do artigo 211 da Resolução n11 .. 
62, de 28 de outubro de 1975, rilodifica:da pela Resolução 
n"' 93, de 11 de outubro de 1976, ambas do S_enado Fede
ral, de modo a permitir o registro de uma emissão de 
ll.193.82f (onze tnilhões, cento e noVenta: e Ü"ês mil, oi
tocentos e vinte e uma), Obrigações do Tesouro do Esta
do do Rio Gfa,nde do Sul - Tipo Reajustável (ORTE), 
equivalentes a Cr$ 148.370.403.394 (cento e quarenta e 
oitâ bilhões, trezentos e setenta milhões, quatrocentos e 
três mil, trezentos e noventa e quatro cruzeiros), conside
rado o valor nominal do título de Cr$ 13.254,67 (treze 
mil, duze-núiS_e-dil.Cor!:rita e qUaftó cruzeiros e sessenta e 
sete centavos) vigente em julho de 1984, cujos recursos 
serão destinados ao financiamento do Programa de Trã
balho daquele G-overno, obedecidas as condições admiti
das pelo BancO Ctintral do Brasil, no respectivo proces~ 
so. 
_ A_rt. 2'i'_ Esta re_solução entra em vigor na data de sua 

pUb-licição. = • - - • • 

Sãfa -das- Co-ffiiSSOes~ ll de novembro de 1984. - Ro
berto CâmpOS, Presidente - O~vlo Cardoso, Relator 
-José Fragelli - Luiz Cavalcante- Jorge K-:itume
Severo Gomes - José Lins. 
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O SR. PRESID_ENTE (Lo manto Júnior) -=-o parecer 
da Comissão de_Econo_mia cqnclui ~la ~presentação do_ 
Projeitó de Resolução o_l' 81; d'e 1~984, que autoriza o Go
verno do Estado do Rio Gra:nde do Sul a elevar tC:ffipo~ 
raríamente os parâmetros- estabelecidos no item III, art. 
21', da Resolução n'i' 12, de 197~, dependendo de parecer 
da Comissão __ de Constituição e Justiça. 

Solicito do nobre Senador Octávi-O Car<;los_o o par_ec~ 
da Comissão de Constituição e Justiça~ 

O SR. OCfÁVIO ÇARDOSO (PDS- RS. Par• emi
tir parecer.) --Sr. Presidente, Srs. Senadores: 

O presente ProjetO de Resolução, da Comissã_o _de 
Economia do Senado Federal, como conclusão de seu 
Parecer sobre a Mensagem nl' 194/84, do Senhor Presi
dente da República, autoriza- o Govern_O do Estado do 
Rio Grande do Sul a elevar, temporariamente, o parâ
metro estabelecido pelo item III do artigo 2~' da Reso
lução n~' 62, de 28 de outubro ·de 1975, modificada pela 
Resolução n~'93, de 11 de outubro de 1976, ambas do Se
nado Federal, de modo a permitir o registro Cle uma
emissão de UJ93.821 (onze milhões, cento e noventa e 
três mil, oitocentos e vinte e um) Obrigações do Tesouro 
do Estado do Rio .Grande do Sul - Tipo Reajustável 
(ORTE), equivalentes a Çr$ !48.370.403.394 (cento e 
quarenta e oito bilhões, trezentos e setenta milhões, qua
trocentos e três mil, trezentos e noventa e qÜ.ati'9 cruzei
·ros) considerado o xator __ uomi_n_ID do _título de Cr$ 
13.254,67 (treze mil, duzentos e dnqlle~ta. e ciuatro cru~ 
zeiios e sessenta e sete centavos) vigehte em jUlho de 
1984, cujos recursos serão destinados ao financiarifentO 
do Programa de Trabalho daquele Gover!lo, obed~cidas 
as condições admitidas pelo Banco Central do Brasil, no 
respectivo processo. 

A proposição ·se faz acompanhar de todos os docu
mentos exigidos pela fiscalização. 

Assim, verifica-se que· a proPosiÇão foi elaborada con
soante as prescrições legais e regimentais aplicáveis à es
pécie, merecendo, por iSso, o· nosso encaminhamento fa
vorável, no que tange aos aspectos de constituciOitalida
de, juridicidade e técnica legislativa. 

t: o parecer, Sr. Presidente. -

O SR. PRESIDENTE (Lomanto JúniOi:}- O Parecer 
é favorável. 

Completada a instruçãõ dã. rhatéria, passa-se à discus
são do projeto em turno único. 

Em discussão. (Pausa.) 
Não havendo _quem peça a palavra, encerro a discus

são. 
Em votação. - -- _. 
Os Srs. Senadores que aprovam o projeto qU:eifaili ~ 

permanecer sentados. (Pausa.) 
Aprovado. 
A matéria vai à Comissão de Redação: 

O SR. PRESIDENTE (Lom•nto Júnior) - Sobre • 
mesa, parecer da Comissão de E.edação que será lfdo 
pelo Sr. 1~'-Secretáriá. 

É lido o seguinte 

PAREÇER N• 7SII, DE 198<4 
(DA COMISSÃO DE REDAÇÃO) 

Redaçio Final do Projeto de Resoluçio n' 82, de 
1984. 

Relator: Senador Saldanha Derzl, 

A COmissão apresenta a redação_final_ do P_rojeto_ de 
Resolução n' 82, de 1984, que autoriza o GQverno do Es
tado do Rio Grande do Sul_a elevar, temporariameritC;o 
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,parâmetro estabelecido no item III do art. 2'? da Reso~ 
lução_ n~' 62, de 28 de outubro de 1975. _ 

·Sala das ComissPes, 21 de novembro de 1984-.- P.
soS Pj_rtO, Presideiite --Saldanha Derzl, Relator - Al
berto Silva. 

ANEXO AO PAREÇER N• 758, DE !984 

Redaçio Final do Projeto de Resoluçio nt 82, de 
1984. 

Faço ~aber que á-Simado Federal aprovou, nos termos 
dO 3rt. 42, incis-o VI, da Constituição, e eu, 
Presidente, promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO N• , DE !984 

Autoriza o GoVerÕo dO EStado do Rio GfaÍide do 
Sul a el_~var em CrS 148.370.403.394 (cento ~ quaren
ta e oito bUbões, trezentos e setenta mUbaes, quatro
cento! e três __ mll, trezentos e noventa e_quatro cruzei
ros), o montante de !Ala dfvida consolldada. 

O Senado Federal resolve: 

Art. -I~' h o Governo do Estado-do Rio Grande do 
Sul autorízãdo a elevar, temporariamente, o parâmetro 
estabelecido pelo item III do artigo 2~' da Resolução n~' 
62, de 28 de o_u_tubro de 1975, modificada pela Resolução 
n'i' 93,-de 11 de outubro de 1976, ambas do Senado.Fed!:· 
ral, de modo a permitir o registro __ de uma emissão de 
11.193.821 (onze rililhões, cento_e:_noventa e três mil, oi
tocentos e Vinte e uma) Obrigações do Tesouro do Esta
do ·ao_Rio Grande do Sul- Tipo Reajustável (ORTE), 
equivalente a Cr$ 148.370.403.394 (cento e quarenta e 

- oito bilhões, trezentos e setenta m'ilhões, quatrocentos __ e 
três mil, trezentos e noventa e quatro cruzeirOs), consi!;le
rado o valor nominal do título de CrS 13.254,67 (treze 
mil, duzentos e cinqUenta e quatro .cruzeiros e seSseil.ta e 
sete centavos) yigente em julho d~ 1984, cujos recursos 
serão .destinados ao financiamento do Programa de Tra
balho daquele Governo, obedecidas as condições admiti
das Pelo Banco Central do Brasil, no respectivo -preces-

- so. 
Art. 2~' Esta resohJçãQ entra em vigOr na data de-~;~ 

publicação. 

O SR. PRESIDENJ'E (Lomanto Júníor) - Em dis
cussão o projeto e a redação final (Pausa.) 

_Não haven~o QlJem peça a palavfa, encerio a discuS~ 
são .. 

Em votação. 
Os Sr~. ~enàdores qUe aprovãm a red8ção. final ciueí- -

ram permanecer sentados. (Pausa.) · -
Aprovada. 
Aprovad_~ _a redação final, o projeto vai à promul-

gação. - - -

_ O SR. PRESIDENTE (Lomanto Júnior) -Passa-se, 
agora, à apreciação do Requerímento n9 301/82 de-ur
gência, lido no expediente, para a Mensagem Presiden
cial n~' 215, de 1984. · 

.tin _ vot3.ção Q_-_requerimento. 
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer 

sentados. (Pausa.) 
_t\.pN_vido. 

O SR. PRESIDENTE (Lomanto Júnior)- Aprovado 
o requerimento, passa-se à apreciação da matéria que foi 
despachada às ConiiSsões de EC:oó,_omia e_ de Consti
tuição e Justiça. 

9 SR. PRESIDENTE (Lomanto Júnior) - Sobre a 
_niesa, pãtecer da Comissão de Economia que serâ lidO 
pelo Sr. !'~'-Secretário. -
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É tido o seguinte 

PAREÇER ~N• 'Í59, DE !984 

Da Comlssio de Economia, !Obre a Meu!lagem n'~' 
215, de 1984 (n'i' 426, de 1984, na origem), do Senhor 
Presidente da República, !ltlbmetendo ao exame do 
Seriado Federal, proposta para que seja autorizado o 
Governo do E!ltado do Rio de Janeiro a elevar, tem~ 
porariamente, os parimetros estabelecldo!l no!lltensl 
e III do art. :Z~' da Res. 62, de 1975, modlflcada pela 
Res. n~' 93, de 1976, amba!l do Senado Federal, de 

_ modo-a permitir a contrataçio de operaçio de cridlto 
no valor de CrS 1.145.050.000 (hum bilhão, cento e 
quarenta e_ cinco mUbõe!l e cinqUenta mil cruzelr0!1), 
junto ao Banco de Desenvolvimento do E!ltado do Rio 
de Janeiro S.A. 

Relator: Senador Josf: Fragelll 

O Senhor Presidente da República encaminha ao Se
nado Federal, na forma do art. 42, item VI, da Consti
tuição, pleito n·o sentido de que seja o Governo do Esta
do do Rio de Janeiro autorizado a elevar, temporaria
mente, os parâmetros estabelecidos nos itens I e III do 
art. 2'~' da Resolução n\1 62, de 28.10.75, modificada pela 
Resolução n9 93, de 11.10.76, ambas do Senado Federal, 
de modo a permitír a contratação de operação de crédito 
no valor de Cr$ 1.145.050.000 (hum bilhão, cento e qua
renta e cinco milhões e cinqüenta mil cruzeiros),junto ao 
Banco de Desenvolvimento do Estado do Rio de Janeiro 
S.A., destinada ao financiamento çle prÇ>jeto de pavimen
tação de baix.o custo em ár~as urbanas de baixa renda. 

2. AS condições básicas da operação são as seguin
tes: 

"'A- Valor: Cr$ !.!45.050.000; 
B-Prazo!l: 
I - de carência: 03 anos; 
2 ~de amortização: 12 anos; 

- C - Encargo!l: 
1 -juros: I O, I% a.a.; 
2-- correção: cambial; 

_ J?- _Garanti.:: vinculação de quotas do Imposto 
sobre a Circulação de M~rcadorias - ICM;~ 

- ~- ~ E- De!tinaçlo de rec:nrsos: Projeto de Pavimen-
--tação de BaiXo Custo em Ãreas Urbanas de Baix.a 

Renda ... 

-3. Na forma do disposto no'art. 'l!i da Rts. n'~' 62, de 
1975, com as alterações introduzidas pelaRes. n'~' 93, de 
1976:-ambas do SenadP Federal, a dívida consolidada in
terna intralimíte do Estado do Rio de Janeiro - com 
base na receita líquida realizada atê 31.12.83, corrigida 
até agosto de J 984 -, deveria conter-se nos seguintes pa
râmetro~ 

I- montante global: Cr$ 1.000.539,"3" milhões; 
II- crescimento real anual: Cr$ 285.868,3 milhões; 
III- dispêndio anual máximo: Cr$ 214.401,2 mi-

lhões. 

4. Para que possa se efetivar a operação em exame, 
haverá necessidade de autorização específica do Senado 
Federal, mediante elevação dos parâmetros-estabeleci
dos pelos itens I e III do art. 2'i' .da Res. nt 62, de 1975, 
uma vez que, mesmo antes da realização_da operação_ de 
crédito sob exame, o endividamento consolidado interno 
daquela U nidad~ jâ extrapolava os referidos limites, con
foirne quadro demonstrativo constante no parecer da di
reteria do Banco Central do Brasil, cujo resumo é o se-

~ guinte: 

I- montante global: Cr$ 1.066.397,3 milhões; 
II -crescimento real anual: Cr$ 119.145,2 milhões; 
III- dispêndio anual máximo: Cr$ 363.610,8 mi-

lhões. 
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5~- De outra forma, hã a considerar que a margem de 
poupanca real do Estado do Rio de Janeiro para 1984 es
tá estimada em CrS 509-.714,7 milhões e apresenta-se su
perior ao maior dispêndio- CrS 420.981,2 milhões -
que toda a dívida consolidada interna daquela entidade 
apresentará em 1986 após a realização do c:mprêstimo 
pleiteado. Assim, entendemos que a efetivação da ope
ração eni pauta não deverá provocar maiores pressões na 
execução orçamentária dos futuros exercício~.-

6. Tendo sido atendidas as e~igências estabelecidas 
pela COniissão de EcoriOmia e; cumpridas as··dispoSições 
das normas vigentes e do Regimento Interno, Concluí
mos por aceitar o plCitO contido na Mensagem_ n9 215., de 
1984, apresentando, para tanto, o seguinte 

PROJETO DE RESOLUÇÃO N• 63, DÉ !984 

Autoriza o Governo do Estado do Rio de Janeiro a 
elevar, temporariamente, os parimttros fixados pelos 
Itens I e III do art. lt da Resoluçio n' 62, de 1975, 
modlfitada pela Resoluçio n'i' 93, de 1976, ambu do 
Senado Federal, de modo a permitir que o Gonmo do 
Estado do Rio dto Janeiro possa contratar operaçio de 
crédito no valor de CrS 1.145.0SO.OOO (bum bllhio, 
cento e quarenta e cinco milhões e cinqUenta mil cru
zeiros), 

O Senado Federal resolve: 
Artigo 1"' 1:: o Governo do Estado do Rio _de J aueii'o 

autorizado a elevar, temporariamente, os parâmetros fi
xados pelos itens I e III do art. 2"' da Resolução nt 62, de 
28 de outubro deJ 975,__modificad~_pela Resolução n"' 93, 
de 11 de outubro de 1976, ambas do Senado Federal, de 
modo a permitir a contratação de crédito no valor de . 
CrS 1.145.050.000 (hum bilhão, cento e quarenta e cinco 
milhões e cinqUenta mil cruzeiros), junto ao .Banco de 
Desenvolvimento do Estado do Rio cje Janeiro S.A., cies
tinado ao financiamentO do prOjeto de pavimentação de 
·baíxo custo em áreas tJrbanas de baixa renda, obedecídas 
as condições admitidas pelo Banco ~.ntral do Brasil, no 
respectivo processo. 

Artigo· 29 Esta Resolução entra em vigor na data de 
s.ua publicação. 

Sala de Comissões, 21 de novembro de 1.984_._-. Rober
to Campos. Presidente- JosE Fragelli, Relator- Otti
rio Cardoso - Lulz Ca..-alcaute - José Llns - Severo 
Gomes -Jorge Kalume. 

O SR. PRESIDENTE (Lomanto Júnior) - O parecer 
da Comissão de Economia conclui pela apresentação do 
Projeto de Resolução nt 83, de 1984, que autoriza o.GO
verno.do Estado do Rio de Janeiro a elevar, tem.Porai-ia
mente, os parâmetros estabelecidos nos itens I e III, art. 
2'~, da Resolução nSt 62, de 1975, modificada.. pela Reso
lução n' 93, de 1976, ã.mbas do Senado Federal, de modo 
a permitir que o Governo do Es.tado do_ Rio de Janeiro 
possa· contratar operação de crédito no valor de Cr$ 
1.145.050.000,00, dependendo de parecer da Comissão 
de Cons.tituição e Justiça. 

Solicito do nobre Senador Helvídio Nunes o parecer 
da Comissão de ConStitu1Çãri- e Justiça. 

O SR. HELVIDIO NENES (PDS- PI- !'ara emitir 
parecer.)- .Sr. Presidente e Srs. Senadores.:.. 

Pelo projeto de resolução apresentado pela Comissão 
de Economia fica,- art. 19, "o Governo do Est~J.do·do 
Rio de Janeiro autorizado a elevar, te!llporariamente, os 
parâmetros fixados pelos itens I e III do art. 2"' da Reso
lução n'i' 62, de 28 de outubro de 1975, modifiCada pela 
Resolução n9 93, de l1 de outubro de 1976, ambas do Se
nado Federal, de modo a pel"mitir a contratação de cré
dito ilo valor de Cr$.-1.145.Q50.000 (um bilhão, cento e 
quarenta e cinco milhões, e cinqUenta mil crUzeirOs) jun
to ao Banco de Desenvolvimento do Estado do Rio de 
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Janeiro S.A, destinado ao financiamento do projeto de 
pavimentação de baixo custo em áreas urbanas de; Qaixa 
renda, obedecidas as condições admitidas pelo Banco 
central do Brasil no respectivo processo". 

2. A matéria foi enviada ao_ Senado Federal pafa ser 
examinada com base na Res. n9 62, de 1975, modificada 
pelaRes. n' 93, de 1976, havendo, assim, necessidade de 
autorização específica desta Casa, uma Vez que, mesmo 
a-~~s -da reãiizilção da Operação em exame, o endivida
mento consolidado interno daquela U nida.de já extrapo
lava do parecer da Comissão de Economia. 

-3: Anexo ao proces.sado, encontram-se .. os seguintes 
documentos: 

-.) Lein<? 695, de 13 de dezembro de 1983, que. "esti
ma a receita e fixa~ d,~spesa do EStidO dO Rio de Janeiro 

- para o exercício d·e 1984. (art. 99)"; --

b) Exposição de Motivos (Em. n9 .14:7 /84) d9 Serthor 
Ministro de Estado da Fazend~. encagtinhando o pleito 
ao Senhor Presidente da República; 

c) parecer do Consel~o Mouetáfio Nacional, favorá
vel: 

d) parecer da Diretoria do Banco Central do Br_asil, 
pelo encaminhamento ao Conselho Monetário Naçional 
e, posteiormente, à Presidência da República c ao Sena
do Federal. 

4. Há a ressaltar que o projeto obedeceu o disposto 
no.àrt. 42, item VI, da Constituição; atendeu as. normas 

---legais (Resoluções nts 62, de 1975, e 93, de 1976), e, ain
da o estabelecido no Regimento Interno (art. 106, item 
II). 

-5. Ante o exposto, opino no sentido da normal tra~ 
mitação da matéria, uma veZ que constitucional e jurldi· 
ca. 

~o parecer 

O SR. PRESIDENTE (Lomanto Júnior)- O parecer· 
da Comissão de Constituição e Justiça .é favorável. 

Completada a instrução da matéria, passaMse à discus
são do projeto, em turno único. 

Não havendo quem peça a Palavra, encerro .a discus
s~Q~ _(P_ausa.) 

-·Em votação. 
OS Sis~ Senadores que o aprovam queiram permanecer 

sentados. (Pausa.) 
Aprovado. 
A matéria irá à Comissão de Redªção. 

O SR. PRESIDENTE (Lomanto Júnior) - Sobre:· a 
mesa, o parecer da Comissão de Redaçào que s_erá lido 
pelo Sr. \9-Secretário. 

~ lido o seguint.e: 

PARECER N• 760, DE 1984 
(Da Comlssio d• Redaçio) 

Redação final do Projeto de Resoluçlo n9-8J, de 1984. 

Relator: Senador Alberto SUn 

A Comissão apresenta a redação final do Projeto de 
Resolução n9 83, de 1984, que autoriza o Governo doEs
tado do Rio de Janeiro a elevar, temporariamente, os pa
râmetros fixados pelos itens I e III do art. 29 da Reso
lução n9 .62, de 1975,- mOdificada pela Resoluçã.O n..,- 93, 
de 1976, ambas do Senado Federal, de modo a permitir 

_ que o Governo daquele Estado possa contratar operação 
de crédito no valor de CrS 1.145.050.000 (um bilhão, 
cento e quarenta e cinco milhões e cinqüenta mil cruzei~ 
ros). 

Sala das Comissões, 21 de novembro de 1984.- Pas
sos-Pôrto Presidente - Alberto Silva Relator -José 
Llns. 

Novembro de 1984 

ANEXO AO PARECER N• 760, DE 1984 

~açio final ~o Projeto de Resoluçio n"' 83, de 
-- 1984. 

Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos termos 
do art. 42,- inciSo VI, da Constituição, e eu, 

, Presidente, promulgo a seguinte 

Resolução n9 , de 1984 

Autoriza o Governo do Estado do Rio de Jaoelro a 
etevál- euiCrt 1.14!.050.000 (um bllhio, cento e qua
renta e clnoo mllhõe!l e cinqUenta mil cruzeiros) o 
montante de !ltll dívida consolidade. 

O Senado Federal resolve: 

Árt.- 111 ~o Úoverrio do Estado do Rio de Janeiro 
autorizado a el.~var, temporariamente, os parâmetros fiM 
x.ados. pelos itens I e IU do art. 2\> da Resolução 62, de 28 
de outubro de 1975, modificada pela Resolução n9 93, de 
11 de o_u.tubro _ç3e 1976, ambas do Senado Federal, de 
modo a permitir a contratação de uma operação de cré
dito no valor de Cr$ 1.145.050.000 (um bilhãq, cento e 
qtüúenta e cinco niilhões e cinqUenta mil cruzeiros), junM 
to ao Banco de DesenVolvimento do futado do Rio_ d_C! 
Janeiro S:A., destinada ao financiamento do projeto de 
pavimentaÇão de baixo custo em área urbanas de b<!ixa 
renda, obedecidas as condições admitidas pelo Banco 
Central do Brasil, no respectivo processo. 

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

O SR. PRESIDENTE (Lomanto Júnior) -Em dis
cUSsão a redação final. (Pausa.) 

Se nenhum dos Srs. Senadores desejar fazer us-o da pa
lavra, encerro a discussão. 

Em Votação. 
Os Srs. Senadores que a aprovam queiram permanecer 

sentados. (Pausa.) 
Aprovada. 
O projeto vai à promulgação. 

O_ SR. PRESIDENTE (Lomanto Júnior) - Há ora-
dores inscritos. -

Orncedo.a palavra ao nobre Senador Nelso_n Carnei
ro. 

O SR. NELSON CARNEIRO (PTB- RJ. Pronuncia 
o seguinte di·scurso.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores: 

A situacão econ.ômico-financeira enfrentada pelo_s paí
ses da América Latina - três dos quais devem cerca de 
duzentos bilhões de dólares aos bancos ioternacionais
exige, para uma solução urgente e harmônica, a coope
ração mútua dessas nações, conforme foi acentuado, re. 
centemente, pelo secreiário~Seral da OrganiZação dos 
Estados Americanos, o brasileiro João Clemente Baena 
Soares, na abertu.ra dos trabalhos da reunião de minis
tros da área econômil:;a, durante a 19• Reuniã9 do Con.
selho Econômico e. Sócial da OEA. 

Depois de afirmar que não nos resta outra alternativa 
senão a esperança, salientou Baena a existênCia de· quaM 
tro condições básicas para a reativação da economia re
gional: 

a) a ampliação dos prazos de pagamento dos juros e 
das amortizações do principal da divida e:Úerna, com a~ 
cooperação politica das nações desenvolvidas; 

b) a ·expansão das exportações, combinada com a eli
miriação do protecionismo; 

c) a recuperação dos preços dos produtos primários 
básicos; 

d) a intensificação urgente dos créditos para as nações 
em desenvolvimento. 

Evidentemente, a obtenção desses objetivos será facili
tada pelo entendimento regional, com a adesão, se possí
vel, de todo o ÇQntinente latino-americano, enquanto as 
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negociaçQes devem congregar todas as âreas, compreen
dendo os Ministérios das Relações Exteriores, da Ttidús
tria e do Comêrcio, da Fazenda e da Economia. 

O próprio Baena Soares esclarece: 

"Não se está propUgnando que a negociação se 
faça apenas no âmbito da OEA, pois cada caso se 
apresenta com circunstâncias e indicações próPi'las. 
Mas podemos engajar-nos num debate aberto, cons
trutivo, mediante o diâ_logo sem confro~tos."·. 

A solução reclama urgência, tanto mais quanto nos úl
timos trinta anos se õbserva, pela primeira vez, uma que
da do Produto Interno Bruto continental, quando o PIB 
regional foi, em 1983, aproximadamente infeiior em 
quatro por cento ao de 1982, tudo indicando uma nova 
queda este ano, com relação ao ano anterior. 

Necessária, portanto, a rnobílízação da conscíêncía 
coletiva latino~americana, utilizando os mecanismos da 
OFA e o~tros existentes, a fim de Cnfrenf.a~ uma crise 
que nos veio da primeira explosão do petróleo e se perpe
tua com a alta do dólar e dos juros, juntamente com as 
insuportáveis restrições à importação dos nosso-s produ-
tos. 

Era o que tínhamos a dizer, Sr. Presidente. (Muito 
beml) 

O SR. PRESIDENTE (Lomanto Júnior) -De acor
do com deliberação anterior do,Plenário, ao aprovar o_ 
Requerimento n' 255/84, de autoria do nobre Senador 

Helvídio Nunes e outros Srs. Senadores, o perfodo desti
nado aos oradores do Expediente da sessão de amanhã, 
dia 22 de novembro, será destinado a comemorar -o cen
tenário de nascimento do poe~a Da Costa e Silva. 

O SR. PRFSIDENTE (Lomant9-_ Júnior)- A Pr~si~ 
-d~õ.Ciã- convoca sessão extraordinária a realizar-se ama
nfiã, às I O horas, com a seguinte 

ORDEM DO DIA 

Discussão, em turno único, das emendas da Câmara 
dos Deputados ao Projeto de_ Lei do Senado n' 34,_ de 
1979 (n' 4.050/80; naquela Casa), de autoria do Senad_o_r_ 
M aura Benevides, que dispõe sobre o processo de fiscali
zação pela Câmara dos D~putados e pelo Senado Fede-

- ral, dos atas d.o Poder Exc&utivo e os da Administração 
lndireta, tendo 

PARECERES FAVORÁVEIS, sob n•s 568 e 569, de 
1984, das ComiSsões: 

-De Com:tltulçlo e JW1tiça; e 
- De Finanças. 

2 

Discussão, em turno úriico, do Projeto de Resolução 
n'~ 68, de l9~4 (apresentado pela Comissão de Coiisti- _ 

02.00--'C SENADO fEDERAL -· ~~. 02.02 -f'UNDO DO CENTRO GRAFICO. DO SENADO FEDERAL - fUNCEGRAF- . 
EXERC!CIO DE 1984 - 2~ Alteração RECEITA -

SltlJAo;AO.\H!lJIIOII 

'""" ESPI:Ciflt:A.;A·:l """"" "'""' """""' """""" 
REC_ORSOS ORDINARIOS ~. 12.000.000 

TRANSFERENCIAS CORRENTES 
Recursos consignados no Orçamento 

Geral da União, nos termos dos p~ 

rãgrafOs- 39 e 49 do--artigo 483 

da Resolução 56/72, com a nova r~ 
dação dada: pela Resolução 5-7/76 . 
do senado Federal, a serem repas-
sados ao FUNCEGRAF ..... ~ •••••••••• 12.000.000 50 

RECURSOS DE_ OUl'RAS _ F_O_NTES 454.702.30.6 
. . -

RECEITAS CORRENTES 

ReceLta operacional, oriunda de 

Orgãos da União, a ser executada 

nos termos do §29, do artigo 49 

do Ato_ n9 -r o, de 19:80, da Comis-

são Direto_ra do Senado Federal ••• 350.000.000 90 

João de Morais Silva, assessor financeiro - 24110/84 

Quinta-feira 22 44!9 

tuição e Justiça como conclus_ão de seu Parecer n9 694, de 
t984), que susPende a execução dos artigos 117 e ll9 da 
LCi n"' 1.436; de-28 de dezembro de 1977, do Município 

- de: Adamantina, Estado de São ~aula. 

O SR. PRESIDENTE (Lomanto Júnior) - Nada 
mais havendo a tratar, declaro encerrada a presente ses
são. 

(Levanta-Se a úSsdo àS 19 horas e 20 minutos.J 

CONSELHO DE SUPERVISÃO DO CEGRAF 

PareCer oobre o PrO<eMO Df002069f83, da D~ 
ria Executiva. 

VerSa sobre a proposta de alteração no Orçamento In
terno do FUNCEGRAF, no exercício de 1984, na con
formidade das discriminações constantes dos quadros I a 
V-A. anexos. 

A matéria foi devidamente instruída pela Assessoria 
Financeira e Auditoria do Diretor EXecutivo do C& 
GRAF, examinada pelo Conselho de Supervisão do Or~ 
gã_o, tendo recebido pareceres favoráveis, uma vez que a 
alteração ~ permitida pela legislação atinente a espécie. 

Serido aprovado ad referendum, da Comissão Direto
ra, pelo Excelentíssimo Senhor Senadbr Moacyr Dali~ 
p~esidente do Senado federal. 

Br~sília-DF, 20 de novembro de 1984. 

--""'··' .. ANEXO I 

Em Cr$ 1,00 
Sotu"(.AAAtuAI. 

""""" "'"" ""'"" ~""""" 
12.000.000 

l. 004.70 2. 306 

l 90G.OOO.OOO 90 

1- llfCOTJ.S[l(CIJI'Ifk rO!AL. J .._C ___ ._.a_"_"_o'-~--~~ 
Continua ••• 
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02.00 - SEN M JO FEDERAL 
02.D2 - FUNDO DO CENTRO GRAFICO DO SENADO FEDERAL - FUNCEGRAF 

EXERCICXO DE 198 4 ~ 2• Alteração RECEITA '------

Saldo positivo do FUNCEGRAF, ver_! 

ficado no fim do_ exercício de 1983 

(parágrafo único, do artigo 79 do 

Ato n9 10/79 da Comissão Diretora 

do Senado Federal; artigo 483, do 

Regulamento Administrati.vo-- do "Se

nado Federal, aprovado pela Resó~ 

lução 58/72, com a nova redacão 
dada pela ResoluçãO 57/76) ...... .. 

FONTt$ 

90 

João de Morais Silv~~ assessq~ finànceíro - 24/10/84. 

02.00 - SENADO FEDERAL - __ _ . _ 
02.02 - FUNDO DO CENTRO GRAFICO DO SENADO FEDERAL :- FUNCEGRAF 

EXERC!CIO DE 1984 - 20 Alteração . PROGRAMA DE TRABALHO 

1.62.347.4 

094.000 

L E G I S L A T I V A ............. . 

INDUSTRIA ..............• 

contrihlição ao E\liXb do_ ~tro Grá-

fico do Senado Federal ............. .;- 466.702.306 

466.70 2. 306 

466.702.306 

'!DTAL 466.702.306 466.702.306 

João de Mor~is Silva, assessor f~nance~ro - 24/10/84~ TOTAL 

Novembro de 1984 

ANEXO 1-A. 

Em Cr$ 1,00 

104.702.306 90 

l.o16. 102. 306 ___ . -

• RECURSOS OE TODAS AS fONTES 
ANEXO 11 

Em Cr$ 1,00 

lOTAI. 

l.Ol6. 702.306 

l-016;702.306 

l-016.702.306 

,.(.;~;:},;~~-.,.:;-, 

. ~\~ ., 

' ·~ 

I l-016. 702.301> I l.Ol6. 702.306) 
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02.00 - SENADO FEDERAL 
02.02 - FUNDO DO CENTRO GRAFICD DO SENADO FEDERAL - FUNCEGRAF 

3.0.0.0 

3.1.0.0 

3.1.2.0 

3.1.3;0 

3.1.3.1 

3 .1. 3 • .2 

3.1.9.0 

3.1.9.2 

4.0.0.0 

4.1.0.0 

4.1.2.0 

4.1.9.0 

4.1.9.2 

EXERC!CIO DE 1984 - 2~ Alteração NATUREZA DA DESPESA 

DESPESAS CORRENTES .... ·-·-·~._ .... :: ... ~.;: .................... _.. ....... . 

DESPESA& DE CUS:I:ElO •••••••• ; •••••••••••••••••••••••• 

Material de Consumo ........................................ .. 

Serv-içps de Terceiros e Encargos ......................... . 

Remuneração de Serviços Pessoais ••••••••••••.••• 

Outros Servicos e Encargos ................. -........... .. 

Diversas Despesas de custeio •••••••••••••••••••••. 

Despesas de Exercícios Anteriores .............. .. 

DESPESAS OE CAPITAL .... ; .......................................... . 

IN'VESTIMENTOS ..................................... o , , , ••• 

Equipamentos e Material Permanente •••..••••••••••• 

Diversos Investimentos .•..•• ~ ..................... . 

Despesa$ de Exerc!clos Anterio~es ••••••••••••••• 

Í !'tSSOAI,((ICAIIG$!XIAIST """"'.""'.·"' .. ~"".' .T TOT.o.!.t6P,c;Jflttttm.S :· _ - __ 455.702.306 __ 455.70Z.306 j 

João de Morais Silva, assessor financ~i~o __ - 24/10/~4. 

02.00 ~ SE.NADO_FE0t:RAL 
02.02 ~FUNDO 00 CENTRO GRAF'ICO DO SENADO FEDERAL - fUNctGRAF 

EXERc!CIO DE 1984 - 21l'- Alter.ição N"Ai'UREZA OA DESPESA. 

DE:SPES.i\5 CORIU;:t>.'T~_:~· _• •• , •,• ,.-"o"';'-.· •• ·.·;· .. ••.• _•. •. ·= ·: ~ • •. ~-·. 

DESPESAS DE CUSTEIO ••••••••• , .-. -~··-· •• ·- •• • -·-·~·-· 

11.000.000 

-
-
-
-

1.000.000 

-
-
-
-
-

I 

REE,URSQS OE TODAS AS FONTES 

Em Cr$ 1,00 

'"""""" OUTRA$ fOI'IlES 

- 139.000.000 

- 304.702.306 

- 144.7.02.306 

- 160.000.000 

- -
-. -
- -
- -
- 10.000.000 

- l. 000.000 

- l. 000.000 

ANEXO /11 

455.702.306 

455.702.306 

150.000.000 

304.702.306 

144.702.306 

160.000.00Q 

l. 000.000 

1.000.000 

n.ooo.ooo 

11.000.000 

10.000.000 

1.000. 000 

l. 000.000 

~ 
~ 

--,- - TOtol;. Ol;f)' O( ~Uol ) 

__l 11.000.000 -
[46'6 T(ltAt cr~ 

466.702.306 

·: -Rf:CuRsõs bE_lbtiAs- AS 'rorhts 
ANEXO III -A. 

~-Em crr-r.oo -

3.0.0.0 

3.1.0.0 

3.1-2.0 

3.1.3.0_ 

3.l.J.l 

3.1..-3.2 

Material de _C'onJ:;urno ••••••• ~--·----················ ll.OOO.OOO 

913'~702,306 

9l3. 702.306 

497.000.000 508.000.000 

3._1.9 .o 

3_.1.9.2,-

4 .o.o.o 

~.LO. O 

4 .L 2.0 

4.l.9~0 

4~1.9.2 

4. 2.0 .o 

4.2.5.0 

se~vicos ê.~ _Ter,ceiro:s e Encargos ••• _ ••••••••••••• _-· 

~e:uuneraçãQ de ~e;-viços_ Pesso~is ............... . 

Outros Serviços e Encargos- .••••••••••••• • ••••• -•• 

Diversas Despesas de CUsteio .• -~ ••••• -.- •••• ,.;.. •••• 

Despesas de Exercícios Anteri9res .......... -- •••• 

DESPESAS P~_ C.\f_IT!\L __ · • • • • •• • • ·- ••• ·-· • • • • · • ... • • • • • ·:: •• • 

I:O."VEST!}iENTOS. -;-_. : • •• -..-•••••• -· .--••••••• - •••••••••••••• 

Equipamentos e Material i'Cr;:l.ane!'-te.-••....•• ~--.- ~·-

Diversos Inve-sttn:en!;:9s .•••• • ·-· • • • --· ~· • ·- • • • • • • • -~ 

Despesas de Exercícios Anteriores ..•••••. ··-~--·· 

!}.'VE:RSOES __ fiNA:!'::CEIRAS. , • ,_. ···-·-· -- _. ••• ----~· •• -- •••• , 

Aquisição de Títulos Representativos de cap:ltal jã_ 

lntegralizado •••••••••••••••••••••••••••.•••••••••• 

404.702.306 404.702.306 

174. 702.30_6 174.702.306 

230.000.QQ_O 230.000.000 

1.000.00!?_ ~ 

1.000. 000 1.000.000 

9o_.oo~._ooo 

~ 
1.000.000 

12.000.000. 

103-:ooo .o o o 

~ 

~ 

~ 

1.000.000 
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02.00 - SENADO FEDERAL RECURSOS DE TODAS AS reNTES 
OZ.02 - FUNDO DO CENTRO GRAFICO DO SENADO FEDERAL - FUNCEGRAF ANEXO !'.' 

EXERCicro·DE 1984 - 2~ Alteração NATUREZA DA DESPESA Em Cr$ 1,00 

r---roo--~-----t---------------------------------='~~,~~==~~--------------------------+-_:~:':"~:':ro~'~":"~~--~':"~:·:ro~~--+-'~"~'~~·~·~·~~~~~~ 

3.1.0.0 

3.1.2.0 

3.1.3.0 

3.1.3.1 

3.1.3.2 

3.1.9.0 

3.1.9.2 

4-0.0.0 

4.1.0.0 

4-l-2.0 

4.1.9.0 

4.1-9.2 

DESPESAS CORRE_N';'ES~-···••••••····••••·•· ...................... ••••··-·· 455.702.3-06 

DESPESAS DE CUSTEIO............................................... 455. 70:<.306 

Material de consumo ••••••••••• ., ••••••••••••• ~-···············•-••• 150.-000.000 

Serviços de Terceiros e Encargos............................................ 3-04_. 702.306 

Remuneração de ServiÇos Pessoais ....................... ~ ......... 144.702.306 

outros Serviços e Encargo~ ............................. _ •••••• _............ 160o-OOO.OOO 

Diversas Despesas de Custeio ........................... o ......... o...................... 1 .. 000.000 

Despesas de Exercicio Anteriores.................................... 1.000.000 

DESPESAS DE CAPITAL.................................................................. 11.000 .. 000 

INVESTIMENTOS .................................... -............. o ... o ... o.... • • .. .. .. .. .. .. . .. .. .. .. .. .. .. • .. 11 .. 000 .. 000 

Equipamentos e Material Permanente ........... o ...... o ..................... o........... 11.000 .. 000 

Diversos Investimentos..................................... .. • .. .. • .. .. .. .. • • .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 1. 000 .. 000 

Despesas de Exercícios Anteriorep ................................... .. 1.000.000 

João de Morais Silva, assessor financeiro(l'tSSOJ.l(EttC»4$0C_'IAIS·J c ... ~DfSl'.cOP.JIQCn:s }',TOTAt.DESF".CORIIDiltsJ 
24/10/84 - 455.702.306 455.702-306 C TOTAl O(SP CC: CN'I'AI. l 

_ 11-000.000 _ 
G TOTAI.Cl:AAI. J 

466.702.306 

02.00 - SENADO FEDERAL RECURSOS DE TODAS AS FONTES 
02.02 - FUNDO DO CENTRO GRAFICO DO SENADO FEDERAL - FL:NCEGRAF ANEXO IV-A 

3.0.0.0 

3.1.0.0 

3.1.2.0 

3.1-3.0 

3.1.3.1 

3.1-3:2 

3.1.9.0 

3.1.9.2 

4.0.0.0 

4.1.. o. o 

4.1.2.0 

4.1.9.0 

4.1.9.2 

4. 2.0.0 

4. 2. 5. o 

EXERCICIO DE 1984 .,. 2~ l\lt~ração NATUREZA DA DESPESA Em Cr$ 1,00 

DESPESAS CCRRENTES............. •• •• • • • • • • • • • • • • • • • • • •• •••••• ••• • • • • • • 913.702.306 

DESPESAS DE CUSTEIO ••••• -;- .............................. --. ......... -............... 913.702.3-06 

Material de ConsUlt\Oo••········~·-···················•••••o•••····· 508.000 .. 000 

Serviços de Terceiros e Encargos .................. o ................ .._ ......... ···~ 404.702.306 

Remuneração.de Serviços Pessoais ........................................ 174 .. 702.306 

Outros Servicos e Encargos ............................................. -...... ~30.000 .. 000 

Diversas Despesas de Custeio ................................ o ............ ~............ 1.000.000 

Despesas de Exercicios Anteriores.................................... 1 .. 000 .. 000 

DESPESAS DE CAPITAL ••• ~ ........ ~ ....... _....................................... 103 .. 000.000 

INVESTIMENTOS ................................................................... -. 91.000.000 

Equipamentos e M,aterial Permanente ........................ _............... 90.000.000 

Diversos InV'estimentos .•. ~ .................. o ..................... ---............ 1.000.000 

Despesas de Exercícios Anterior~s •.•••• _ •••• _~~···~···-····_·-·· .. •• 1.000.000 

INVERS0ES FINANCEI RA.S ... ;. .......................................................... _ ...... ~ • 

Aqui:iiçãõ de Titules Representativos de Capital já Integralizado •••• 12.000.000 

João de Morais Silva, assessor finance.irorl'tSSOAl{(!tCAAGSOCINS--T·~'fP.~L'(:7COR"fmtS T TOToii.C-I.'!OI'.~tf:t~l r TOT .... I)(SP.OCc-o.PIToll_"" ,---- TOToii.GWL ~ 
24/10/84 l_ - _ '913.702.306913.702.306~ 103.ooo.o·oo J ~16.702.306 11 
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02.00 --' SENADO FEDERAL . - . - - ANEXO V 
02.02 - FUNDO [)O CENTRO GRAFJCO DO SENADO FEDERAL -,- FUNCEGRAF - EXERC!CIO DE-1984 - 2~ Alt_eracão 

DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIASECONOMICAS Em Cr:J: 1,00 

SllUAÇ.I.OoOH!tRIOJI 

III:C(l!A """''' 
fSI'l'CifiCACAO "AA"-" TO I AI. lsPECII'IDÇAO '"""' TOTAJ. 

RECEITAS CORRENTES .•••••••••• 466.702.306 DESPESAS CORRENTES ••••• ~ •••••• 455.702.306 

Transferências Correntes ....... 12.000.000 Despesas de Custeio .•.• - .•• -.~-;~ 455.702.306" 

Recursos de Outras Fontes •••• 454.702.306 

SUPERAVIT DO ORÇAMENTO CORREN 
TE ............................ 7 .. 11.000.000 

TO T A L - 466.702.306 TOTAL - 466.702.306 

RECEITAS DE CAPITAL ........... 11.000.000 DESPESAS DE CAPrTAL ••••••••••• 11.000.000 

SUPERAVIT DO ORÇAMENTO CORRE_!:! 
TE •••••.••••••••••• •• •••• • • • • • 11.000.000 Investimentos .................... 11.000.000 

TOTAL - 11.000 :ooo T o· T A L - 11.000.000 ' 

''l 

--~;it~Q:\ 
·~~~ ~ 

-Joao de Morais Silva, assessor financeiro_- 24/10/84. 

02.00 - SENADO FEDERAL ·- 2--{1. A~t.eração ANEXO V -A.l 
02.02 - FUNDO DO CENTRO GRAFICO DO SENADO FEDERAL '- FUNCEGRAF ---EXERC!CIO DE 19_84 -

DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS Em Cr$ 1,00 

SITU,PoÇlOol!U"l 

Of.CfllA DI:SF'lS.t. 

ESl'ECII'IC,t;CA.l PAACW. TOTAl. """"....., '""'" TOI.ll. 

RECEITAS CORRENTES .............. 1.016. 702.306 DESPESAS CORREN_'l'ES .......... ·-· ... ·--· 913.702.306 

Transferências Corrente.~ ... -... -. 12.000~000 Despesas de custeio ........... ·-· 913.702.306 

Recursos de Outras_ Fontes •••• .004.702.306 

SUPERAVIT DO ORÇAMENTO CORREN-
TE •••••••••••••••••••••••••••• 103.000.000 

T O T A L - 1. 016.702.306 TOTAL - .Ol6~70:L.306 

--.--

RECEITA DE CAPITAL ....... ·-· ... 103;ooo.ooo DESPESAS DE CAPITAL ................... 103.000.000 

SUPERAVIT DO ORÇAMENTO CORRE~ 
TE .......................... ······-.. •• 103.000.000 Investimentos ............................. 91.000.000 

INVERSOES FINANCEIRAS ••••••.•• 12.0QD.OOO 

T 0-T A L - 103.000.000 TOTAL - 103.000.000~ 

-~~~1v 
.,~ .. ~ .. . / 

Joã:;. de Morais Silva, assessor financeiro_- 24/10/84 .. 
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102• Reunlio do Comelho de Supervl!io do CEGRAF 

As dezessete horas do dia doze do me&. d~ _noyembro 
do ano de mil novecentos e oitenta e quatro, ria sa.la de 
reuniões do Conselho de Administração do Senado Fe
deral, sob a Presidência do Senhor Aiman Nogueira da 
Garria, por delegação- do Excelentíssimo Senhor Presi
dente do Senado Federal - Senador Moacyr Dalla -::-_, 
presentes os Conselheiros Luiz do Nascimento Mont~
ro, Sarah Abrahão, Luciano de Figueiredo Mesquita ~ 
Aloisio Barbosa de Souza, presentes, ainda, Luiz Carlos 
de Bastos, Maria de Nazaré Pinheiro Carneiro, Agãdel 
da Silva Maia, João de Moraes Silva e Aloisio Barbosa 
de Souza Filho, respectivamente, Diretor Industrial, As
sessora Jurldica, Auditor e Assessores do.CEGRAF, 
reuniu·se o Conselho de Supervisão do Centro Gráfico 
do Senado Federal. Abertos os trabalhos, o Senhor Pre
sidente - Dr. Aiman Nogueira da Gama -passou a 
palavra ao Conselheiro Luiz do Nascimentq Monteiro, 
que apresentou parecer sobre o Processo n' 2069/84-
CEG RAF, onde é proposta a segunda Alteração do 
Orçamento do FUNCEGRAF, referente ao corrente 
exercício. Em seu parecer, o Conselheiro di~ que a pro
posta de reformulação do Fundo do Centro "Gráfico, em 
exame, visa alocar os recursos provenientes do excess_o_ 
de arrecadação nos elementos orçamentários próprios, a 
fim de atender à evolução da despesa de Outros Custeios 
e Capítãl do Órgão. Após a conclusão do parecer, a ma
téria foi colocada em discussão, sendo amplamente apre
ciada por todos os Conselheiros que, em seguida, apro
varam a mesma por unanimidade. Passando-se ao segun
do item da pauta; o Senhor Presidente passou a palavra 
ao Diretor Executívo do CEGRAF- Dr. Aloisio Bar
bosa de Souza-, que apresentou aos demais membros o 
Oficio n"' 236/84, daquela Diretoria, onde é solicitada 
autorização para pagamento da -gra:tifrcação por Esforço 
Concentrado do Congresso Nacional, recentemente au
toriz.ada para os funcionários, aos componentes dos qlia~ 
dres d~ "estagiários" ~ "menroes estagiários" d_o CE
G RA ~. ApóS a leitura do ofício; ó Senhor Diretor Exe
cutivo esclarece aos -demais membros que tal pedido 
baseia~se em pagamentos realizados anteriormente. Re
tomando a palavra, o Senhor Presidente_- _Dr. Aiman 
Nogueira da Gama -_coloca a matéria em discussão, 
sendo a mesma debatida por todos os Conselheiros. 
Logo após, a mesma foi colocada em votação, sendo 
aprovada por unanimidade. Nada mais_ havendo a tra
tar, agradecendo a presença de todos, o Senhor Presiden
te- Dr. Aiman Nogueira da Gama - declara encerra~ 
dos os trabalhos, e para constar, eu, Maurfcio Silva, Se
cretário deste Conselho de Supervisão, lavrei a presente 
Ata que, depois de lida e aprovada, será assinada pelo 
Presidente e demais membros. Brasflia, 14 de novembro 
de 1984. - Alman Nogueira da Gama, Presidente- Lulz 
do Nascimento Monteiro, Membro Sarah Abrahio, 
Membro - Luciano de Figueiredo Mesquita, Membro 
Aloisio Barbosa de Souza, Membro. 

CONSELHO J)E SUPE:RVISÃO DO PRODASEN 

S6f Reunlio do Conselho de Supervlsio do PRODASEN 

Aos dezenove dias do mês de outubro de mil_novecen
tos e oitenta e quatro, às 15:00 horas, na sala de reuniões 
da Dircioria Gerill do Senado Federal, reúne-se o Conse
lho de Supervisão do PRODASEN, sob a Presidência do 
Dr. Aimam Nogueira da Gama, Diretor-Gerã.l do Sena
do Federal e Vice~Presidente deste Conselho. Presentes 
os Conselheiros Dr. Neriorie Nunes Cardoso; Dr. Pedro 
Cava]canti O' Albuquerque Netto, Dr. Luiz _Carlos Le
mos de Abreu e Dr_. Rui Oscar Dias Janiques, Diretor
Executivo do PRODASEN. Iniciando os trabalhos o Se
nhor Presidente coloca em apreciação a ata da 55• Reu~ 
nião, que, analisada pelos presentes, é aprovada por un~
nimidade. Passa~se ao_segundo item da pauta, que trata 
do Processo PD-0448/84-2, referente à Prestação de 

COntas do PRODA.SEN e do FUND:ÀSEN d.o segundo 
trimestre de 1984. O processo foi eiariliri8.do pelo Senhor 
Auditor do Senado e pelo Conselheiro Luíz CarlOs Le
mos de Abreu, designado pelo Senhor Presidente, na 
reunião anterior, para relatar perante o_ Conselho, tendo 
recebido de ambos pareceres favoráveis a sua aprovação. 
A matéria- é an~lisada pelos presenteS, que a aprovam 
por unanimidaçfe, devendo o pro-cesso sér encaminhado 

- à Comissão Diretora para aprovação final. Dando con(i-
nuidade, o Senhor Presidente _coloca em api-eciaçio ~ 
terceiro item, o Processo PD-0365/84-0, referente à -~lf
citação da servidora Sonia Eleonora Costa Medeiros, no 

. Sentido de lhe 'ser concedido empréstiniÓ desÚnadO .. a 
cobrir despesas com intervenção cinll-gica em seu filho 
Rômulo Barbosa da Silva Junior. A palavra é conCedii:la 
ao Conselheiro PedrO CavalcMti o• AlbUquerque 1\:letto, 
designado pelo Senhor Presidente para relatar o prpces
so, tendo opinado, de acordo com o prOc~ssado, pelo de
ferimento dQ pleiteado, na forma conlo for ofereci(lo à 
requerente, como única alternativa viável à soluçàq do 
problema, ou seja, a conversão, em vantagem pecu~ 
niária, do periodo de I (um) mês da licença especial, por 
motivo de dedicação excepcional, a que a servidota:faz 
juS e por estar o· pedido e·m cOnsonância com o disp0$to 
no artigo 100 do Regulamento do PRODASEN, c;ombi
nadO com as prescrições dos A tos nts. _2, de 1980, o 2, de 
1983. O aSsunto é analisado, sendo aprovado pela Unani
midade dos presentes. Passa-se ao quarto item. Trata·-se 
de Exposição de Motivos do Diretor-Executivo dq PRO
DASEN (EM-DEX/SEN-420/84), na qual submete à 
apreciação do Senhor Vice-Presidente deste Cons·elho 
proposta para fixação do lndice de Produtividade _a ser 

. utilizado no pagamento do Prêmio de Produtivida'de aos 
-servidores do Órgão, no corrente ano, de acordo CQm ·o 
artigo 77 do Regulamento do PRODASEN, aprovadP 
pero Ato n~ 19/76, com a nova redação dadi Pelo Ato 119 
4/83, ambos da Comissão DiretOra-do Senado Federal, e 
do disposto__ no Ato n"' 60, de 1975, do Excelentíssimo Se
nhor Presidente do Senado Federal. Informa, airida, que 
n__o Seu entelld<::r os servidores contribuíram efetivamente 
para a obtenção dos resultados alcançados, fazendo jus 
ao referido prêmio e relaciona os fatos que comprovam o 
-bom result'ado obtido pelo Órgão. O assunto é apreciado 
pelos Senhores Conselheiros, que o aprovam por unani· 
midade. Prosseguindo, o Senhor Presidente coloca em 
apreciação o quinto item, referente a expediente do 
Dir<tor-Executivo (CT,OEX/SEN-416(84), pelo qual 
solicita autorização para que a Gra~ificação Especial de 
Natal dos servidores do PRODASEN seja paga de for
ma a melhor se adequar às disponibilidades orçamen
tária e financeíra do Orgão. O Senhor Presidente designa 
o Conselheiro Luiz Carlos Lemos de Abreu para emitir 
parecer·sabre o assunto em pauta e apresentá-lo na pró
xima reunião .. Passa-se ao sexto item, relativo à corres
pondência do Diretor-Execpfivo (CT-DEX/SEN-
427/84) dirigida ao Excelent[ssmo Senhor Presidente d(l 
Senado Federal, Senador Moacyr Dalla, pela qual pro
põe e solicita a Sua Excelência, se estiver de acor-do •. sub
meter a este Colegia-da, para análise mais detalhadp, al· 
gumas alterações das normas estabelecidas no Ato_nT 60, 
de 1975, do Presidente do _Senado Federal, para apli
cação da vantagem denominada Prêmio de Produtiv,id:a. 
de aOs servidores do Órgão. Informa este Diretor qu~l".: 
durante estes anos, pode-se Ob$ervar e analisar, a t_tpli
cação destas normas e identificar a necessidade de pe'
quenos ajust!!S das mesmas à reali4ade social e jurfdica, 
passando a relacioná-los, tomando por referência o atual 
Ato. O Senhor Presidente designa o ConSétheifo Pedfo 
Cavalcanti D' Albuquerque Netto _para emitir parecer 
sobre a matéria e ãpresentã-lo na próxima reuniãO. Es
goúida a Pauta, o Senhor Presidente franquia a- palãvra 
ao Diretor-Executivo.do PRODASEN, que comunica a 
S. Ex• e aos demais Conselheiros sobre a realização do
XVII Congresso Nacional de Informática,_ no RiocentrO, 

Novembrg_ de 1984 

de 5 a ll-11-84 e que estará, atendendo a convite, partici-. 
panda de dois painêis~ ~·Automação de Escritórios d~· 
Advocacia" e ... Informática Jurídica e Legislativa - A 
Experiência do Brasil". Por outro lado, argumenta no 
sentido de que os membros do Conselho de Supervisã,q 
deveriam participar desse Congresso para coletar infor• 
mações acerca do estado atual de desenvolvimento da 
ht.dústria Nacional de Info.rmática. Sugere, assim, qqe OS; 

m~mbros deste Conselho compareçam ao evento, oS: 
~ais julgam importante que o assunto seja levado ao 
Excelentíssimo S"enhor Presidente do Senado Federal. 
Nada mais havendo a tratar, o Senhor Presidente encer
ra a reunião. E, para constar, eu, Ana Maria Merlo Ma
rengo, Secretária do Conselho de Supervisão, lavrei ã 
presente ata que vai assinada pelo Senhor Presidente e 
demais membros do Conselho. Brasma; 19 de outubro 
de 1984. - Aiman Nopeln da Gama, Presidente do 
Conselho _de Supervisão, em exercício - Nerlone Nanes 
Cardoso - Pedro Cavalcand Jl'A,Ibuquerque Netto -
Lniz Corlos Lemos de Abreu- Roi! Oll!'àr Dias Janlqu ... 

GRUPO BRASlLElRO 
DA UJIIIÃO IJIITERPARLAMENrAR 

Reuolio da Comissio Dellberadva, 
realizada em 6-9-84 

Às dezessete horas do dia seis de Setembro do ano de 
mil novecentos e oitenta e quatro, reúne-se, em sua Sede, 
a Comissão Deliberativ~ do Grupo Brasileiro da União 
Interparlamentar, pr_esen\es os Senhores Deputados Edi
son Lobão, Presiderke, Senador José Lins, Primeiro 
Vice-Presiqente, e Deputado Sebastião Rodrigues J6-
nior, Secretário; Senadores Saldanha Derzi, Lourival 
Baptista, José Fragelli, Jorge Kalume e AloysiQ Chaves; 
e Deputados Fernando Lyra, Paes de Andrade, Memb~o 
do Conselho Interparlamentar, Ubaldo Barem, Membro 
do_ Conselho Interparlamentar, Ossian Araripe, Flá.tie 
M arcílio, Marcelo Unhares e Furtado Leite. Ausentes, 
por motivo justificado, os Senhores Senador Hum_berto 
Lucena, ~egundo Vice..Presidente, e Deputado Afrisio 
Vieira Lima, Tesoureiro. Havendo número legal, o Se
nhor Presidente declara abertos os trabalhos e submete 
aos pi-esentes o pedido de filiação ao Grupo do Senhor 
Senador Enéas Faria, o que é aprovado._Prosseguindo, o 
Senhor Presidente esclarece que a presente reunião fora 
convocada para examinar a constituição das delegações 
que participarão, ainda este ano, da 72• COnferência In
terparlamentar, a realizar~se em Genebra, da Conferên
cia Interparlamentar sobre o meio ambiente, a ter lugar 
em Nairobi, e da Conferência Mundial da Indústria 
sobre adminiStração e meio ambiente, que se reunirá em 
Versailles~ Debatida a questão, ficou resolvido: a) dele
gar poderes ao Senhor Presidente, por proposta do Se
nhor Senador Saldanha Derzi, para que articule os no
mes dos integrantes das respectivas missões, como tam
bém dos assessores das mesmas; b) fixar as ajudas-de.: 
custo no valor correspondente a até US$ 3,000.00 (três 
mil dólares americanos); e c) conceder as n~essárias_ 
passagens aéreas em classe executiva. Nada mais haven
do a tratar, suspende-se a Sessão para que se lavre a At~ 
Reabertos os trabalhos, dezessete horas e trinta minutos, 
é a mesma lida e aprovada. Eu. Sebastião Rodrigues Jtí
nior, Secretário, lavrei a presente Ata que irá à publi~ 
cação. 

GRUPO BRASILEIRO DA UNIÃO 
INTERPARLAMENTAR 

EDITAL 
A Presidência do Grupo Brasileiro da União Interpar

-laffientar conVoca a Comissão Deliberativa para UllUI
reuÕião:·a realizar-se às dez horas de sexta-feira, dia 39 . 
(trinta) do corrente, em sua Sede no Anexo I do Senado 
Federal, 2"' andar, a fim de proceder à eleição da nova 
Comissão _Diretora. 

Brasflia, 21 de novembro de 1984.- Deputado Edfloa 
Lobio, Presidente -Deputado Sebutlio Rodrlaues Jr., 
Secretã[-io. · 
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SENADO FEDERAL 

l-ATA DA 208• SESSÃO, EM 22 DE NO
VEMBRO DE 1984 

!.l-ABERTURA 

1.2- EXPEDIENTE 

1.2.1- Oficio do Sr. l'~et,rio da Câmara dos 
Deputados 

Encaminhando à revisão do Senado autógrafo do se-
guinte proJeto: - - - --

-Projeto de Lei da Câmara n' 218/84-
·complementar (n' 1/83-Complementar, na Casa dC 
Origem), que cria o Estado do Tocantins e determina 
outras provldências. 

· 1.2.2 - Pareceres encamlnluldos l Mesa 

1.2.3 -Leitura de projeto 

- Projeto de Lei do Senado n' 240/84, de autoria 
do Sr. Senador Nelson Carneífo, que introduz n1odí
ficações na Lei n' 5.l07, de l3 de setembro de 1966, 
com vistas a estabelecer a compatibilidade entre o 
FGTS e o sisteiria'índenizatOiio da ti.t-.·-~ 

1.2.4 - Requerimentos 

- N'~ 304/84, de urgência para o Projeto de lei da 
Câmara n' 78, de 1984 (n' 2.714/83, na Casa· de Ori~ 
gem), que altera dispositivos do Decreto-lei n' 29, de 
14 de novembro de 1966, que suprime a concessão de 
abatimento de passagens e fretes no transporte aéreo, 
dispõe sobre a requisição de transporte, limita-a cOn
cessão de passagem ou frete aéreo gratuito ou de cor
tesia e dá outras providências. 

- N'~ 305/84, de urgência· pára o ProjetO de lei do 
Senado n' 79, de 1984, que institui contribuição ·.sobi'e 
os prêmios de seguro de vida e de acidentes pessoais, 
para fim de ·amparo aos idosos, e dã outras providên
cias. 

1.3- ORDEM 00 DIA 

- Emendas da Câmara ao Projeto de Lei do Sena
do n' 34, de 1979, que dispõe sobre o processo de tis-

SUMÁRIO 
cal ização, pela Câmara dos Deputados e pelo Senado 
Federal, dos atas do Poder Executivo e os da Admi-

2.1-ABERTURA 

2.2- EXPEDIENTE oistraçãO_ Indfreta. Aprovadas, apóS usar da~lavra 
em sua-discussão o Sr. NelsonCarnCiro-. AC.omiss_W_:_-~ - ~-.-~ --o--,·;-:-

de Redação. 2.2_.1- Comunicaçio da Presidência 

- Projeto de Resolução n"' 68, de 1984, que sus
pende a execução dos artigos 117 e 119 da Lei n'>' 
1.436, de 28 de deZembro de 1977, do Município de 
Adamantina, Estado de São Paulo. Aprovado. À Co· 
miSSão de Redação,. 

1.4 :_ MAT~RIAS APRECIADAS APóS A OR
DEM DO DIA 

.......... ProjetO de Lei da Câmara n' 78, de 1984, em re
gime-de- urgência, nOs termos de -Requerimento n9 
304, lido no Expediente. AproTido, após pareceres 
das comissões competentes, tendo usado da palavra 
na sua discussão o Sr. Nels_on Carrú~iio. À sanção. 

-:--Projeto d-e; Lei do_ Senado n' 79/84, em---regime 
de urgência, nos termoS do requerimento n'1305,1ido 
nõ Expediente. Aprovado, 1' e 2' turnos, após parece
res-das comissões competentes, tendo usado da pala· 
vrãfla sua discussão Os Srs. Nelson CarneirO, Jorge 
Kalume e Alberto Silva. À Comissão di! Redação. 

- Redação final do Projeto de Lei do Senado n' 
79/84, em regime de urgência. Aprõvada. À Câmara 
dos Deputados. 

- Redação -fiilal do Projeto de Lei do Senado no? 
34/81), Aprol'ada, nos termos ·do Requerimento ri9 

306/8.4. À sanção. 
1.5- DISCURSOS APóS A ORDEM DO DIA 

. SENADOR NELSON CARNÉliiO .._:"sugestão
da C-âfnara Municipal dC Santos ~-sP; no sentido de 
se conceder no âmbito federal à funcionária e à seM
do·ra pública que ai:lotar uma criança os mesmos be
n~fícios dados à gestante. 

1.6- DESIGNAÇÃO DA ORDEM DO DIA 
DA PROXIMA SESSÃO. ENCERRAMENTO 

2-ATA DA 209• SESSÃO, EM 22 DE NO· 
VEMBRO DE 1984 

- Referente aá ~nlpo destinado aos oradores do 
Expedieritê ·da preserite· sessão qUC sC:rã destinado a 
comemorar o centenário de nascimento do poeta Da 
Costa e Silva. · 

~Oradores: 

SENADOR HELVfDJO NUNES 

SENADOR NELSON CARNEIRO 

FALA ·DA PRES!DENCIA - AssociatiVi;~êm 
nome _da Mesa. ' 

2.1.2_- P_~l.: encan;~lnhad_o l. Meu 

2.2.3 - Comunicações da P""'ldênda 

~- Con~ocação de sessão conjuntã a r~tiZã.r-se 
hoje, às 19" horas, cõm oraem do Dia que ctC$igna. 

-Convocação de sessão extrardináriã a realizar
se hOje; às 18 hor"as.e 30 minutos, com Ordem dO- Dia 
que designa. 

-.:.... Recebimento da complementacão da documen
taçã_o necesSária à -tramitiição do OfíCio n' S/25/84' .. 

1.2.4 - DiscUrsos do ExPediente 

S,ENAD-OR JORGE KALUME --Data nacional 
d_o_ Líbano. 

SENADOR' NELSON CARNEIRO - ReiliC 
zação de eleições no Uruguai. 

23.- ORDEM DO DIA 

- -- Requerimento n'~ 307 /84~ de extinção da urgên
ciã para-õ Projeto de Lei do Senado n9139/84, cons
tante do item n' 1 da Ordem do Dia, de autoria do 
Senador Nelson Carneiro, que revoga o Decreto-lei 
n9 1.541, de 14 de abril de 1977 (Lei das Sublegen-
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AIMAN GUERRA NOGUEIRA DA GAMA 

Diretor-Geral do Senado Federal 

ALOISIO BARBOSA DE SOUZA 

Diretor Executivo 

LUIZ CARLOS DE BASTOS 

Diretor Industrial 

RUDY MAUI!ER 

Diretor Administrativo 

das). Aprovado, após usar da palavra no encaminha
mento de sua vota'ção o Sr. Nelson CaineiOO. 

-Requerimento n"' 308/84, subscrito pelo Sr. 
Humberto Lucena, solicitando a retirada do Reque
rimento n~' 302/84, de urgência-- para::-: O -Oficio n"' 
S/9/84, do G~vernado_r do Estado do Maranhão, s~
Hcitando autorização do Senado para Qu~ aquele Es- -
tado possa realizar operação de crédito externo no 
valor de cinqüenta milhões de dóla_res,_ para os fins 
que especifica, constante do item n"'_ 9 da Q~:dem do 
Día. Deferido. 

-Requerimento n' 291/84, solicitando urgência 
para o Projeto de Lei do Senado n~" 14/]9, de autoria 
do Senador Nelson Carne;iro, que revoga dispositivo 
da Lei n~" 5.449, de 4 de junho de 1968, os Decretos
leis n~"s 672 e 1.273~ respectivamente, de 3 dejunho_de 
1969 e 29 de maío de 1973, e dã oUtras Providências. 
Votação adiada por falta de quorum. 

-Projeto de Lei do Senado o_~"_l;3f80, de autoria 
do Senador Itamar Franco, que estabelece abatimen
tQ nos preços de derivados do petróleo e do_ álcool, 
quando destinados ao consumo próprio de motoris
tas profissionais autónomos. V otaçio adiada por fã.I- -
ta de quorum. 

-Projeto de Lei da _Câmara n~" 10/81 (n' 
1.529/79, na Cãsa de origem), que dispõe sobrC a 
at>Osentadoria, com proventos integrais, dos ex
combatent~ segurados da Previdência Social. V• 
tação adiada por falta de IJ.Uonm -

:__Projeto de Lei da Câmara n' 44/81 (~' 587/79, 
na Casa de origem), que veda aos vefcuios de comu
nicação de ma~a (rádio, televisão, cinema, jornais, 
revistas, cartazes, anuários ou qualquer outro tipo de 
publicação) aceitar a autorização ou a veiculação de 
anúncios e de comerciais que não sejam negociados, 
produzidos, criados, filmados, gravados, copiados -
imagem e som - por profissionais e empresas brasi
leiras. Votação adiada por falta de quorum. 

- Projeto de Lei !fa Câmara n'i' 53/77 (J?-'i' 21:7 f75, 
na Casa_ de origem), que dispõe sobre condiçÕes _a o_b
servar na renovação de contrato_s de a~letas profissio
nais, e dã outras providências. Vot•ÇU adiada por 
falta de_ quorum. 

-Projeto de Lei da Câmara n'i' 65/79 (ni?4,257 /77, 
na Casa de origem), que autoriza a alienação de im6-
veis residenciais da Rede Ferroviária Federal a seus 
ocupantes. Votação adiada por falta de quorum. 

EXPEDIENTE 
CENTRO GRÁFICO DO SENADO FEDERAL 

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL 

Impresso sob a re•ponsabilidade da Mesa do Senado Federal 

ASSINATURAS 

Via Superfície: 

Semestre ... , _. _ .......... _ ..••. _ ..... __ CrS 3.000,00 
Cr$ 6.000,00 Ano ............................... .. 

Exemplar Avulso, CrS 50,00 
nrauem• 2.200 exemplares 

--Projeto de Lei da Câmara n'i' 14/84 (n' 
1.867/76, na Casa de Origem), que introduz modifi:.
CaÇõ_es niÇonsolid~ção-das Leis do Trabalho,_apro
vada pelo Decreto-lei n'i' 5.452, de 1'i' de maio de 1943, 

--pa~a-o fim de assegurar estabilidade provisória à mu
lher'' trãbalhadora que .-contrair núpcias. Votaçio 
adiada por falta de quorum. 

-Projeto de Lei da Câmara n'~ 211/83 (n'i' 
4.112/80, na Casa de origeril), ·que ãcTescerita -parã
grafo únic9 ao art. 3'<' da lei n'i' 1.060, de 5 de fevereiro 
de 1950, que trata dt a.Ssistêncía}udlciária~aos ne-ces
sitados. Vottlçà.Q, adiada por falta de quorum. 

...:..._ Projeto de Lei da Câmarã- fl'<l 7~ /79 (n'i' 
l.5l!f75, na Casa de origem), que acrescenta-pará
grafo ao art. S'i' da Lei n'i' 3_,807, de 26 de agosto de 
t 960, Que-dispõe sObre-a Lei Orgânica dà Previdên_cia 
Social, alterada pela Lei n'i' 5.890", de 9 de junho de 
1973. (ApreciaçãO preliminar dajuricidade.) Votaçio-
adiada .ror falta de quorum. 

_;ProJeto- de Lei -do Senado n' 41/82, de -autoria 
da Senadora Laêlia de Alcântara, que âcrescenta arti
go ao Decreto.JeÍÕ9-594, de 27 de maio-de 1969, que 
inSl:iftirãLOteríi E-sportiva Federal, e dá outraS -pro
vidências. Votaçio adiada por falta de quorum. 

2.4- DISCURSOS APÓS A ORDEM DO DIA 

SENADOR FERNANDO HENRIQUE CARDO· 
_ SO -Resultado-s alcançados pela nova diretoria da 

-- YASP. 

SENADOR GUILHERME PALMEIRA- "Dia 
Nacional da Consciência Negra." 

-2.5- DESIGN AÇÀO DA ORDEM DO DIA 
DA PRóXIMA SESSÃO. ENCERRAMENTO 

3-ATA DA 2100 SESSÃO, EM 22 DE NO
VEMBRO DE 1984 

3.1-ABERTURA 

3.2 ~ EXEPEDIENTE 

3.2.1 -Oficio do Sr. J'i'-Secretárlo da Câmara dos 
Deputados 

Encaminhando autógrafo do segylnte profe!O:· 

- P~ojeto de Lei da Câmara ri'i' 24/81 (n'i' 285/79, 
na Casa de cirígem). 

3.2.2_ - Requerimentos 

-N'i' 311/84,_ de urgência para o Ofício n'i' 
S/20/84, pelo qual o Senhor Governador do E&tado 
da Paraíba solicita autorização do Senado para reali
zar operação de crédito no valor -de USS 
60,000,000.00. 

- N'i' 312/8_4, de urgência para o Oficio n~" 
S/22/84, pelo qual o Sr. Governador do Estado de 
Goíás s-Olicita aUtorização do Senado para realizar 
operação ·de crédito nq valor deUS$ 80,000,000.00 

3.2.3 - Apreclaçio de matéria 

- Redaçào final do Prc;:tjeto de "Resolução n'i' 
10/'f!4, que _autoriza a PrefeitUra Municipal de Alfe
nas- MG a elevar em Cr$ L220.001.4:W,69-o mon
tante de sua dívida consolidada. Aprovada, nos ter
mos do Req~~~ento n'i' 313/84. À promulgação. 

3.2.4- Comualcaçio 

Do Sr. Senador Lourival Baptista, que se ausenta
rã do País. 

3.3 -ORDEM DO DIA 

-Projeto de Resolução n'~ 62/84, que autoriza a 
Prefeitura Municipal de Gurupi - GO, a elevar, em 
CrS 52.461.000,00 o montante de sua dívida consoli
dada. Aprovado. À Comissão de Redação. 

-Projeto de Resolução n" 65/84, que autoriza 
reassentamento de ex-Ocupantes de áreas indigenas, 
mediante alienação de terras de domínio da União. 
AproY&do, com emendas. À Comissão de Redação. 

-Projeto de Lei do Senado n'i' 108/83, que dispõe 
sobre a parcelamento do ImpoSto sobre a Proprieda
de Territorial Rural-ITR. Aprovado. Â Câmara dos 
Deputados. 

3.4- MATiíRIAS APRECIADAS APÓS A OR
DEM DO-DIA 

- _ _Qficio n'i'- S/20/84, ~eni regime de ur,&êtlcia nos 
termos do RequerímC:nto n' 3llf84. Aprovado, -nos 
termos do Pr<?jeto_de Resoluqão n9 85/84, após pare
ceres das com1ssões competentes. Á Comissão de Re
daçào. 

- Redação final do Projeto de Resolução n9 
85/84, e'? res]me- de urgência. Aprovada. Ã promul
gação. 
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-Ofício n~' S/22/84, eni I-C:giiii.e de uràênCia nos 
termos do Requerimento n~'-3l2/S4. AprovAdo, nos 
termos do Proje(b de Resolução n9 86/84;-apos pare:
ceres das comissões competentes. Ã Comissão de Re
dação. 

- Redação final do PrOjeto d-e ResoluçãO- n-.,. --
86/84, em regime de urgência, Aprovada. À promul
gação. 

3.5- COMUNICAÇÃO-DA PRESIOENCIA 

t'O-nVoCicão de sessão extraordi0ária a ~éaiizar-se 
-~~an~ã, às 10 hora~, ~~rn -~rdem_do Di~ que deSig- _ 
na. 

3.6-DESIGNAÇÃO DA ORDEM DO DIA 
• DA PRÓXIMA SESSÃO: ENCERRAMENTO. 

4-ATOS DA COMISSÃO.DIRETORA 

'-'-= N"'s 22 a· 24, de t 984 

5-PORTARIA DO SR. DIRETOR..(;ERAL 

Sexta-feira 23 4427 

N~' 53, de I ?84 

6- MESA DIRETORA 

7- LIDERES E VICE-LIDERES DE PARTI

DOS 

8-COMPOSIÇÃO DAS COMISSOES PER
MANENTES 

Ata da 208' Sessão, em 22 de novembro de 1984 
2• Sessão Legislativa Ordinária, da 47• Legislatura 

ÀS lO HORAS. ACHAM-SE PRESENTES OS SRS. 
SENADORES: -

Jorge Kalume- Altevir Leal- Mário Maia- Fábio 
Lucena - Raimundo Parente - Claudionor Roriz -
Gaivão Modesto - Aloysio Chaves__..,..- Gabriel Hermes 
- Hélio_ Gueiros- Alexandre Costa- João Castelo_
Alberto Silva- Helvídio Nunes- João Lobo- Almir 
Pinto - José Lins --Virgílio Tãvora- Carlos Alberto 
- Moacyr Duarte- Martins Filho- Humberto Luce
na - Marcondes Gadelha_- Milton Cabral- Aderbal 
Jurema- Cid Sampaio - Marco MaCiel- GUilherme 
Palmeira- Carlos Lyra- Luiz Cavalcante- I,.ourival 
Baptista - Passos Pôrto - Jutahy _Mag"aihães ..:.:... Lo
manto Júnior- Luiz Viana- JoãO-Cãlmon- JoSê-rg
nâcio Ferreira- Nelson Carneiro ~Itamar Franco
Morvan Acayaba --Alffedo Carri.pos- rer!Iando _Hen
rique Cardoso- Severo -GomeS- Heridque Santillo
Mauro Borges - José Fragelli - Marcelo Miranda -
Saldanha Derzi- AffonsO CamarS;o -·Âtvaro Dias
Enéas Farta~- Jaison Barreto- Jorge ~ornhausen
Lenoir Vargas - Carlos Chiarelli - Pearo Simon -
Octávió Cardoso. 

O SR. PRESIDENTE (Lomanto Júnior)- A lista de 
presença· acusa o comparecimento de 57 Srs. Senadores. 
Havendo número regimental declaro aberta a sessão. 

te. 

Sob a proteção de DeuS iniciamOs noSsoS tr3b3lhos. 
O Sr. 19-S'ecrCtário irá proceder à leitura- do Expedien-

Ê lido o seguinte 

EXPEDIENTE 
(>F1CIO 

Do Sr. f9-Secretário da Câmara dos Deputados encami
nhando à revisão do Senado autógrafo do seguinte projeto: 

PROJETO DE LEI DA CÂMARA N• 218, 
DE 1984-COMPLEMENTAR 

(n9 1 -Complementar, de 1983, 
na Casa de origem) 

Cria o Estad~ do Tocantins e determina outru 
providências. 

O Coil.gressá N acionat decreta: 

CAPITULO! 
Da Criação do Estado do Tocantins 

Art. {9 Ficá criado o Estado do Tocantins pelo des
membramento de parte da área do Estado de Goiás, me
diante consulta popular. 

membramento de parte da área do Estado de Goiás, me-

- EXTRAORDINÁRIA -
Presidência do Sr. Lomanto Júnio-r. 

Pãrãgraro Ünico. O Tribuiial Regional Eleitoral do 
Estado de Goiás fixará a data da consulta popular, a se 
realizar dentro de noventa dias da data de publicaÇão 
desta lei complementar, na área a ser desmembrad~. 

Art. 29 A parte desmembrada do Estãdo de GoiáS 
para constituir o Estado do_ Tocantins abrangerá os Mu
nicípios- -de Almas, Alvorada, Ananás, Araguac:ema, 
Araguaçu, Araguaína, Araguatins, Arapoerria, Arraias, 
Augustinópolis, Aurora do Norte, Axixá de Goiás, Ba
baçulândia-, Brejinho de Nazaré, Colinas de Goiás, Col
meia, ConceiçãO do-Norfe, Couto Magalhães, Cristalân
dia, Óianópolis, Dois Irmãos de G_oíás, Dueré," Fátima, 
Figueirópolis, Filadélfia, Formoso do Araguaia, Goa
tios, Guaraí, Gurupí, ltacajá, · Itãguatins, ltaporã ·-de 
Goiás, Lizarda,_Miracema 4o Norte, Mianorte, Monte 
do Cafmo, Natividade, Nazaré, Nova Olinda, Novo 
Acordo, Palmeirópolis, Paraíso do Norte, Paranã, Peixe, 
Pedro Afonso, Pindorama de Goiás, Pium, Ponte Alta 
do-Bom Jesus, Ponte Alta do Norte, Porto Nacionãl, 
Presidente Kennedy, Rio Sono, São Sebastião do Tocãn~ 
tins, Silvanópolis, Sítio Novo de Goiãs, Taguatinga, To· 

--- cãntínia,~TOCántinópoliS:, Wanderlândia e Xambioá. 
Parágraro único: Os lírriíteS do Estado do Tocantins

são as divisas sul dos Municípios de Aurora do Norte, 
- Ai"raíãs; Paranã, PalmeiróPolis, Peixe, Alvorada e Ara

guaçu e aS diVisas '---ri0fte âos Munidpios de -São Donlino
gos, Galheiros, Campos Belos, Monte Alegre de Goiãs, 
Cavalcante, Formoso, Niquelândia, Minaçu, Campi
naçu, Porarigã.tu e São -Miguel do Araguaia. 

Art. 39 A indicação da Capital do Estado do Tocan
tins caberá ao Presidente da Rep~blica que rará a es~o
lha atenden-do aos requisitoS de melhor infra-estrutura 
urbanística, localização e QUtrãs Condições mínimas in
dispensáveis à instalação do Governo. 

Parágraro úníco: A eScolha reCairá dentre as cidades 
de Aragua:1n-a~ Colinas de Goiás, Guaraf, Guru pi, Mirà: 
cerna do Norte, Mira.norte, Paraíso do Norte, Porto Na
cional e Tocantfn-ópolis. 

Art. 49 Os to'pônimos de municípios e quaisquer po: 
voações do Estado do Tocantins que contenham a ex
pressão de Goiás têla-ão substituída por do Tocantins. 

CAP(TULO II 
Dos Poderes Públkos 

SEÇÃO I 
Da Assembléia Constituinte e do 

Poder Legislativo 

Art. 59 OS-OI!pu.úidos à Assembiéia Constituinte do 
Estado ao tocãntins serão eleitos dentro de 6-:_(Seis) nie-

Art. 59·-·os-oepu·úidos à Assembiéia Constituinte do 
c .• _.J_ ::;_.r -

ses da vtgencta desta--lei complementar, d~vepdo 
prdceder-se a respectiva instalaçãQ no prazo de 3 (três) 
meses da eleição, sob a presidência do Tribunal Regional 
Eleitoral, até a eklção da Mesa. 

§ 19 O número de Deputados à Assembléia Consti
tuinte será -fíiado de acordo com o que estabelece a 
Constituição Federal para a composição das Assemble
ias Legislativas. 

§ 29 Nas eleições previstas no caput-- deste artigo se
rão eleitos, além dos Deputados à Assembléia Consti
tuinte, os Deputados Federais e os Senadores. 

§- 39 Os dois Sehadores menos votados dos três elei
tos terãb mandato de quatro anos. 

Art. .69 A Assembléia Constituinte,_ após a promul
gação da Constituição, passará a exercer o Poder Legis
lativo, com_o_ Assembléia Legislativa do Estado do TO
cantins. 

Parágraro __ único. O riiandato- dos Deputados à As
se!llbl~ia ~xtinguir~se-á _concomitantemente com o dos 
DePutadoS à~ Assembiéi;~ Legislativas dos demais Esta
dos. 

SEÇÃO II 

Do Poder Executivo 

Art. 79 Para o período que se encerrará com o do 
mandato dos Governadores dos demais Estados, eleitos 
a 15-de novembro de f982, o Presidente da República 
nomeará o Governador d,o Estado do Tocantins, -no pra
zo de 90 (noventa) dias da vigência desta lei complemen
tar e na rorma do disposto no art. 49 da Lei Complemen· 
tar n9 20, de }'i' de julho de 1974. 

. Parâgraro único. O Governador do Estado do -To
cantins tomará posse, perante o Ministro da Justiça, no 
prazo de jcf (trinta) dias de sua nomeação. 

Art. 89 A partir da posse e até a promulgação da 
ConstittiiÇlão, o Governador poderá expedir decretos
leis sObre todas as matérias de competência legislativa es
tadual. 

SEÇÃO III 

Do Poder Judiciário 

Art. 99 O Poder Judiciário do Estado do Tocantins 
será exercido pelo Tribunal de Justiça, ora criado, por 
seus Juízes de Direito e Tribunais do Juri, com a colabo
ração dos ó[-gãáS auxiliares instituídos em lei. 

sera exerc10o peJO 1 nouna1 ae Justtça, ora cnado, por 
seus Juízes de Direito e Tribunais do Juri, com a colabo-



442S Sexta-feira 23 

Art. !O, O Tribunªl__9c;Justiça do Estado do Tocan
tins compor-se-á, inicialmente, de 7 (sete) Des~mba_rga~ 
dores, nomeados pelo Governador. 

Art. li. A instalação do Tribunal de Justiça dar-se
á até o décimo dia ·um seguinte-ao dã -posse de seus __ 4 
(quatro) primeiros membros. 

Art. 12. Incumbe ao deseJllba,rg_a_9or mais antigo no 
cargo, dentre os 4 (quatro) nomeados pelo Governador.__ 
adotar as providências para a execução do disposto no 
artigo anterior, assim como presidir o Tribunal de Jus
tiça até a eleição e posse do Presidente e V ice~ Presidente. 

Parágrafo único. A eleição e a posse, previstas neste 
artigo, realizar-se-ão no quinto dia útil seguinte àquele 
em que se completar a composição do Tribunal, exigida 
a presença mfnima da maiorià dos D~embargadores. 

Art. 13. A eleição do Presidc:nte e do_ ViceM 
Presidente processar-seMã por escrutínio secretO, 
considerandoMse eleitos os que alcançarem a maJoria dos_ 
votos presentes. 

§ 19 No caso de empate, considerarMse-ã eleito o mais 
antigo na magistratura e, Se igual a antigUidade, o mais 
idoso. 

§ 29 Os martdatos do Presidente e do Vjce-Pfesidente, 

DIÁRIO D<? CONGRESSO NACIONAL (Seção II) 

Parágrafo único. Os Desembargadores e os juízes de 
direito eleitos na forma deite artigo~Crão_'e·fupOssados
perante o Presi~e_nte do Triburial de Justiça, em sessão 
do Tribunal Regional Eleitoral, a realizar-se no quinto 
dia subseqUente ao de sua eleição e, em seguida, sob a 
presidência do Desembargador maiS antigo, juntamente 
com os outros membros jã nomeados do Tribunal Re
gional Eleitoral, elegerão o Presiden_te e o Yice
Presidente, observado o disposto no§ l'i' do art. 13 desta 
lei complementar. 

Art. 17. Passarão a integrar a Justiça do Est.a.sio do 
Tocan6ns os- juízes de dire_ito çom ~Xê:_rcrciO em· circuns
crição judiciária sediada no-território sob sua jurisdição, 
desde que o requeiram até 60 (sesse!h!a) dias __ 9<1 vigênCia .::._ 
desta lei complementar ao Governador nomeado, asse
gurados os respectivos cargos, direitos e- garantias. 

- Parâgrafo único. Ficai'ão em disponibilidade ós juí
zes que não se_utilizarem da faculdade prevista neste arti

-go. 

SEÇÃO IV 

Do Ministério Puõllco 

Novembro de 1984 

nistfaç~o ind(reta_e as fundações criadas por lei estadual 
som~i1te poder_ão assumir obrigações e_ encargo-s-finan
ceiros, ou pres.tar garantias, quando previamente autori-

- zado~_p~lo ~-r~sidente da ~epública. 

CAPITULO IV 
Do Pessoal 

Art. 24. Os Governadores dos Estados de Goiâs C 
do Toca-ntins deverão aprovar no prazo mâximo de 6 
(seisrmeses-, a contar da vigência desta lei complementar, 
os quadros e tabelas definitivas do pessoal civil e os efeti~ 
VóS da-PÕiícíi Militãr, observados os princípíos estabele
cidos no ínciso V e§ 4"' do art. 13 da Constituição Fede
ra[ 

Parágrafo único. Os quadros e tabelas de que trata 
- este artiso serão organizados com base na lotação que 

for fixada para cada órgão de cada Estado. 
:--AI't. 25. Os servidores pertencentes ao Estado de 
Goiªs, em ~xercício na data ele vigência desta lei comple
mentar, serão incluídos em quadro provisório, na-- si
tuação_ funcional em que se encontrarem. 

eleitos a forma deste artigo, expirarão em pr3.xÕ não su- Art. 18. O Ministério Piiblico do Estado dÕ Tocan--

§ I<? Em decorrência do, disposto neste artigo, haverâ 
quadros provisórios de pessoal para o Estado de Qoiâs e 
para-o Estado do Toca,ntins, nos_ quais s~rã!J íncluídçs, 
-respectivamente, os servidores em exercício no território 

perior a_ 2 (dois) anOS. - ':~ -----. ------ tins terã por chefe o ProcuradorMGeral, nomeado, em co-

Art. 14. A fim de possibilitar o quorum mínimo de 4 
(quatro) Desembargadores, necessârio à ihstãlação e 
funcionamento do Tribunal de Justiça, poderâ o Gover
nador, no primeiro provimento, nomear Desembargado
res pertencentes à Justiça do Estado de Goiás, dentre os 
que, até 60 (sessenta) dias da vigência desta lei comple
mentar, lhe manifestem, por escrito, aceitar a nomeação. 

§ I 'i' Fica facultado ao_ Governador,_se inferiOf a 4 
{quatro) o número dos nomeados na forma docaput des-
te artigo, completá-lo: - -- -

I -por promoção de juízes de direito _que integra~ a 
Justiça do Estado de Goiás, tantos f:?a_rgos_ quantos bas
tem para atingir o quorum me~cionado neste artigo, ob
servado o disposto no incis_o III do art. 144 da Consti
tuição Federal; 
II- por nomeação de advogado oU meinóY.ô do Mi-· 

nistério Público, de notório saber jurídico ~ idoneidade 
moral. -

§ 2v A facUldade conferid~ ao Governador poi' ·este 
artigo exercer-se-ã até um an_o ~pós a d~ta da inStalação 
do Estado, devendo as vagas remanescentes st:rem pfein
chidas por indicação do tribunal de Justiça, obedecido o 
disposto no inciso III do art. 144 da ConstituiçãO' (ede
ral. 

~ 3<? Não sendo preenchida a vaga de Desembarga
dor reservada a advogado ou a membro do Minis_tériQ 
Público pela forma prevista no inciso II do§ 19 deste aiti
go, o Tr_ibuJJal d~ Justiça, na quinzena subseqaente à sua 
instalação, votarã lista tríplice mista, observados os re
quísitos do inciso IV do art. 144 da Constituição Fede-
ral. 

§ 49 Ã nomeação m_encionada no inciso IT do § 19 
deste artigo somente podem concorrer advogados inscri
tos na Ordem dos f\.dyogados do Br~il. Seção de Goiâs, 
com to (dez) anos, pelo menos, de prâtica forense~ e 
membros do __ Mi_oistério Públjco do fQe5mo Estado. 

Art. lS. O Presidente do Tribunal de Justiça do Es
tado do Tocantins providenciarã a instalação e -o fun~io
namento do Tribunal Regional Eleitoral, obedecido _o 
disposto no artigo segl!inte, 

Art. 16. O Tribunal de Justiça, até a sua quinta ses
são ordinâria, mediante eleição pelo voto secreto, esco
lherá os 2 (dois) Desembargadores, os 2 (dois) jul.~es de 
direito e os 6 (seis) çidadãos de notável saber jurldico e 
idoneidade moral, dentre os quais o Pr_esidente da- Re
pública nomearã 2 (do_is)_que, com aqueles e o Juiz Fede
ral, comporão o Tribunal Regional Eleitoral. 

missão, pelo Governador, dentre os c_ída-dãos-m8.iál-es-de 
35_ (trinta e cinco) 8.noS, de notório saber jurídico e repu-
tação ilibada: -

Art. 19. Comporão o Ministélrio Público dO Estado 
do Tocantins os membros do MiT'liStéiiO Público do Es
tado de Goiás que, ria data ·de instalação do novo Esta
do, estejarri exercendO suas funções no território deste, 
asSeg_urandõ-se-lhes- os respectivõs Cargos, direitos e ga
rá.ntia-s. -

Art. 20. Poderão ser nomeadQS para funcionar jun
to ao TribtJnal de Justiça-do Estado d9_1'ocántins os pro
curadores de Justiça do Estado de Goiás, desde qUe ore
queiram ao Governador até a data de ins_talação daque
le, sendo-lhes assegurados os respectivos cargos, direitoS 
e ·garantias. 

. . . -
Parágrafo único. As nomeações mencionadas neste 

artigo leverão em conta as necessidad~s de_ serviço do Es
tado de Goiás, após o desmembramento. 

CA PlTULO Ili 
Do Património 

Art. 21. O Estado do Tocantins-sucede á.o Estado de 
Goiás -no dOmínio, J~~isctiÇio e cotripttência exercitãvei; 
sobre o respbctivo território. 

Art. 22. O património da aÇministração. direta do 
EitUdO ___ de Goiás, exístente, à data de vig~ncia desta lei 
complementar, no território do Estado do Tocap,Ji~s, se
rã transferido a este Estado. 

Parágrafo único. Compreendem o patrimônio os 
bens, rendas, direitos e encargos: 

Art. 23. O patrimônio das en.1iclades da adminis
tração indireta e das fundações instituídas por lei esta
dual, compreendendo os bens, rendas, direjtos e encar
gos, será distribuídC? entre os Estados de 09.fãs_ e_do Tq_
cantihs, em função das respectivas n~essidaQes, coin 
prévia audiência da Comissão Especial_ a ser criada nos 
termos desta _lei complementar. 

§ [.,. .fiGa a Ünião autorizáda a a&,sl,lmif-a divida fun
dada e os encargos financeiros da adminiSltaçã-o dir~ta 
do Estado de_ Goiás, a partir da data d!!: vigência desta lei 
CQmplementar, incluslVe oS decorrentes_ de prestação de 
garantia, ouvida a-cofnissão"ESpeCial mencionada neste 
artigo e mediante aprovaçãO do Presidente da Repúbli
ca. 

§ 2<? A partir da- vigência âesta lei complementar e 
até 2 (dois) anos após, os órgãos da_ad_mini~tr.ação direta 
do Governo do E~tad_? _de GoiãS. as._entid~des 9.~ ad~i-

- de cada um dos referidos Estados. 
§ 2'>' Aprovados os quadros definitivos, e verificada a 

existência de excedentes, esses poderão ser redistribuí
dos, após Sua prévia manifestação, de um Estado para o 
outro, a fini de completarem as respectivas lotações, de 
conformidade com critérios que serão _defiriidos pelos 
dois governos, em coordenação com a ConlisSão Espe· 
ci8.Í prevista nesta lei. 

§ 39 Os funCionárioS efetivos e os servidOre-s-regidoS" 
pelá legislação trabalhista estáveis e os nãowoptantes pelo 
Fundo de Garantia do Tempo de Serviço que não se ma
nifestarem favoravelmente à redistribuição, assim como 
os que, por falta de vaga nas respectivas tabelas, não pu
derem ser redfstribuídos, serão incfuídos em quadros pu 
tabelas suplementares. · 

Art. 26. A partir da vigência desta lei complementar 
e até 4 (dois) anos após, fica vedado ao Estado de Goiás, 
nos termos do§ 5'? do art. 3'1 da Lei Complementar n' 20, 
de !9 de julho de 1974, admitir pessoal ou alterar dispo-
sTÇQes-\egais a respeito. 

Parágrafo único. Havendo absoluta necessidade, a 
admissão ou contratação de pessoal, inclusive concursa
dos, ficará condicionada à manifestação favorável da 
CoiniSSãõ ÊspeCial-preVista- nesta lei complementar. 

Art. 27. A contagem do tempo de serviço dos servi
dores redistribuídos não será interrompida, sendo válida 
no Estado em que se integrarem, para todos os efeitos le
gais. 

Art, 28. A respons?-bili4ade do pa~amento de inati
vos e pensionístas, ·existentes à data de vigência destã lei 
complementar, caberâ ao Estado deGoiâs com a colabo
ração financeira do Estado do Tocantins e do Governo 
Federal, conforme proposiçlJo a ser apresentada pela 
Comissão Especial prevista nesta lei complementar. 

CAPITULO V~ 
Do Orçamento 

Art. 29. Os Estados de Goiãs e do Tocantins terão, 
p~ra o exercício Séguinle ao da vigêricia desta lei comple

- mentar, orçamentos próprios, elaborados de acordo com 
as disposições legais vigentes e O eStabelecido neste capí
tulo. 

§ }9 O prOj~t~ de l~i orçamentãr~a anual do Estado 
ae Goiás, pafa Õ exercício financeirO seguinte ao da vi
gência desta lei complementar, será encaminhado pelo 
Poder Executiyo à Assembléia Legislativa, nos termos da 
legislação estadual vigente. 
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§ 2~ O orçamento anUâ.l do Estado do_ Tocantins, 
para o exercício financeiro- seguinte ao da vigência desta 
lei complementar, serã ap-tovado pelo Governador, me
diante decreto-lei, no dia de sua posse. 

§ 31' Serão tambêm ap-r9vados, por ato do Governa
dor, os orçamentos, para o exercício seguinte aO da vi
gência desta lei complementar, das entidadeS da adminis
tração indireta e das fundações criadas pelo Estado do 
Tocantins. 

Art. 30. A-partir do exei"cfdo financeiro' seguiri.teão · 
da vigência desta lei complementar, ínclusive,,as transfe
rências da União aos Estados de Goiás e do To-cantins, 
decorrentes das disposições constitucionais e legais vi
gentes, deverão ser previstas como receita- nos respecti

vos orça~entos. 

Art. 31. Fica o Poder Executivo autorizado a abrir, 
no orçamento da União, mediante cancelamento de ou
tras -datações, crédito especial no valor de CrS 
3.000.000.000,00 (três bilhões de cruzeiros) destinado ao 
Ministêrio do Interior, para atender às despesas prelimi
nares com a instalação do Governo do Estado do Tocan
tins e demais providências decorrentes da execução desta 
lei complementar. 

CAPITULO VI 

Dos Partidos e das Eleições 

Art. 32. O Estado do Tocantins Constituirá, nas 
eleições realizadas após a vigência desta lei complemen
tar, circunscrição eleitoral distinta da do Estado de 
Goiás, válidos os atuais títulos nas respectivas zonas elei
torais. 

Art. 33. Ficam- extírlfós- os -atUaís diretórios--regio
nais dos partidos políticos do Estado de Goiás, caben-do 
às comissões executivaS iiaCiOnãiS designarem comissões 
provisórias nos Estados de Goiás e do Tocantins, nos 
termos da legislação em vigor. 

Parágrafo único.- -"São tri.anfído_s os _9iretó~os !huniCJ:-
pais- eXistentes nos Estados de GoiáS e__ do Tocantins. 

Art. 34. Das_ convenções partidárias regionais;- pre
vistas em lei e a se realizarem nos Estados de Goiás _e do _ 
Tocantins, pa-rticiparão os aluais Senadores, Deputados 
Federais e Dep"utados EstaduaiS, eleitos pelo Estado de 
Goiás, na circunscrição em que tenham domicílio eleito
ral. 

Art. 35. Nas primei-i-iS eleições federais e estaduais 
nos Estados de Goiás e-do TocantinS, sCrãõ elegíveiS Cã.n
didatos que tenham requerido, até 3 (três) meses da vi
gência desta lei complementar, a transferência- doo do
micíliO eleitoral de um para outro Estado. 

CAPITULO VII 

Das Disposições Gerais e Tramlt6du 

Art. 36. O Poder Executivo Federal instituirá, à-par
tir da vigência desta lei complementar, programas espeM 
dais de desenvolvimento e de apoio financeirO para o EsM 
tado de Goiás e para o Estado do Tocantins, inclusive 
quanto às despesas correntes, com duração_de 10 (dez) 
anos. 

§ i" Os programas especiais para o Estado do To
cantins darão prioridade à produção de energia elétrica, 
à navegação hidroviâTía:;· à legalização de terras rurais, 
ao saneamento básicO; à saúde, à educaçã.o, à implan~ 
taçã.o de projetas de irrigação agrícola, à construção de 
estradas vicinais, aos co-rri plexos de silagem e armazena
mento para a produção agrícola, aos terminais de em
barque, à produçãu __ mineral e à organização de bacias 
leiteiras. ~ 

§ 29 -Os recursos para os programas de que trata este 
ai-ligo deVerão Constar dos projetas de lei orçamentária 
anual e plurianual da União. 

Art. 37. A União providenciará as medidas neces
sárias à criação,- instalação e funcionamento de uma 
Universidade Federal no Estado do Tocantin~. 

Art. 38. Aplicar-se-á, no Fstado do Tocantins, ale
gislaçãO- ~m vigor rio Estâdo de Goiás à data da vigê-nCfã 
-destilei coinplementar, até que-Íeis, ou decfetos-leis ex
pedidOs nOs tetmos do art. 8'1 desta lei complementar, a 
substituam. 

Art. 39. o--Tiibunal de Justiça do -Estado de GoiâS
manterâ íntegra, até ã instalação do Tribunal de Justiça 
do Estado do 1' ocantins, sua competência origínâria e re
cursal, abrangendo sua jurisdição todo_o territóriO d_e __ 
Goiás_ anterior à criação do Estado do Tocantins. 

Art. 40. Até que se instale o Tribunal Regional Elei
toral do Estado do Tocantins, suas atribuições serão 
exercidas pelo Tribunal Regional Eleitoral do Estado de 
GOiás, aplicando-se O mesmo critério quanto_ ã Justiça 
Federal. 

Art. 41. O Poder Executivo Federal criará Comis
são EspeCial, vinculada ao Ministério do Interior e inte
grada por representantes deste e do Ministério da Jus--_ 
tiça, da Secretaria de Planejamento da Presidência c!a 
República e do Departamento Administrativo do Ser
viço Públíco - DASP, com as seguintes finalidades: 

I -propor programas especiais de desenvolvimento e 
acompanhar sua execução; 

tr....:.... assesSorar o Governo F_ederal ~ co_lab_orar com os 
_ Gõvernadores dos Es_t8.dos.d_e Goiás e-do Tocantins _n,ª~ 

ex.eC\IÇão-das medidas decorrentes desta lei, espeCialmen
te as relativaS-a:O-Pat-rimônio, pessoal e orçamento, sub
trietendo à apreciação do Presidente da Repftb:l~C? _as 
questões pe-ndentes de deCisão no âmbitO- dQs Governos 
dos dois Esf~dos _ 01,1 entidades do Goyerno F~deral; _ 

III- examinar Os eriCarióS -financell-Os das entidâdeS 
da ~dministração índireta e das fundações criadas por lei 
estadual, propondo medidas destinadas à definição das 
responsabilidades fina.nceiras, inclusive cooperação do 
Governo Federal; 

IV- outras, a ela átríbuídas no corpo desta lei com
plementar. 

Parágrafo úõico. -Integrarão a ComiSSão EspOOíal, 
ainda, representantes dos Governos dos Estados de 
Goiás e do Tocantins. 

Art. 42. O Estado de Goiâs, em face _da diminuição 
de seu Ú::ri-itóiici~ Tedinj"ensionarâ os órgãos-e eiltidãdeS 
de sua admini~tiação, inclusive dos Poderes Legislativo e 
Judiciário. 

Art. 43. Os órgãos e entidades do Governo Federal, 
em atuação nos Estados de Goiâs e do Tocantins, serão 
adaptados às condições resultantes da presente lei com
plementar. 

Art. 44. Após a nomeação do Governador do Esta
do -do Tocantins, o Minístro do Interior poderá requisi
tar, sem prejufzo de direitos e vantagens, servidores do 
Estado de Goiás, que ficarão à sua disposição para aten
der às providências antecedentes à instalação dos podeM 
res do novo Estado. 

Art. 45. Esta lei complementar entra em vig-Or na
data de sua publicação. 

Art. 46. Revogam-se as dispoSições em contrário. 

(Ã_-s ComiSsões de ConstitUição e Justiça;-de Ser
-=- viço Público Civil ( _d!! Fina_nças.) 
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PARECERES 

- PARECERES N's 761, 762 E 763, DE 1984 

PARECER N• 761, DE 1984 

Da Comissio de Legislaçio Soda!, sobre o Oficlo 
"S" IJ9 6, de 1980 (o9 32, de 18-3-80) do Senhor G.,. 
v_emad_or do Estado da Babla, 110licltando autorizaçio 
do Senado Federal, para que o Estado da Balda possa 
alienar terras de sua propriedade, localizadas no Mu
niCípio de- Iramala, à empresa Fazendas Reunidas 
Santa Maria Ltda. 

Relator: Senador Helvfdio Nunes 

Esta Comissão, em meados de 1981, solicitou infor
maÇões, com base no R.~imento Interno do Senado, que 
ao Governo do Estado da Babia, relativamente a deta
lhes do processo de alienação de terras públicas esta
duais, localizadas no Município de I rama ia, à empresa 
Fazendas Reunidas Santa Maria Ltda, 

Cumprida a diligêrrcia, retorna a este Órgão o Ofico 
"S" n" 6, de 1980, com as informaçõenequeridas, isto é: 
a) parecer do órgão cOmpetente do Estado sobre as con
dições agrológicas, ecológicas e climáticas da área objeto 
da alienaçãO; b) informação do INCRA de que a área 
pretendida não está encravada na faixa de propriedade 
federal e sob a jurisdiçãO dessa autarquia; c) informação 
do DNER quanto ao domíniO da União na área requeri
da: d) infoimaÇão do INTERBA sobre possíveis Possei
fôs com máiS de d~ anos, 

A FUNAI manifestou-se sobre a ausência de silvícolas 
na área·preténdida, e a empresa interessada declarou nãO 
p'óSsWr ou-tr·as- ãre"as de sua propriedade. 

2. À vista de discussões anteriormente verificadas, 
cabe referir O Problema relativO à necessidade ou desne~ 
cessidade, para efeito de completar a instrução do pro
cesSO; da autOriiãção de lei estadual para a alienação. 

Ora, a Leí Estadual n" 3.038; de 10 de outubro de 
1972, que dispõe sobre terras píiblicas no Estado da 
Bahia e dá outras providências, trata do processo de_alie
nação de terras públicas nos arts. 21 a 32. E não exige lei 
específica para ·que se pfocesse a alienação.· 

Nem mesmo o art. 41 e seu parágrafo 6nico;qtie disci
plinam a alien-ação exci::pcional, tratam de lei estadual 
autorii:ativa----:- A ãU:tOrizãção legislativa cabível à espécie, 
assim, seria a da competência do Senado Federal. 

Não cabe a esta CÓniissão, porém, o exame detido da 
matéria. Assirit, como o projeto foi distribuído, também, 
à ComissãO de Constituição e Justiça, cabe àquele cole
gia9-o a palavra final, a nível técnico, sobre o ·assunto. 

3... A correspondência oficial considera o empreendi~ 
mento a que se lançam as Fazendas Reunidas Santa Ma
ria Ltda, como de interesse social e económico para o Es
tado da Bahia. O" ofício do Governador baiano, ora em 
exame, informa: 

"Assinale-se, por outro lado, que o Banco do 
Nordeste do Brasil S.A. aProvou o citado projeto, 
garantindo" financiamento de CrS 12.1 fL000-,00 (do
ze milhões e cento e onze mil cruzeiros)." 

Por seu turno, a Lei Estadual n'i' 3.443, de 12 de de
zembro de 1975, que altera dispositivos da Lei n" 
3.038(72,-estabelece: 

"Art. 69 É dispensada a exigência de cadeia su
cessória qucüido, feitas as demais provas do artigo 
39 desta Lei~ a área se vincule efetivamente a proje-

- tos _ agfopecuários ou agroindustriais financiados 
por bancos oficiais ou órgãoS- da administração 
pública, facultando ao Estado o direito de o possui
dor oferecê-la em garantia do financiamento, mes· 
mo antes da expedição do título." 
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4. As formalidades referentes ao assunto foram ana
lisadas pelo Instituto de Terras da Bahia, que concluiu 
no sentidQ -da alienação pretendida. A empresa preten
dente implanta projeto pecuãiio finãncíád6 -pOf banco 
oficial e provocou a poss-e mansa e pacífica. 

O parecer, pois, é pelo atendimento dq pedido do Go
verno do Estado da Bahja, na_ forma do seguinte: 

PROJETO DE RESOI,.UÇÃO N• 84, DE 1984 

Autoriza o GoTemo do Estado da Babla a alienar 
terras de sua propriedade, localizadas no Munlcfpio 
de lramaia, à empresa "Fazendas Reunidas Santa 
Maria Ltda.", até o limite de 7.506ba (sete mO, qut. 
nhentos e seis hectares). 

O Senado Federal resolve: 

Art. 19 ~o Governo do &ta_do da Bahia autorizado 
a alienar terras de sua propriedade, localizadas no M u
nicíp"iO- de Iramaia, à empresa denominada Fazend~s 
Reunidas Santa M_a.ria Ltda., até o limite de 7.506 ha.(se
te mil, quinhentos e seis hectares), para a implantaçãÕ-de 
projeto pecuário considei'adp-de_inte~ç_social eeconô
mico pela Secretaria do Planejamento, Ciência e_ Tecno
logia do Estado da Bahia e aprovado pelo Instituto de 
Terras da Bahia - INTERBA. 

Art.- 2\' A ãrea r:._eferida no artigo anterior será alie
nada mediante escritura de promessa de co_mpra e venda, 
com cláusula resolutiva condicionada ao fiel cumpri-

. menta do cronograma fisii::o_--:financiero da execuçãp do_ 
projeto. 

Parágrafo únicO. A clãtisula resolutiva poderá ocor
rer,· ainda, se a empresa não iniciar a irriplantação do 
projeto no prazo de um ano contado da data da Escritu
ra de Promessa de Compra e Venda ou se forem paralisa
das_ as atividades de implantação, ficando o Governo do 
Estado da Bahia com_ o _çlireito de ser rei~tegrado na pos
se da área. 

Art. 3<~ _ Implantado o projeto, é autorizada a lavra~ 
tura da Es_c;_ritura de Compra e Venda definitiva. 

Art.- 4<~ Esta Resolução entra em vigor na data de 
sua publicação.· 

Sala das Comis_sQ~. 7 de abril de19-83_.~-:-.Jut~y 1\fa
galbães, Presidente - Helvídlo Nunes, Relator - Jorge 
Kalume - Altevlr Leal- Eunl<e Ml<:hUes- Hélio Guel
ros - Gabriel Hermes. 

PARECERES N•S 762 e 763, DE 1984 

Sobre o Projeto de Resoluçio nt 84, de 1984, que 
a.ntorlza o Governo do :E.tado da Balda a alienar ter
ras de soa propriedade, localizada no Mnnidpio de 
Iramaia, à empresa Fazendas Reunidas Santa Maria 
Ltda, até o limite de 7.506 ha (sete mil, quinhentos e 
seis hectares). 

PARECER No 762, DE 1984 

Da Comissio de Consdtu.lçio e Justiça 

Relator: Senador Passos Pôrto 

O pr-Ojeto de reso.l!JçãO que vem ao exame de~te Órgão 
Técnico é de autoria da douta Comissão de ~gi.§laç_ão 
Social desta Casa, e autoriza o Governo do Estado da 
Bahia" a alienar, à erriPreSã. Fãzendã.s- Reunidas Santa 
Maria Ltda., terras de sua propriedade, até o limite de 
sete mil, quinhentos e seis hectares. 

As terras que a proposição pretende sejam vendidas 
estão situadas no Município de lramaia e servirão para 
que seja implantado projeto- pecuário que o ooveriiO'-do 
Estado da Bahia considera de interesse social-e econômi
co. 

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção II) 

De acofdo com o art. 2Q, a alienação se fará mediante 
escritura de promessa de compra e v~nda, cÕm cláusula 
de retrovenda condicionada ao fiel cumprimento do ~ro-

-nograirla ____ físico-financeiro aprovado pela autoridade 
cOffipetehte~ 

O parágrafo único do referido artigo 2<~, estabelece que 
a cláusula resolutiva poderá oco-rrer, ainda, na hipótese 
de a beneficiária não iniciar a implantà.ção do projeto nô 
prazo de um ano a contar da data da escritura de pro
messa de compra e venda. _Ent~o. é o GoV~rno baiano 
autorizado a reinvestir-se na posse do imóvel. 

A implantação do projeto pecuário terá, como conse
qUência, a escritura definitiva de compra e venda. _ 

Todas as diligências determinadas pelas Comissões d~ 
S_enado foram cumpridas. A transação é feita de acordq 
com o que estabelecem a ConstituiçãQ_._o Regi~ento In
terno do Senado e. a Lei de terras do Estado da Bahia. 

Em faCe: do exposto, OpinariloS-'pda conSútúciÕnaJidã
de e juridicidade do presente projeto de resoluçã.o. 

Sala dã Comissão, 30 de_novembro de 1983._ ::.:Murilo 
Badaró, Presidente - Pusos Pôrto, Relator - Joio 
cillmoii - Odaclr Soares - Aderbal Jurema - Hélio 
Guelros - Octávio Cardoso - José Fragelll - contra, 

PARECER N• 763, DE 1984 

Da Comlssio de Agricultura 

Relator: Senador Joio Castelo 

Desde 1981_, o presente proj~to de_res_olução está em 
estu-aos nestaCa_sa do Copgresso. Ele pretende autorizar 
o Gov~~o do Estado da Bahia a alienar tefras_ de sua 
prÕpriedade, localiZadas no Município de Iramaia, à em~ 
presa denominada Fazendas Reunidas Santa Maria 
Ltda., até_o limite de 7.506 hectares. A alienação objetiva 
a implantação de projeto agropecuãrio considerado de 
intereSse social e econômico pela Secretaria do Planeja~ 

- meillo~-Ciência e Tecnologia do Estado da Bahia e apro
vad? _p~l?_ l_~stituto de Terras da Bahia. 

Sob os aspectos constÚucional e juridico, a proposição 
tem sido amplamente discutida, cabendo a este Órgão 
Técnico_ verificação do mérito. 

Na verdade, todo projeto ãgroPecuãrio ·e- de inú~res.S~ · 
social e econômico, principalmente neSte País, onde a 
produção de alimentQs precisa de incentivo-permanente. 

O Departamento de Desenvolvimento Agrário, desde 
1979, considera o projeto em exame como fator _rle de
senvolvimento da área em que será ímplantado. Daí ter 
píoposto a alienação excepcional das terras apontadas e 
que, a esta altura, tem demonstrada plenamente a sua 
viabilidade e sua necessidade, Todas as exigênchiS desta 
Casa foram cumpridas, e é bom que o projeto tenha 
prosseguimento acelerado, o que somente serã possível 
com a autorização do Senado Federal. 

Nenhuma dúvida existe quanto à implantação d_o pro
jeto. Ainda mais quando, após a longa tramitação, nele 
permanecem interessadas personalidades que já presta
ram relevantes serviços à Nação, como o ex-Ministro 
Ãn8:eto Calmon de Sã. 

Opinamos, portanto, pela aprovação do presente pro
jetO de resolução. _ 

Sala das Comissões, 21 de novembro de 1984. -Álva
ro Dias, Presidente -João Castelo, Relator - Jorge 
Kalume - Carlos Lyra - Galvio Modesto - Mauro Bor
ges. 

O SR. __ PRESIDENU (Lomanto Júnio_r) ~ QExpe
diente lido vai à publicação. 

Sobre a mesa, projeto de lei que vai s_erlido pelo Sr. 1<~
Secre~áriá. 

Novembro de 1984 

É lido o seguinte 

PROJ_ETO DE LEI DO SENADO N• 240, DE 1984 

·-Introduz modificação na Lei n'l 5.107, de 13 de se-
1elnbro de 1966, Com vistas a ~tabelecer a compãtlbi
lidade entre o FGTS e o sistema lndenização da CLT. 

O Con_gi'esso Nacional decreta: 

r\_r_L,. 19 __ O a_rt. 69 da Lei n9 5. t 07, de 13 _de se~embro 
de 1966, p-assã a vigorar com as seguintes modificações: 

"Art. 6<~ Ocorrendo rescisão de contrato de 
t~ai:làiho, por parte da empresa, sem justa causa, fi~ 

- cãll eSta obrigada a pagar diretamente aO-emprega
do optante os valores rélativos aos depósitOS do mês 
da rescisão e do imediatarnente anterior, que ainda 
não tenha sido recolhido ao banco _depositário, além 
da importância equivalente à diferença entre os va
lores existentes na conta bancária vinç_ulada e a ide
nizaÇão a que teria direito, caso não fosse optante, 
nos termos dos Capítulos V, VI e Vll, do Título IV, 
da CLT. 

§ l9 Quando ocorrer rescisão por culpa recf. 
proca ou força maior, a diferença pfevista ho cap·ut 
deste artigo reduzir~se-á à metade, obrigada a em
presa aos demais pagamentos aqui mencionados. 

Art. 2'1 Esta Lei entrarã em vigor na data de sua 
publicação . 

Art. 39 _ _Revogam-se as disposições erü contrário. 

Justiflcaçio 

.. O art. 6"~ da Lei nQ 5.107/66, que instituiu o FGTS, é o 
que cuida das conseqUências da resdsão do contrato do 
empregado pela empresa, sem justa causa, determinan
do, em tal caso, que aquela pague diretamente ao traba
lhador dispensado certas quantias _complementares aos 
depósitos até então realizados na sua conta vinculad~. 

Entretanto, com a experiência desses anos de apli
caÇão da Lei no FGTS, hoje todos sabemos que tais 
coiliJ)te-mCntOS_ nunca equivalem ao -total que o emprega
do perceh:ria se amparado pelos institutos da indeni

. zação ~por tempo de s~rviço e estabilidade. 
A-sSim, o que aqui queremos, mediante a utilizaçãO de 

sugestões colhidas nas comissões técnicas ·da Casa du-
rante a tramitação do Projeto de Lei nQ 3, de 1983, é esta
belecer uma fórmula de compatibilização entre o FGTS 
e o sistema indenizatório da CLT, jã que tal equivalência 
decorre de mandato constitucional (art. 165, inCiSo 
XIII). 

Sala das Sessões, 22 de novembro de 1984. - Nelson 
Carneiro. 

LEGISLAÇÃO CITADA 
LEI N• 5.107, DE 13 DE SETEMBRO DE 1966 

Art. 6<~ Decorrido o prazo mencionado no art. 59, a 
opção pelo regime deste Regulamento poderá ainda ser 

-reita-;- a~quã.lquer tempo, mediante declaração homologa
da pela Justiça do Trabalho. 

• '" • ;· • .;. • ~•.• •• • o o • .-~ • •··~ •• • • • •• •• •••• •' r•~• • •;•~ 

(Às Comissões de Constituição e Justiça e deLe
gislação Social.) 

0 SR. PRESIDENTE (Lo manto Júriior)- O projeto 
lido será publicado e remetido às comissões competen
tes. 

Sobre a mesa, requerimentos que vão ser lidos pelo Sr. 
1 <~-Secretário. 
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São lidos os sêguintes 

REQUERIMENTO N• 304, DE 1984 

Requeremos urgêitcia, nos termos do ari. 371, alínf:a 
.. b" do Regimento Interno~ para o Projeto de Lei da Câ~ 
mara n~' 78, de 1984 (n~' 2.714/83, na Casa de origem), 
que altera dispositivos do Decreto-lei n'i' 29, de 14 de no
vembro de 1966, que suPrime a conceSSão de abatimen
tos de passagens e fretes no transporte aéreo, dispõe 
sobre a requisição de transporte, limita a cOnCessãO de 
passagem ou frete aéreo gratuito ou dC cortesia C dá. OU-
tras providências. 

Sala das Sessões, 22 de novembro de 1984.- Aloysio · 
Chaves - Humberto Lucena. 

REQUERIMENTO N• 305, DE 1984 

Requeremos urgência, nos term~s dO -art. 371; alínea 
"b" do Regimento Interno, para o frojetõ de Leci do _Se-
nado n9 19{84, de autoria do Senador Nelson CarneiÍ'o, 
que institui contribUiÇão -sObrCOS PrêmioS dC seguro de 
vida e de acidentes pessoais, para fim de amparo aos ido~ 
sos, e dâ outras providências. : 

Sala das Sessões, 22 de novembro de 1984. __:'f\)oy_sio 
Cbaves - Humberto Lucena. · 

O SR- PRESIDENTE (Lomanto Júnior)- Os 'reque
rimentos lidos serão votados após a Ordem do D}~. nos 
termos regimentias. \ 

'i 
I 

O SR. PRESIDENTE (Lomanto Júnior)- Passa\·se: à 

ORDEM DO DIA 

Item 1: 

\ 
Discussão, em turn-ó único, da~ emendas _da cp.~ 

mara dos Deputados ao Projeto de Lei do Senado ~I' 
34, de 1979 (n' 4.050/80, naqUela Casa), de autorta 
do Senador Mauro Benevides, que· dispõe sobre ço 
Processo de FisCalização pela Câmara dos Deputa~ 
dos e pelo Senado Federal, dos atas do Poder Exe:; 
cutivo e os da Administração lndireta, tendo ' 

PARECERES FAVORÁVEIS, sob n's 568 e. 
569, de 1984, das Comissões:~ 

- De Coostltulçio e J usdça; e 
-De Finanças. 

Antes de dar início à apreciação do Item 1 da pauta, 
esta Presidência esclarece ao Plenário que o Projeto de 
Lei do Senado n9 34, de 79, já foi aprovàdo pelas duas 
Casas do Con]resso Nacional. Depende de apreciação, 
portanto, apenas.. as emendas da Câmara dos Deputa
dos. 

Em discussão as emendas em turno único._ (Pausa.) 

O Sr. Nelson Carneiro - Sr. Presidente, peço a pala
vra para discutir. 

O SR. PRESIDENTE (Lomanto Júnior) -Concedo 
a palavra ao nobre Senador Nelson Carneiro, pai-a dis
cutir. 

O SR- NELSON CARNEIRO (PTB- RJ. Para dis
cutir. Sem revtsão do orador.)- Sr. Presidente, Srs. Se
nadores: 

Este é o momento de fazer justiça aos que, desde a pri
meira hora, lutaram pela aprovação da regulamentação 
do art. n~' 45 da Constituição Federal. 

Quando éramos apenas sete Senadores da OPosição 
nesta Casa, coube-me integrar uma Comissão nomeada 
pelo Presidente Petrônio Portella, para estudar a ma
téria. Teve a presidi-la, o então Senador Magalhães Pin~ 
to. Fui, naquela oportunidade, voto vencido e o meu 
vof:O figura no volume quarto da coletânea da minha ati-

Vidade parlamentar sob o titulo: .. Palavras, leva~aS o-
vento". 

Sustentava eu que a fiscalização não podia se restrin
gir-apenas à órbita orçamentária, ela deveria alcançar to
dos os atos da administi'ação direta e indireta recordan
do, inclusive, que a Constituição de 1969 fora mais am
pla neste aspecto do que a de 1967. 

CumPria-se, assirii, o que jã hãvíamos previsto, o sau
doso Ministro_Milton Campos e, o então Deputado Nel
son -Carneiro, ambos Presidentes das Comissões de 

- Consti(uiçao e Justiça das ·,duiS -Casas, quando peregri-_ 
nando por vários Países ~Cmocráticos sugeriÕ108, entre-
outras c~nclusões, a necess'j~ade de se dar maior ênfase à 
fiscalização no momento e~ que o Executivo invadia a 
~~~ d? Le~slativo, atra.vé~ ~e projetas de sua exclusiva 

tmctatwa. _ \~ 
Mais tarde esta bandeira· pi brilhantemente, devota

damente, dedicadamente sus _entada pelo nosso brilhante 
coinpanheirO--M:auro BeneVides. Passaram-se anos de di
ficuldades, de lutas e incom~reensões. HOje aprovado 
antes pelo Senado e agora pela Câmara dos D~putados, 
-.:i prõjélo volta à apreciação d~ta Casa para o exame das 
emendas oferecidas. ' 

Seria iri)ustiÇa-, Sr. Presiderife, deixar de recordar a 
p~rticipação eficiente, dedicada F insuperável de Mauro 
B(mevides, justamente: quando \~· Ex• já não honr~ ~~ 
bancadas desta Casa. \\ _ • 

Este o registro que desejo quf., fique consignado nos 
Anais, antes que V. Ex.' proclame\~ resultado final da vo-
tação. _ 11 

Muito obrigado a V, Ex•, Sr. Pr\~~dente. (Muito bem!) 

li 
O SR._ PRESIDENTE (Lomantq {únior)- Continua 

em discusSão. ·(Pausa.) 1

1 

\, 

Não havendo quem peça a palaVra, encerro a discus-
são. \,( 

Em votação. \ \ 
Os srs. Senadores que aprovam-aS 

1
emendiis, queiram 

permanecer sentados. (Pausa.) 
Estão aprovadas. 
Aprovadas as emendas, a matéria: irá à Comiss'ão de 

Redação, 

O SR~ ~RE~iD~~-TE (Lom~.nt~ Jú
1

~ior) - _lt~m 2: 

Discussão, em turnO único, do Projeto de Res-o~ 
loção n~' 68, de 1984 (apresentado peJa ComisSão de 
Constituição e Justiça como coildUs'ão de seu Pare
cer nq 694, de 1984), que suspende a execução dos 
artigoS 11 i e 119 da Lei n~' 1.~36, de :is de dezembro 
de 1977, do Município da Adamantina, Estado de 
São Paulo. 

- Em discussãO O projetO, (Pausa.) 
Não havendo quem peça a palavra, encerro a discus

são. 
Em votação. 
Os Srs. Senadores que o aprovam, queiram permaRe

cer_-sentados. {Pausa.) 
Á-pfovado. 
O projeto irá ! Comissão de Redação. 

h o seguinte o projeto aprovado: 

PROJETO DE RESOLUÇÃO No 68, DE 1984 
Suspende a exe<Uçio dos artlgosll7 ell9 da Lei 

o\' 1.436, de 28 de dezembro de tm, do Município de 
A.damantiu, Esta~ de Sio Paulo. 

O Senado federal resolve: 

Artigo único. h suSpensa, por inconstitucionalidade, 
nos termos da decisão definitiva do Supremo Tribunal 
Federal, proferida em 6 de abril de 1983, nos autos do 
Recurso Extraordinário nv 97.807-1, do Estádo de S~o 
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Paulo, a execução dos artigos t 17 e 119 da Lei n' 1.436, 
de 28-12-1977, do MunicípiO de Adamantina, na:quele 
Estadó. 

O-SR. PRESIDENTE (Lomanto Júnior)- Esgotada 
· a matéria c:onSlãnte da Ordem do Día. 

Vai-se passar, agora, à apreciação do Requerimento n9 

J04, lido no Expediente, de urgência para o Projeto de 
Lei da Câmara n'l' 78, de \984. 

Em votãçãõ o- re(juerrmento. 
Os Srs~-Senadores que o aProvam permaneçam senta

--aos. (Pausa,) 
Aprovado. 
Aprovado o requerimento, passa-se à apreciação da 

matéría que foi despachada às ComissõeS de Transpor
tes, ComuniCaçõeS e Obras Públicas e de FinançaS; 

Solicito do nobre Sr. senadOr LUiz Cavalcante o pare--
cer da Coililssão de Transport~, Comunicações e Obras 
Públicas. 

O SR- LUIZ CAVALCANTE (PDS- AL Para pro
ferir pareCer.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores: 

O projeto de lei em epígrafe, originário do Poder Exe
cutivo, intenta dar nova redação aos artigOs 3~' e 4• do 
DeCreto-lei no;o 19, de 14 de novembro de 1966, attCrado 
pelo Decreto-lei nt 106, de 16 de janeiro de 1967. 

A redação ora proposta para os citados dispositivos é 
ã seguínte:: _ -- · 

. "A.rt. 3Y A requisição e a compra de passagens 
aéreas, bem assim o pagamento d~ fretes aéreos, do

~ mésticos e internacionais, pelos qrgãos e entidades 
da_A.dmini&traçã<:fFederal, suas fj.Ubsidiárias e asso
-Ciadas_ e ainda as Fundações sob supervisão ministe
rial, só poderâo ser efetuadas diretamente às empre-
sas brasileiras transportadoras ou por intermédio de 
agênciaS: de turismo registradas na Empresa Brasi
leira de Turism-O- EMBRATUR. 

Art. 49 A utilização do transporte aéreo de 
passageiros e cargãs, do Brasil para o exterior, ou 
vice-versa, pelos órgãos e entidades de que trata o 
artigo anterior, deverá ser feita em enlpiesas nacio
nais, Salvo no caso de ausência de conexões." 

-ExPOsição ·de M-otiVos dõ- MirlistrO da Aeronáutica, 
êsclarec_e: -- · . -~ 

. ~·Levand_o-se em conta que os deslocamentos em 
v_iagem constituem atividade indispensável a inúme
ros serVidores de órgãos e entidades públicas fede
rais, para Q desempenho de suas funções em diver
sos locais do País, a medida tem por objetivo propi
ciar maiores facilidades aos setores administrativos, 
uma vez que se podem favorecer das vantagens e be
neficias oferecidos pelos serviços das agências em 
apreço. Frise-se que a providência, desde que adota
da} não implicará em qualquer custo financeiro adi
cional, pOrqUanto o preço da passagem adquirida 
atr_av~ __ d_aquelas agências não sofre elevação. 

Por outro lado, tal estímulo propiciarâ, daí a ra· 
- zãõ -p-rii1CiP31 d3. proposição, iD.estimável suporte a 

empresas que como ocorre em vãrios países onde, 
cOmo nO nosso, a prestação de serviÇos representa 
forte indutor de seu desenvolvimento, realizam suas 
atividades como importantes instrumentos vitaliza
dores do setor turístico nacional." 

No âmbito da outra Casa do Congresso, examinada 
pelas doutas ComisSões de Constituição e Justiça de 
Transportes, a proposição em tela foi considerada cons
litucional,jurídica e redigida em boa técnica legislativa. 

No mérito, ambas as comissões se manifestaram pela 
sua aprovação. 

Ao nosso ver, a medida inserta no presente projeto de 
lei se inclui entre aquelas tendentes a fortalecer a iniciati
va privada, num País como o nosso onde a inge~cia d~? 
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Estado se faz presente em quase todos os ramos de ativi
dade económica. 

_da, não _implicará em qualquer custo finan~iro adi
cional, porquanto o preço- di passagem adqUirida 
atravéS-daquelas agênCias ilão sofre elevação. Ademais, há que se ressaltar,-ao.-permitk a ·aqfrrsiçãô 

de passagens aéreas e a contratação de fret~ pelos ór
gãos e entidade_s__da A.9nünistração Federal, suas sUbsi
diârias e associát(as, e, ainda, as -FundãçÕes sob suPervi- · 
são ministerial, di reta mente às empresas transportadoras 
e, sobretudo, às agências_de turismO, õ pi'ojeto ~tímula
rá a Conoor.r!ncià entre elas, provocando, destarre; a---~
lh_oria do ateiJ(Hms:nt9---dispensado a:os usuârWSdaqueles 
serviços~ _ \----_ . 

Por outro lado, tal estímulo propiciará, daí a r~
zão pTincipal da prop-o-sição, inestimável suporte' a 
empresas qtie - cómo oCorre etn vãrios pa.t<;es on~ 
de, como no nosso, a prestação de serviços represen
ta forte indutor de seu desenvolviment~- realiZam 
suas atividades como importantes ínstrument8s"v1-
talizàdores do setor tur[stic6 nacionaL" 

Adel\lais, vale esclarecer, o projeto em exame rriãnténl 
a obrigato_riedade de_utilização de empresas nacionais, 
ex.ceto, como é óbvio, na hipótese de ÇLusen_d~ de co~e-
xões_. 

Cumpre, ainda, enfatiz~r,--CÇ)mo eX.pres~o rlà.,_E_iPo-~ 
sição de MoriYQS, que a alteração proposta não acarreta
rã qualquer dispêndio adicional para os contratantes de 
tais serviços. 

À vista do exposto, opinamos peta aprovação do Pro
jeto de Lei _da Câmara n' _78, de 1?&4r_ 

Este_~ o parecer~~~~- Pfesident~.- . 

O SR. PRES.lQENr~ (Lomanto Júnior) - Solicito =

ao nobre Senador Jorge Kalume proferir o -parecer da 
Comíssãó de fin·ãn-ças-:-

O SR- JORGE KALUME (PDS,- AC. Parae"!itir 
parecer.)- Sr. Presidente, Srs.Senadores: 

Em exame o Projeto de Lei, de iniciativa do Senhor 
Presidente da República, que altera dispositiVoS do 
Decreto-lei n'? 29",-de 14 de novembro de 1966, que supri
me a concessão de abatimentoS de passagens e fretes no 
transporte aéreo, dispõe sobrei a requisição de transpor
te, liniitil. a concesSão de passagem ou Trete aéreo gratui
to ou de cort~ia; e dá outras providências. 

Acompanha a Mensagem Presidencial Exposição de 
Motivos do Senhor MiniStro de Estado da Aeronáutica, 
que afirma: 

"Tenho a honra de submeter à elevada conside
ração de Vossa Excelência, de acordo com -õ artigo 
77 do Código Brasileiro do Ar (Decreto-lei n9 3f,de 
18 de novembro de 1966, alteradq_pela Lei n9 6_.997, 
de 7 de junho de 19_82) o preseri.te anteprojeto -de lei 
em que se pretende alterar os artigoS 39 e· 49 do 
Decreto-lei n9 29, ae 14 de novembro de 1966;-atte
rado pelo Decreto-lei n<? 106, de 16 de janeiro c;Je 
1967,- para permitir qiie os -óf'gão-s e c:_ntida.d_es d;l. -
Administração Federal, suas subsidiârias e ·associa
das e, ainda, as Fundações sob supervisãO ministe- · 
ria! façam a requisição __ e a~·cofupra de passagens 
aéreas, bem como o pagamento de fretes aéreos do
mésticos e internacionais diretamente às empresas 
transportadoras ou através de agências de turismos 
registradas na Empresa Brasileira de Turismo -
EMBRATUR. 

Ao buscar estabelecer que a aquisição de passa
gens aéreas e contratação de frÇtes aéreos· do.mésti
cos ou internacionais, pelo ·serViço Público, se efeti
ve mediante aquisição direta às empresas transpor
tadoras, ou através das agências de turismo, o anexo 
anteprojeto de lei v"isa a Tortã.lecer o t;Japel que, no 
setor econômi_co_ da prestação de serviços, desempe
nham aquelas empresas. 

Levando-se em conta que os deslocamentos em 
viagem constituem atividade indispeõsãvel a inúme
ros servidores de órgãos e entidades públicas fede> 
rais, para o-desempenho de suas funções em diver
sos locais do País, a medida tem por objetivo propi
ciar maiores facilidades aos setores administrativos, 
uma vez que se-podem favorecer das vantagens e be
nefícios oferecidos pelos serviçOS das agências em 
apreço. Frise-se que a providência, desde que adota-

- ~Na Câmara_dQs D_eputados, a inaiêría rêCeb.eti pa"rec~ 
res ra\oráveis nas Comissões de CQnstituição e Justiça, e 
de Transportes, obte_odo aprovação de PlenáriO-, em Ses
sãQ de 17_:º-.e rv<fí9 de 1984. 

ObjetiVa a proposição permitir a aquisiÇão de Passa
gens e _ _fretes aéreos, Por parte da AdminisüiçâcfPúblíca 
Di reta _e I ndireta, por intermédio das. Agências de Turis-

mo.o- -- ~ --
AS raz-ões da tn~d_ida estãQ ~mplamente demorlstrada~ 

-mi -ExpOSiçãO de Motivos, valendo salientar o imp·ortan
te papel das mencionadas agênciãs ·no desenvolyjmento 
do turismo ein nõsso Pais e na geração de_ empregos. 

No que diz respeito ao aspecto financeiro, ressaltamos 
que a permissão contida no projeto não eleva o custo das 
passagens e dos fretes. 

Ante as razões apresentadas, manifestamo-nos pela 
aprovação dQ Projeto d~ Lei da Câmara ·n<? 78, de 1984. 
_Es~~ o parecer, Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Lomanto Júnior) - Os pare
ceres são favoráveis. Completada a instrução da matéria 
passa-se à 

_Discussão, em turno único, do Projeto de Lei da 
Câmara n'i' 78, de 1984 (n<? 2.714/83, na Casa de ori
gem), de iniciativa do Senhor Presidente da Re· 
pública, alterando dispositivos do Decreto_-lei n'? 29, 
de 14 de novembro _de 1966', _que sup~ime a conces
são de abatimentos de passagens e fretes no trans
porte aéreo, .dispõe sobre a requisição de transporte, 
limita a concessão de passagem ou frete aéreo gra
tuito ou de cortesia e dá outras providências. 

Em di~cu_ssão o projeto. 

- Ó Si-. Nelson Cãi-D.etfo - Sr. Prestdente, peço a pab- . 
vra pf,tra discutir. 

O SR. PRESIDENTE (Lomanto Júnior)- Concedo 
a palavra_ ao nobre Senador Nelson _Carneiro, para dis-
cutir -o projeto. --

O SR. NELSON CARNEÍRO (PTB- RJ. Para dis
cutir o projeto. Sem revisão do orador.)- Sr. Presicj~n
te, Srs. Senadores, quem acompanha a luta das empresas 
e das entidades que se dedicam ao turismo no .País, pela 
ma"ior facilidade n_o seu trabalho, há que louvar a_inic_ia
tivã do Senhor Presidente da Repúblic51 dando nova re
·dação aos arts. 3<? e 49 do Decreto-lei n'i' 29_, .cJe_14 _de no
vembro de 1966, alterado_ pelo Decreto n9 106, de 16 de 
janeiro de 1967. 

Realmente, Sr. Presidente, o art. 3<? da_lei anterior di
zia o seguinte: 

Art. 39 É recooh~cida a atividade da_empresa 
de trabalho temporário que passa a integrar o plano 
básico no enquadramento sindical a que se refere o 
art. 577 da Consolidação das Leis do Trabalho. 

Não sei, Sr. Presidente, se realmente esta legislação ci
tada se refere ao Decreto-lei n\"' 29 ou à lei anterior:Pelo 
que vejo aqui, Sr. Presidente, parece que há uma confu
são no próprio avulso. Mas de qualquer forma, O impor
tante é ressaltar que se abre a possibilidade da aquisição 
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~_êbmpra de _pâssa~eris aéreas, não só às empresas brasi
leiras transportadoras, que obrigatoriame_nte devem ser 
as que levam passageiros e fretes brasileiros a outros paí
ses, onde possam pousar, mas também se assegura às 
ag~nclas de turismO registradas na EMBRATUR o direi
to de fazer essa aquisição. Era uma restrição que se im
punha injusiíficadamente a essas empresas, numa hora 
em que é precisõ estimulá-las para que possam fazer um 
intefc_ãmbiõ com ós países que para cá enviam os seus tU
ristas. 

ASsim; Sr~ Presidente, a iniciativa presidencial atende 
a uma velha reivindicação dos agenteS de via&em do Bra
-sil. Por isso, deixo aqui registrado e expresso o meu voto 
favorável. (Muito bem!) 

O SR. PRFSIDENTE (Lomanto Júnior)- Continua 
em discussão. (Pausa.) 

- Não havendo qu~m peça a palavra, encerro a discus-
são. - -

~ -Er'n v'"ota'Çãõ. 

"C)S~Si-S. Semi.dõf-eS que o aprovam, queiram permane
cer sentados. (Pausa.) 

Aprovado. 
O projeto irã à sanção. 

É o seguini.e o projeto aprovado: 

(*) PROJETO DE LEI DA CÂMARA 
, N• 78, DE 1984 

(N9 :2:.714/83, na Casa de origem) 

. A-ltera 4isp~sltlvos do Decreto-lei n9 l9, de 14 de 
novembrO d-e- 1966, rjue Sõpflme a Contesd.o de abati· 
mentos de passagens e fretes no transporte aéreo, dis
põe sobre a requlsiçio de transporte, limita a conces
são de passagem ou frete aéreo gratuito ou de cortesia 

- e dá outras provldênclu. 

O CongressO -Nacional decreta: 
Art. l<? Q-s arts. 3'1 e4~ do Dec_retQ-lei n<? 29, de 14_de 

novembro de 1966, alterado pelo Decreto-lei n9 -106, de 
l 6 de janeiro de 1967, passam a vigorar com a seguinte 
redação: 

"Art. 39 A requisição e a compra de passagens 
_ a"êre~s, -bem assim p _pag_ament'? de fret!!s aéreos, do

mésticos e internacionais, pelos órgãoS e entidades 
da Administração Federal, suas subsidiárias e asso
ciadas e ajnda as f~ndações sob supervisão ministe
rial, só poderão ser efetuadas diretamente às empre
sas brasfleúas transportadoras ou por iiltermêdio de 
agências de turismo registradas na Empresa Brasi
leira d_e Turismo- EMBRATUR. 

A rt. 4~ A utilização do transporte aéreo de 
passageiros e cargas, do Brasil para Q_ exterior, ou 
vice-v"érsã, pelos órgãos e entidades de que trata o 
artigo""ãntêríor, deverã ser feita em-emp-reSas nacio
naiS;- Salvo no caso de ausência de conexões." 

Art. 2Y Esta Lei entra em vigor ná data-de sua publi
cação. 

Art. 3'1 Revogam-se as disposições em contrário: 

O SR. PRESIDENTE (Lomanto Júnior) - Passa-se, 
agora, à apri:cíação do requerimento de urgência lido no 
Expediente para o Projeto de Lei do Senado n\"' 79, de 
1984. 

Em votação o requerimento. 
Os Srs. Senadores Cjue o aprovam, queiram permane

cer seJiti:ldóS. (Pausa.) 
Apfovado. 
Aprovado o requerimento, passa-se à discussão em 

primeiro türnO do Projeto de Lei dO Senado n'i' __79, de 
1984, de iniciativa do Senador Nelson Carneiro, que inS~ 
titü.i contribuição sobre os prêmios de seguro de vida e 
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de acidentes pessoais para o fim de amparo aos idosos- e 
dá outras providências. 

Solicito ao nobre Senador Octâvio Cardoso proferir o 
Parecer da Comissão de Constit..uição e JustiÇa. 

O SR. OCTÁVIO CARDOSO (PDS- RS. Para emi
tir parecer.) - Sr. Presidente e Srs. Senadores: 

O projeto sob exame, de autoria do ilustre Senador 
Nelson Carneiro, InStitUi uma contribuição no valor de 
5% (cinco pof cento) dos prêmíos_de seguros de vida e de 
acidentes pessoais, destinada exclusivamente a progra
mas de assistência e ampa~o aos idosos, a cargo da previ
dêncía social. 

Na justifiCação, deStaca ó AiiiO-r a dramátíca situação 
"dos idosos sem recursos financeiros, que vivem, -ou 
sobrevivem, em condições verdad.ciramente subumanas, 
de modo_ a revoltar as consciênciãS-dos mais sensíveis". 

A matéria, no mérito,_ vem acudir a esSa encime parce
la da população nacional que, retirada das atividades 
produtivas, eStã -à mefcé-da-cS:ridade pública, sem o ãm
paro efeti.vo do órgão previdenciãrio do Estado, ao qual 
caberá, com os recursos-ora previstos, promover progra
mas de apoio melhor definídos e eficazes em favor da ve
lhice. 

Diante do exposto e como ínexistem óbices quanto ao 
aspecto furídico-constftudonal, nosso parecer é pela 
aprovação do projeto. 

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

O SR. PRESIDENTE (Lomanto Júnior) -
Verificando-se a ausência teinpõrária- da maioria dos 
membros da Comissão de Legislação Social, esta Presi
dência, nâs termos do§ li' do art. 90 do Regimento Inter
no, designa o_St:. Sena.dor Alberto Silva, substituto even
tual na referida Conlissão, para j:iioferir o Parecer da 
ComissãO de Legislaçã-o Social. 

O SR. ALBERTO SILVA (PMDB- PI. Para emitir 
parecer.) - Sr. Presidente, Srs. Senadores: 

De autoria do Senador Nelson Carneiró, o ProjC:tó SOb 
exame visa a ínstituiÇão de contribuição no valor corres
pondente a 5% (cinco por cento) dos prêmios dos seguros 
de vida e _de acidentes pessoais, individuais ou em grupo, 
devida por todos quantos realizarem contratos dessas 
modalidades de seguros. Essa cOntribuição será destina
da -exclusivamente a programas de assistência e amparo 
aos idosos, a cargo do Ministério da- Previdência e Assis
tência Social. 

O projeto está corpOrifiCado em seis artigos, estabeie
cendo os diversos procedimentos para a arrecadação de 
que trata a mencionada contribuição, que serâ carreada 
pelas sociedades seguradoras aos cofres do Banco do 
Brasil e da Caixa Económica Federal, a ordem do Minis
tério da Previdência e Assistência Social. 

As razões expedidas na justificação do projeto nós 
convencem sobejamente do elevado alcance social da 
matéria, que visa- a proteger e amparar o Idoso desvalido. 

No âmbito-de competência desta _Comissão, o proje(o 
desperta total simpatia pela nobreza de seus objetivos fi
lantrópiCoS, razão pela qual opinamos pela sua apro
vação. 

1:: o parecer, Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Lomanto Júnior) --Concedo 
a palavra ao nobre Senador Jof-ge Kalume, para emit"ir o 
parecer da Comissão de Economia. 

O SR. JORGE KALUME (PDS - AC. Para emitir 
parecer.) --Sr. Presidente, Srs. Senadores: 

O projeto de lei exa:minaáo"~iOstrtui cofltribufÇãó~~~ 
valor correspondente a 5% (cinco por cento) dos prêmios 
dos seguros de vida e de acidentes pessoais, individuais 
ou em grupo, devida por todos quantos realizarem con-
tratos dessas modalidades de seguro com as empresas 
operando no ramo. -
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A destinação única dos recursos gerados Por essa arre
cadação é dar suporte financeirO a programas- de -assis
tênCia-e ãnipãra:r- aos ídosos, a cargo do Ministério da 
Previdência e Assistência Soci8.1. 

Fica estabelecido também, no texto da proposição que 
o Ministério da Previdê~Ciã.- e Assistência Social poderá 
repassar-pai'te dos recurSOS prOvellientes dessa arreca
dação às famílias mais necessitadas que comprovada
mente- abriguem idosos e a instituições privadas que se 
ded!quem ao amparo e assistência de pessoas nessas con
dições. 

Para cumprimento do que o projeto determina, ass-o
ciedades seguradOras e demais instituiçõeS Que ãrre'Ca-
dl:lrii importâncias cOrrespOndentes a prêmios de seguros 
de vida e _de_ acidentes pess_oais deverão depositar em 
agendâs do Banco do Brasil ou da Caixa Económica Fe
deral, até-o-di~ lO de" cada_ mês, à ordem do Ministério da 
Prcvidênciif~e AssistênCia So~ial, o- montante relativo à 
contribuição instituída. 

Justificando a proposiçã-o, diz seu autor qu~ ... o velho, 
em nossa sociedade utilitarista é visto e trinado como um 
marginal, objeto de injustificado desprezo por parte con
siderável das gerações de jovens". 

A situação mais dramática -prossegue-"""':'- "é a dos 
idosos sem recursos financeiros, que vivem, oil sobrevi
vem, em condições verdadeiramente subumanas", 

A propósito do meio sugerido para a obtenção dos re
cursos que viabilizarão os programas de assistência pre
C~l!_i_zad_os, argumenta o formulador da proposta que 
"rió perfodõ de crise econômica que estainos a -viver, não 
seria fácil ao Govirno canalizar mais recuisOs- para a 
mencionada finalidade". Pelo que está prevíStã, ..poiém, 
não haverá ônus de qualquer espécie para- os cofres 
públicos. 

Uma das funçõ_es_do legislador na formação da Justiça 
Social é, sem dúvida, transferir recUrsos dos setores deles 
melhor providos - para os setores carentes. 

Não se trata de institucionalizar doações ao implantar 
paternalismos, mas, apenas, de melhorar o equilíbrio so
cial, em benefício de todos, definindo responsabilidades 
e estabelecendo obrigações novas para os que, pelo lugar 
que ocupem no contexto social e peta capacidade finan
ceira que exibem, podem cumpri-las. 

O PLS n9 79/84 é benéfico ao interesse soçial e não in
terfere, pelo que dispõe, no setor de seguros -da Econo
mia Nacional. 

Opinamos, assim, na linha do exposto, pela sua apro
vação~ -

t: o parecer, Sr. Presidente. (Muito bem!) 

O SR. PRESIDENTE (lomanto Júnior)- Concedo 
a palavra ao nobre Senador Jorge Kalume, para emitir 
parecer da Comissão de Finanças. 

O SR. JORGE KALUME (PDS - AC. Para emitir 
parecer.) --Sr. Presidente, Srs. Senadores: 

Trata-se de proposição de autoria do ilusire Senador 
Nelson Carneiro, que tem por objetivo -institUir contri
buição a incidir __ so_bre _os c_ontrato~ p_e seg_uros de vida e 
de acidentes pessoaiS e deStinada, eXclusivamente, a pro
gramas de assistência e amparo aos idosos, a cargo do 
MinistériO da Previdência e_ Assistência Social. 

A cc:mtribuição ora sugerida correspond~ a_5% (cinco~ 
por cento) dos prêmios dos seguros supra referidos, de
vendo as sociedades seguradoras e demais instituições 
depositar em agências do Banco do Brasil ou da Caixa 
Económica Federal, até o dia 10 de cada mês, à ordem 
.do Ministério da Previdência e Assistência ~_SoCial, o 

· montante correspondente à contribuição devida até o fi
nal do mês antecedente, sob pena da aplicação da multa 
de 20% (vinte por Cento) sobre o valor não recolhido, 
acresdda de juros de- mora e correção monetária. 

OS objetivos- que presidem o projeto ein análise 
acham-§_e perfeiiainente caracterizados Peta- -destinação 
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do _produto da arrecadação da contribuição, a qual há de 
proporcionar sensível mcfhora na situação de extrema 
penúria em que vivem milhares dC: PessOas idosas em
nosso País. 

Sendo de todos conhecida a falta de recursos por parte 
da Previdência Social pai:a arcar com os compromissos 
já-aSSumidos- com seus segurados ou estabelecidos por 
lei, o problema da velhice passa a não ter condições de 
ser solucionado. 

Mediante a receita advinda da contribuição em-· tela, 
estar-se-á dando importante passo na direção de, pelo 
menos, minimizar~se os efeitos de tão relevante questão 
de ordem social. 

Achando-se autorizada a criação de contribuiçõeS por 
parte da União, consoante a regra jrii'ídica prevista no 
i~em I, do § 211 do art. 21 da Constituição Federal, nada 
há que possa ser oposto ao acolhimento da presente pro
posição. 

Pelas razões expostas, somos pela aprovação do proje
to de lei em exame~ 

O SR. PRESIDENTE (Lomanto Júnior) - Comple
tada a instruçãO da matéria,- passa-Se à 

Discussão, em primeiro turno, do Projeto de Lei 
do Senado n"' 79, de 1984, de iniciativa- do Senador 

- Nelson Carneiro, Que institui contribuição sobre os 
prêmios de seguro de vida e de acidentes pessoais, 
para fim de amparo a:os idosos, e dá outras provi
dências. 

Em discussão o projeto, em primeiro turno. 

O Sr. Nelson Carneiro- Sr. Presidente, peço a pala
vra para discutir. 

O SR. PRESIDENTE (Lomanto Júnior) -Concedo 
a palavra ao nobre Senador Nelson Carneiro, para dis
cutir. 

O SR. NELSON CARNEIRO (PTB- RJ. Pronuncia 
o seguinte discursá. Sem revisão do Orador.)- Sr. Presi
dente, Srs. Senadores:-

t\_fir_!ll~~os, _e reafirm~inos, _que somos o País do_s jO
~~!'s; Inas sOm?s, so!Jretudp, o País dos joven~; porque 
~~m~é~ ~~m?s o Pªís_dos_velhÇIS e, felizmente,jà somos 
O- País dos velhos, doS qUe transpõem a meta dos 65 
anos, que hã pouco tempo era o final da vida humana em 
nosso teri'ifóriô: E como hl. hoie. uma !eQ"jão de velhn!'!. 
-ct-esamparados,_que vive~-~~s--~-;s~s-d~-~~~di~â~~ia~-~~; 
asilos de mendicidade, ou padecem as tristezas e os males 
que a velhice traz nos lares pobres e desamparados, era 
preciso Uma lei que Viesse amparar a esses lares e a essas 
institulçõês. lodos nós s8.beinoS as dificuldades com que 
lutam as Casas de velhos, abertas ao público, para reco-
lhi:r esses-3nciãoS. - - ~~ 

O projeto, Si'. Presidente, nãQ_çria nenhuma d~pesa 
- para a União, apenas determina que cada cidadão, ao la

zer a seu·següro, pague mais 5%. Somos tõaos JióS, é a 
Nação- brasileira que fazendo Seguro contribuirá coin 
5%. Se v: Ex'com-p'ar6ce-pai-a pag.ã.r um prêmío de segu
ro rilensal de lO mil cruzeiros, pagará lO mil e SOO cruzei
fõS:'Pã"i'a Onde irão eSSeS 500 cruzeiros amai&? Jrão para 
uma caixa comu_m do Ministério dél Pr~vittan.cia Social, 
que distribuirá essa importânCia globill entrf: asSistir me
lhor, as casas de velhice e também - isso é o principal 
para todos os que estudam o problema do idoso, em to
das as partes do mundo- em distribuir um pouco dessa 

__ __!_rrip~rtânci~ pãra aqueles !ares pobres, que jã agora p-o
diffto- manter eril seu sero Os seus velhos, os seus irniãos, 
os seus pais, os seus padrinhos, os seus avós, sem necessi
dãae de, põ-r fãlt8. de--recursos, interná~los nos asilos de 
mendicidade. 

Quel:n acomp~nha a Vida -do velho, nessas instituições, 
s_a_b_e quanto eles sofrem nas horas longas da solidão, na 
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distância e na ausência dos parentes com quem convive
ram, dos filho~ que crescem e dos netos que nascem. Esse 
projeto jâ foi aproVado pelo Senado Federal em outra 
oportunidade, também em regime de urgência urgentíssi
ma, mas a Câmara dos Deputados não foi sensível. Os 
defensores das empresas de seguro traVaram o seu cami
nho, como se isso importasse em algum prejuízo para as 
empresas de seguro, já que é uma contribuição a mais, 
espontânea de quem faz o seu seguro. 

Espero, Sr. Presidente, que acolhida pelo Senado Fe
deral, outra vez, e pelo mesmo regime, essa proposição, a 
Câmara dos Deputados seja sensível, e se recorde de que 
os moços de lá, um dia serão tão velhos quanto nós, os 
membros desta Casa. 

Era o que eu tinha a dizer. (Muito bem!) 

O SR. PRESIDENTE (Lomanto Jtínior) -Continua 
em discussão o projeto. 

O Sr. Jorge Kalume -Sr. Presidente, peço a palavra. 

O SR. PRESIDENTE (Lomanto Júnior) -Concedo 
a palavra, ao nobre Senador Jorge Kalume, para discu
tir. 

O SR. JORGE KALUME- (PDS- AM. Para dis
cutir. Sem r~visão do orador.)- Sr. Presidente,-Srs: Se~ 
nadores: 

A nossa presença é mais uma homenagem ao eminente 
Senador Nelson Carneiro, que ao longo da sua vida tam
bém tem se preocupado por esses assuntos sociais. 

Quando vejo um projeto desta natureza, acolhido pela 
maioria, me faz lembrar, Senador Nelson Carneiro, ave
lha antiguidade, assunto que jâ se perdeu ao longo dos 
anos. Era hâbito os idosos, jã no ocaso da vida, serem 
abandonados num monte. Certa vez ocorreu, que quan
do o filho conduzia o seu pai para morrer abandonado, 
longe da sua casa, o filho entregou-lhe uma manta e o 
pai naquela ocasião diss~; .. Meu filho, vamos partir a 
manta ao meio." E o filho perguntou;. "Por que? O pai 
respondeu; "Hoj~ sou eu, amanhã serâs tu". 

Assim, o filho condoeu-se, trouxe o pai para casa; esse 
velho hábito acabou e ·o velho teve um fim tranqUilo no 
meio de Seus familiares e da sua mulher. Portanto, nobre 
Senador Nelson Carneiro, esta nossa palavra, como dis
se no infcio, tem o sentido de homenageá-to e que Deus 
continue inspirando o eminente homem público, que tem 
servido com grandeza esta Pátria. (Muito beml) 

O Sr. AlbertO Silva- Sr. presidente, peço a palavra 
para discutir, 

O SR. PRESIDENTE (Lomanto Júnior) - Concedo 
a palavra ao nobre senador Alberto Silva, para discutir. 

O SR. ALBERTO SILVA (PMDB- PI. Para discu
tir. Sem revisão do orador.)- Sr. Presidente:, Srs. Sena
dores: 

Desejo trazer, tamb~m. a minha palavra de aplauso à 
iniciativa do nobre Senador Nelson Carneiro quando, de 
maneira inteligente, coloca este assunto de maneira prá~ 
tica. Como S. Ex• <li:l:, no momento em que vai se fazer 
um seguro, não é a companhia de seguro que vai pagar; 
são aqueles contribuintes que vão fazer o seguro que, se 
pagam Cr$ 10.000,00, paguem CrS 10.500,00, que prati
camente não vale nada, mas os CrS 500,00 vão aliviar o 
final de vida de centenas, de milhares de idosos por este 
Pafs afora. 

No momento em que trago as minhas congratulações 
ao eminente Senador Nelson Carneiro, lembro que ao 
assumir o governo dO meu Estado, o Piauí, me defrontei 
com este problema. Existiu um abrigo de velhos, em que 
idosos doentes, portadores de doenças transmissíveis es~ 
tavam misturados com outros idosos, e nos os separa
mos. Fizemos uma casa dos velhos, dos anciãos, mas ha-
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via çUficuldaQe de manutenção porque o número era 
grande. Ai s~ntimos a dificuldade dos idosos nos seus 
fim de vida porque geralmente aquelas famílías vão au~ 
mentando e os mais idosos vão ficando sozinhos às vezes 
abandonados. Por isto, quando instituímos aquela casa 
que deu alegria a toda aquela enorme quantidade de ido
sos, as dificuldades que tínhamos eram ju~tamente para 
a manutenção. Apesar das verbas dQ EstadP d~tinadas à 
manutenção, esta não era fácil. Hoje vejo que com esta 
cOlocação fêha pelo Senador Nelson Carneiro; casas des
se tipo, em todo o Pafs, terão a oportunidade de receber 
uma contribuição justa, oportuna e objetiva de todos os 
brasileiros em favor dos se!JS irmãos mais velhos. 

Ao cumprimentar o Senador Nelson Carneiro, tam-
bém faço votos Para qUe a outra Casa do legislativõ te
nha sensibilidade e aprove esta proposição que, em tão 
boa hora, o Senado da Reptíblica aprova neste instante. 

Era o gue tinha a dizer, Sr_. Presidente. (Muito bem!) 

O SR. PRESIDENTE (Lomanto Júnior)- Continua 
em discussão. (Pausa.) . 

Não havendo quem peça a palavra, encerro a discus
são. 

Em votação o projeto. 
Os Srs. Senadores que o aprovam, queiram permane

cer sentados. (Pausa.) 
Aprovado. 

O SR. PRESIDENTE (Lomanto Júnior)- Aprovado 
o projeto, em primeiro turno, e estando a materia em re
gime de urgência, vai-se passar, imediatamente, à sua 
apreciação em segurido turno. 

Discussão, em segundo turno, do Projeto de lei 
do Senado nO? 79, de 1984, de iniciativa do Senhor 
Senador Nelson Carneiro, que institui contribuição 
sobre os prêmios de seguros de vida e de acidentes 
pessoais, para fini de amparo aos idosos, e dã outras 
providências; tendo 

PARECERES ORAIS, favoráveis, proferidos 
em-plenário, das Comissões: 

-De Consdtuiçio e _Jusdça; 
- de Lesfs.laçio Soclal; 
de Econoplia; e 
- de F1nançu, 

Em discussão o projeto. (Pausa.) 
Não havendo quem queira discuti-lo, declaro-a encer

rada. 
Encerrada a discussão, o projeto é dado como definiti

vamente aprovado, nos termos do art. 315 do Regiffiento 
Interno. 

O projeto vai à Comissão de Redação. 
Sobre a mesa, redação final, que vai ser lida pelo Sr. 

1'-Secretário. 

t Udq a seguinte 

PARECER N• 764, DE 19114 
(Da Comlssio de Redaçlo 

Redaçlo--fhial do Prõjeto de Lei do Senado n' 79, 
de 1984. 

Relator: Senador Saldanha Derzl 

A Comissão apresenta a redação fioal do Projeto de 
Lei do Senado n11 79, de 1984, que institui -contribuição 
sobre os prêmios de seguros de vida e de acidentes pes
soais, para fim de amparo aos idosos, e dá outras provi
dências. 

Sala das ComissõeS, 22 de nov~:;mbrQ de 1984.- Pu-
sos Pôrto, Presidente- Saldanha Derzl, Relator- JoH 
Lins. 

Novembro de !984 

ANEXO AO PARECER N• 7ó4, DE 1984 

Redaçio final do Projeto de Lei do Senado .n9 79, 
de 1984, que lnsdtui contrlbulçlo sobre os prêmios de 
seguros de l'lda e de acidentes pessoais, para fim de 
amparo aos idosos, e dá outras providências. 

O Congresso Nacional decreta: 

Aft. 1'1 ~ i~stitufda contribuição no valor corres-
pondente a 5% (cí~co por cento) dos prêmios dos seguros 
de vida e de acidentes pessoais, individuais ou em grupo, 
de vida por todos quantos realizarem contratos dessas 
modalidades de seguro com as empresas operando nora~ 
mo. 

Art. 29 A importância atTecadada com a contri
buição instituida por esta Lei será destinada exclusiva
mente a programas de assistência e amparo a idosos, a 
cargo do Ministério da Previdência e Assistência Social. 

Parágr"afo único. O Ministério da Previdência e As
sistência Social poderá repassar parte dos recursos de 
que trata este artigo às famnias mais necessitadas que 
comprovadamente abriguem idosos e a instituições pri
vadas que se dediquem ao amparo e assistência de pes
soas nessas condições. 

-Art. j9 As soCfedades seguradoras e demais iilsti
tuições que arrecadam importâncias correspondentes a 
pr@:mios de seguros de vida e de acidentes pessoais deve
rão, obrigatoriamente, depositar em agências do Banco 
do Brasil ou da Cai1C.a Econômica Federal, até o dia 10 
(c!ez) de cada mês: à ordem do Ministério da Previdência 
e Assistência Social, o montante relativo à contribuição 
instituída por esta Lei. 

Parágrafo único. A inobservância do dispost_o neste 
artigo acarretará a aplicação de multa de 20% (vinte por 
centp) sobre o valor a ser reçolhido, acrescida de ju~os 
moratórias e correção monetária. 

Art. 49 O Poder E1C.ecutivo, ouvida a Superintend!n
cia de Seguros Privados e Capitalização- SUSEP, regu
lamentará esta Lei no prazo de 60 (sessenta) dias. 

Art. 5'1 Esta Lei entre em vigor na data de sua publi-
cação. 

Art. 69 Revogam-se as disposições em contrário~ 

O SR. PRESIDENTE (Lomanto Júnior)- Estando a 
matéria em regime de urgencia, vai-se passar à apre
ciação, imediatamente, da Redação final. 

Em discussão a redação final. (Pausa·.) 
Não havendo quem queira discuti-la, declaro-a encer

rada. 
Em votação. 
Os Srs. Senadores que a aprovam permaneçam senta-

dos.(Pausa.) 
Aprovado. 
O projeto vai à C4mara dos Deputados. 

O SR. PRESIDENTE (Lomanto Ji.ínior) - Sobre a 
mesa, redação final de matéria aprovada na Ordem do 
Dia da presente, que se não houver objeção do Plenário, 
serâ lida pelo Sr. JtpSec'retârio. (Pausa.) · 

~ lida a seguinte 

PARECER N• 765, DE 1984 

(Da Comissão de Redação) 

Redação final do Projeto de Lei do Senado n' 34, 
de 1980 (n' 4.050/80, na Câmara dos Deputados). 

Relator: Senador Alberto Silva 

A COmissão apresenta a rec;lação final do Projeto de 
Lei do Senado n9 34, de 1979~~4.050/80, na Câmara 
dos Deputado$), que dispõe sObre o processo de fiscali
zação pela Câmara dos Deputados e pelo Senado Fede-
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ral, dos atas do Poder• Executivo e os da administraçâo 
indireta, 

Sala das Comissões, 22 de novembro de 1984.- Pas
sos Pôrto, Presidente -Alberto Silva, Relator -Salda
nha Derzl. 

ANEXO AO PARECER N• 765, DE 1984 
$ 

Redação final do Projeto de Lei do Senado n'>' 34, 
de 1980 (n9 4.050/84, na Câmara ·dos Deputados), 
qúe dispõe sobre o processo de tlscalizaçio pela Câ
mara dos Deputados e pelo Senado Federal, dos atos 
do Poder Executivo e os da administração indlreta. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. 19 A Câmara dos Deputados e o Senado Fede-

ral, de conforrriidade com o art. 45 da Cónstituição,-fis
calizarão os a tos do Poder Executivo, inclusive os da ad
ministração iri-direta, obedecido o processo estabelecido 
nesta Lei, sem prejuízo da fiscalização exercida com fun
damento _em outros dispositivos constitucionais. 

Art. 211 A fiscalização será exercida: 
a) quando se tratar de administração centralizada, os 

atos de gestão administrativa; 
b) quando se tratar de administração indireta, que 

para os efeitos desta Lei compreende as autarquias, as 
sociedades de economia mista, as empresas públicas e as 
fundações, sobre os atas de gestão administrativa. 

§ }I' A fiscalização dos atas do Poder Executivo-do 
Distrito Federal é de .competência do Senado Federal. 

§ 211 A fiscalização de que trata esta Lei respeitará os -
princípios de independência e harmonia entre os Poderes 
do Estado, serã exercida de modo geral e permanente, e 
poderá ser objeto de iniciativa de qualquer membro do 
Congresso Nacional. 

Dos órgãos incumbidos da ftscallzaçio 

Art. 39 São instituídos, como órgãos iricumbidos da 
fiscitlização, duas ComiSsões Perrrianerttes,- urila na Cã
mara dos Deputados e outra no Senado Federal, ambas 
denominadas "'Comissão de Fiscalí:Zação C ContrOle". 

§ li' Compete a cada uma das Mesas das Câmaras 
do Congresso Nacional fixar O nú~ero de integrantes da 
ColnissãO de Fiscalização e Controle, obedecendo, na 
sua composição, o critério da proporcionalidade parti
dária. 

§ 21' A indicação dos membros dessas Comissões 
obedecerã às normas regimentais que disciplinam a cOm:. 
posição das Comissões P"ermanentes da Câmara dos De
putados e do Senado Federal. 

Das atribuições dos 6rgios de flscallzaçio 

Art. 411 Para cumprimento de suas atribuições as 
ComissõeS de Fiscalização e Controle, obedecidas oS 
preceitos constitucionais e na forma regimental, pode
rão: 
I- solicitar a convocação de Mioistr_o.s_ de Estado e 

dirigentes de entidade da administrãÇãó iD.direta; 
II - solicitar, por esàítõ; infõrmaçõcbs à adminis

tração direta e à indireta sobr~ matéria sujeita--a fis-cali
zação. 

I li- Requlsilar documentos públicos necessârio à 
elucidação do fato objeto da fiscalização; 

IV- Providenciar a efefuação de perfcias e diligên
cias. 

§ 111 Somente a Mesa da Cãmára dos Deputados ou 
a do Senado Federal poderá dirigir-se à Presidência da 
República para solicitar informações ou documentos de 
interesse da respectiva Comissão de Fiscalização e Con
trole. 

§ 29 Serão assinados prazos não inferiores a dez dias 
para cumprimento das convocações, da prestação de in-
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formações, requisição de documentos públicos e reali
zação de diii&ências e perícias. 

§ J9 O des_~umpri_mento do disposto no parágrafo 
anterior- ensejará. a apuração da respOnsabilidade do in
frator, de acordo com a legislação processual pertinente. 

§ 49 Quando se tratar de documentos de caráter sigi
loso, reservado ou confidencial, serão anunciados com 
estas classificaÇões;- as quais deverão ser rigorosamente 
observadas, sob pena de responsabilidade de quem os 
violar, apurada na forma da lei. 

Art. 59 Ao concluir a fiScalização, a respectiva Co
missão fará relatório circunstanciado, com· indicação -
se for o caso- dos responsáveis e das providências cabí
veis, devendo sobre o mesmo manifestar-se, por maioria 

- de votos, o plenário da respectiva Casa do CongresSo 
Nacional. 

Parágrafo_ único. A matéria que for objeto d_e apu
ração por Comissão da Câmara dos Deputados ou Sena
do Federal fica excluída de apuração simultânea por 
q-Uãlqu_er instânc!a administrat~va. 

Art. 61' As despesas destinãdaS--ao f!Jncionamento 
das duas Comissões de Fi$calização e Controle, ora insti
tuídas, correrão à conta das dotações orçamentárias da 
Câmara dos Deputados e do Senado Federal. 

Art. 8'~ Esta Lei entra em vigor nã- data de sua publi
cação. 

Art. 99 Revogam-se as disposições em contrário-. 
O SR. PRESIDENTE (Lomanto Júnior)- A redação 

final lida vai à publicação. 
Sobre a mesa, requerimento que vai ser lido pelo Sr. 

!~>-Secretário. 

É lido e aprovado o seguinte. 

REQUERIMENTO N• 306, DE 1984 

Nos termos do art. 356 do Regimento interno, requei
ro dispensa de publicação, para iniediata discusão e vo-
tação, da redação final do Projeto de Lei do Senado nl' 
34, de 1979 (n9 4.050/80, naquela Casa), de autoria do 
Senador Mauro Benevides, que dispõe sobre o processo 
de fiscalização- pela Câmara dos Deputados e pelo Sena-

- do Federal, dos atas do Poder Executivo e os da Admi
nistração Indireta. 

Sala das Sessões, em 22 de novembro de 1984. -Jorge 
Kalume. 

O SR. PRFSIDENTE (Lomanto Júnior)- Aprovado 
o requerimento, passa-se à imedjata apreciação da re
dação -finiil anteriormente lida. 

Em discussão a redação final. (Pausa.) 
Não havendo quem queira discuti-la, declaro-a encer

rada. 
Em votação. 
Os Srs. Senadores que a aprovam permaneçam senta

dos. (Pausa.) 
Aprovada. 
O projeto vai à sanção. 

O SR. PRFSIDENTE (Lomanto Júnior) - Há ora
dor inscrito. 

Concedo a palavra ao nobre Senador Nelson Carnei
ro. 

O SR. NELSON CARNEIRO (PTB- RJ. Pronuncia 
o seguinte discurso)- Sr. Presidente, Srs. Sen-ãifor-Cs: 

O Pl~nário da Câm~ra Muni~P:al de Santos aprovou: 
-- utiãnlmemente, fe(Juerimento do -Vereador Reinaldo 

Cammarosano,- subscrito pelos Vereadores Gilberto 
Tayfour, Roberto Bonavldes, Edmur Mesquita de Oli
veira e Teima Sandra Augusto de Souza, sugerindo às 
autoridades competentes que, a exemplo dos estudos 
realizados pelo Governo paulista: 

"Seja considerada a-Possibilidade de conceder-se, 
no âmbitC? federal, ~funcionária e à servidora pílbli
ca que adotar uma criança os mesmos benefícios-da-

Sexta-feíra- 2J 4435, 

dos às gestantes, -ou seja, cento e vinte dias de li
cenÇa- sem prejuízo dos vencimentos e de outras va-n
tagens." 

Essa sugestão foi encaminhada ao Governador Fran
co Montara pelo Deputado Antônio Carlos Mesquita, 
Secretário Estadual de Administração, sendo resultado 
dos trabalhos deseJ]VO_lyidos naquela secretaria por um 
grupo de estudos, que pesquisou os vários aspectoS rela
cionados com o problema da adoção de menores, que 
não deixa de ser um razoável paliativo no que tange aos 
cuidados Com o menor carente, à_ espera de adoção, en~ 
volvendo questão das mais sérias, principalmente nos 
grandes centros urbanos. 

Recebemos do Vereador Noê de Carvalho, Presidente 
da Câmara Municipal de Santos, um ofício relatando as 
duas iniciativas e pedirido o nosso apoio. 

Trata-se de uma iniciativa das mais louváveis, mas, in
felizmente, extorna a competência do Deputado ou Se
nador apresentar proposições referentes ao pessoal, uma 
vez que, pelo art. 81, item V, da Constituição, a Iniciativa 
da matêiia legislativa de conteúdo administrativo é da 
ex-clusiva competência do Presidente da República. 

Devemos ressaltar a analogia perfeita de situações en
tre a mulher que dá à luz um filho e aquela que adota 
uma criança. Num e noutro caso há os mesmos cuidados 
e diveres, da criação e da educaÇão" da criança, talvez atê 
mãioi- a·abnegação da mãe adotiva, que apenas não sofre 
as dores do parto. 

Se inegável a analogia, ê bom lembrar o princfpio da 
isonomia legal, que garantiria à mãe adotiva os direitos 
conferidos à mãe natural: 

PrecisamOs encorajar a ad.OÇãO, pois ii problema do 
menor carente é tanto maior quanto ~ãis tenra a sua 
idade e medidas como ·a sugerida certamente vão animar 
muitas ~ulheres funcionárias a adotar crianças, 
integrando-as mais cQilfortavelmente na sociedade. 

Era o que tínhamos a dizer, Sr. Presidente. (muito 
bem! Palmas.) 

O SR. PRESIDENTE (Lo manto Júnior) - De acor
do com deliberação anterior do Plenário, ao aprovar o 
Requerimento nl' 255, de 1984, de autoria do Sr. Senador 
Helvídio Nunes e outros Srs. Senadores, o período desti
nado aos oradores do expediente da sessão ordinária de 
hoje, serã destinado a comemorar o centenário de nasci
mento do pCieia ba Costa e Silva. 

O SR. PRFSIDENTE (Lomanto Júnior) -·Nada 
mais havendo a tratar, vou encerrar a presente sessão, 
designando para a Sessão Ordinária de hoje a seguinte 

ORDEM DO DIA 

PROJETO DE LEI DO SENADO N• 139, DE 1984 

(Em regime de urgência - art. 371, c, 
do Regimento Interno) 

Votação, em priirieiro turno, dO Projeto de Lei do Se
nado n9 139, de 1984, de autoria do Senador Nelson Car- -
neiro, que revoga o Decreto-lei n~' 1.541,de 14 de abril de;: 
1977 (Lei das Sublegendas), tendo 

PARECER ORAL, favorável, proferido em Plenário, 
da Comissão 

- de Constitulçio e Justiça. 

2 

Votação, em turno úrilCo, do Projeto de Lei da Câma
ra nl' 10, de J98t (n9 1.529/79, nâ. Casa de origem), que 
dispõe sobre a aposentadoria, com proventos integrais, 
dos ex-combatentes segurados da Previdência so-cial, 
tendo 
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PARECERES FAVORÁVEIS, sob n•s 354 e 355, de 
1981, das Comissões:-

- de Legislação Social; e 
- de Finanças. 

3 

Votação, em turno único~_do Projeto_deJ .. ei~a Câma~ 
ra n9 44, de 1981 (n'i'_587/79, na Casa de origem), que 
veda aos veículos de corrtunicação de massa (râdio, tele
visão, cinema, jQr_nais, reVistas, -cartazes, anuârios ou 
qualquer outro tipo de publicação) aceitar a autOrização 
ou a veiculação de anúncios e de comerciais que não se
jam negociados, produzidos, criados, filmados, grava
dos, copiados - imãgem e- sOm - por ·profissionais e 
empresas brasileiras, tendo 

PARECERES. sob_n'i's 186 e 187, de 1983, das Cernis-. 
sões: 

-de Economia, favorâvel, com voto _vencido dos Se
nadores Berna.rdino Víana, José Lins e Lenoir Vargas; e 

- de Finanças, favOrável. 

4 

Votação, em turno únic_o, do Projeto de Lei da Câma~ 
ra n' 53, de 1977 (n\" 227/75, na Casa de origem), quedis-
põe sobre condições a o9servar na r.;novaçã5) de ~entra": 
tos de atletas profissionais, e dá outras providência_s, ien
do 

PARECERES FA VOR.Ã VEIS, sob n•s 1.360e 1)61, 
de 1.981, das Comissões: __ 

- de Legislação Social; e 
- de Educação e Cultura. 

5 

Votação, em turno único, do Projeto d_e Leida Câma-. 
ra n'i' 65, de 1979 (n9 4.257/77_, na Casa de origem), que 
autoriza a alienação de imóveis residenciais da_ Rede Fer
roviária Federal a seus ocupantes, tendo --

PARECERES, sob n•s 335 e 336, de 1980 e 635 a 6l7, 
de 1981, das Com.ruQ.çg:- _ . - - -

-de Transportes, Comunicação e Obfas Públicas, ]\" 
pronunciamento: contrário; l~> pronunciamento: favor_âvel 
ao Projeto e à Emenda de Plenário; 

-de Finanças, 1' pronunciamento: favorável; l~> pro
nunciamento: favorável à E_roenda de PJenãrio; e 

-de Constitulçio e Jnstlça, pela constitucionalidade e 
juridicidade do Projeto e da Emenda_ de PlenãrJo._ 
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6 

Votação, em turno único, do PrOjeto dt:: Lei da Câma
ra n9 14, de 1984 (n9 2.867/76, na Casa de origem), que 
introduz modificações na Consolidação das !,.eis .do Tra-. 

_ halho, aprovada pelo Decreto-lei n9 5.452, de }I' de maio 
,. de 1943, para o fim de ass.egurar estabilidade provisória 

à mulher trabalhadora que c:ontrait: núpcias, tendo 
PARECERES, sob n~>s 2g9 e 300, de 1984, das Comis

sões: 
--:-de Co~titulçio e Justiça, pela constitucionalidade e 

juridicidaCÍe; e 
-.- de Leglslaçio Sodal, contrário. 

7 

-Votação, em turno ónico, do Projeto de Lei da Câma-_ 
ra nY 2rl, de 1983 (n~' 4.112/80, na Casa.dé origeni), Que
acrescenta parágrafo íiniêO ao ãrt. -39 dá Lei nY 1:060, de 
5 de fevereiro de 1950, QUe trãta-da assistênciajud.iéiárla 
aos necessitados, tendo 

PARECER FAVORÁVEL, sob n• 465, de 1984, da 
ComisSão 

-de Constituição e Justiça. 

8 

Votação, em turno único, do Requerimento n9 291, de 
1984, dos Senadores Roberto Saturnino e Humberto Lu
cenil, solicitando, nos termOs do art. 371, aline~ "c", do 
Regimento Interno, urgência para o Projeto de Lei do 
Senado nY 14, de 1979, de autoria do Senador Nelson 
Carneiro, que revoga dispositivO dã Lei n9 5.449, de 4 de 
junho de \968, os Deccetos~teis nYs672e t473, ~p<-:çti
vamente, de 3 de julhÕ d~ 1969 e 29 de.maio de [973, edã 
outraS pi-evidências. · -

9 

Votação, em turno (!nico, do Requeritnento n9 302, de 
1984, de autoria do Senadoi- Humberto Lucena_, solic!~ 
tando, nos termos do art. 371, alínea .. c", do Regimento 
Interno, urgência para o Oficio nY S/9, de 1984, do Go
veT-nador do Estado do Maranhão, sçlicitando autori
zação do Senado para que aquele Estado possa realizar 
operação de crêditO externo no valor de cinqUenta mi· 
lhões de dólares, para .os fins que especifica. 
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10 

Votaçã,c?; em: turno único (apreciação preliminar daju
ridicidade, nos termos do_ art. _296 do Regimento Inter
no)1 do Projeto de Lei da Câmara nY 79, de 1979 (n9 
1.511/75, na Casa de origem), que acrescenta parágrafo 
ao art.-3'1' da Lei nY 1.807, de 26 de agosto de 1960; que 
dispõe sobre a Lei Orgânica da Previdência Social, alte
rada pela Le_i n'~ 5.890, de 8 de junho de 197~•- tendo_ 

PARECERES_, sOb n9s 692 e 693, de 198'2, das Comis
sões: 
~ déLe&is18çio SOcial;favõrávet, nos ternios de Subs

titutivo qUe apresenta; e 
- de Constitulçio e Justiça, pela injuridicidade do 

PrOjeto-e-do Substitutivo da COmissão de_ Legislação So
cial,_ com voto yenc4lo, em ~parado, do Senador Franco 
Montoro. -- -

11 

Votação, enl seiundõ turno, do Projeto de Lei do Se~. 
nado_rl91_3, de 1980, de autoria do Senador Itamar Fran
co, que estabelece abatimento nos preços de derivados 
do petróleo e do_ .álcool, quando destinados ao-·consumQ 
própriO de mo"tÕristas profissionais autônomos, tendo 

PARECER, sob n~" 533, de 1984, da Comissão 
- de Redaçlo, oferecendo a redaçào do vencido. 
(Dependendo da votação do Requerimento n9 240/84, 

do Senador Virgílio Távora, solicitando seja o projeto 
submetido a votos-, nos termos do art. 315 do Regimento 
Interno.) 

12 

Votação, em primeiro turno, do Projeto de_Lei do Se
nado n~" 41, de 1982, de autoria da Senadora Laélia de 
Alcântara, que acrescenta artigo ao Decreto-lei n9 594, 
de 27 de maio de 1969, que institui a Loteria Esportiva 
Federal, e dã outras providências, tendo 

PARECERES, sob n9s 23 e 25, de 1984, das Comis-: 
sões:_ 

-de Constituiçio e Justiça - ]I' pronunciamento: con~ 
trári_o; 2'í' pron~nciamento: pela constitucionalidade e ju
ridicldade do Substi_tutivo da Comissão_.d~ Finanças; e 

--- de Finanças, favorável, nos termos de substitutivo 
que---o_ferece. 

O SR. PRESIDENTE (Lomanto Júnior) - Estã _en.: 
cerrada_ a_ sessão. 

rLevanta~se a sessão às lO horas e 50 minutos.) 

Ata da 20911- Sessão, em 22 de novembro de 1984 
2~ Sessão Legislativa Ordinária, da 47~ Legislatura 

Presidência do Sr. Lomanto Júnior 

ÀS 14 HORAS E 30 MINUTOS, ACHAM-SE PRE
SENTES OS.SRS.Sf'NADORES: 

Jorge Kalume - Mário Maia - Fábio Lucena -
Raimundo Parente - Aloysio Chaves - Gahriel Hei-~ 
mes- Hêlio Gueiro:f-- A}exandre Costa,..... Alberto_Si_l
va- Helvídio Nunes- João Lobo --Almir Pinto
José Lins- Virgílio Távora- Carlos Alberto -Moa
cyr Duarte - Martins FJiho ~ Humberto ~ucena -
Marcondes Gadelha- Guilh"erme Palmeira - Carlos 
Lyra - Luiz Cavalc~ante- Lourivai Baptista- Passos 
Pôrto -Jutahy Magalhães- Lomatlto Júflior- Luiz 
Viana- João Calmon- José Ignãcio Ferreira- Nel
son Carneiro- ltainar Francq -~- Morvan Acayaba
Alfredo C<~mpos- Henrique Santillo :__ MaUro~ories 
- José Fragelli - Marcelo Miranda -Saldanha Derzi 

- Affonso Camargo- Enéas Faria - Jaison Barreto 
-Jorge Borrihausen- Pedro Sini.ori ---octáVio-·Cardo-
so. 

O SR. PRESIDENTE (Lomanto Júnior):- A lista de 
-presenÇa" aCusa o ~Compai'ecinlento de 44 Srs. Senadores. 
Havendo número regimental, declaro a-berta a s_essão. 

Sob a proteção de Deus, iniciamos noss_os trabalhos. 
O tempo destinado aos oradores do Expediente será 

dediCado ã COmemorar o centenário de na-scime_nJ.o do 
poeta Antônio Francisco da Costa e Silva, nos termos do 
requerimento nY 255, de autoria do nobr~Senador Helvj
dio Nunes e outrciS Srs. ·senadores. 

__ COilcedo a palavra ao primeiro orador,-õ nõbre Sena~ 
aor-Helvídio Nunes. - . 

O SR. HELVIDIO NUNES (PDS- PI. Pronuncia o 
s~gu_inte discurso_.)- Sr. Pr~idente, Sr. Dr. João Salda_
nha, r~pl'esentante do Governad.or do Piauí Dr. Hugo 
Napoleão, Sr. Embaixador Alberto da Costa e Silva e fa~ 
miliares, Sr. Professor Paulo Nunes, representante da 
Universidade Federal do Piauí, demais Excelentíssimas 
autoridades, Srs. _Senadores: 

A sensibilid-ade do povo deu-lhe o nome, o p·oético, o 
encantador, o sonoro nome de Rua das Flores. Fica na 
cidade de Alnarante, .nas barrancas da margem direita 
do Parnaíba, no Piauí, rio- que foi, ao longo do tempo, 
ponto de folgue-dos e peraltices; via de locomoção e de 
encantamenJo; fonte permanente de inspiração do poeta 
inexCedível. 

Conheci-? faz vários anos. Mais de vinte, talvez. Casa
no-de beir~:_e·bica a exibir as indelêveis marcas do passa-
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do, rua pequena e estreita, como todas as ruas que SãO 
das Flores, calçadas altas e piso de pedras brutas. Pisei-a 
com _carinho, com respeito, quase coin veneração. Ao 
nome, aos tempos que se foram, ao fato maior-QUe ela 
encerra,_ E a cada vez que por ela passo, renovam-se em 
mim tais sentimentos, como que um sortilégio, a 
lembrança viva de que em certa casa da Rua das Flores 
nasceu, faz quase um sêculo, precisamente a 23 de no
vembro~ de 1885,- a mais expressiva figura da poesia 
piauiense. 

Refiro-me a Antônio Francisco da Costa e Silva, 
glória da inteligência do Piauí e um _dos inr:ontêstáveis 
valores da li~eratura brásil~ira. 

Natural, justificãvel e mesmo imperiosO que os 
piauienses, ao iniciar-se o ano que assinalarão_ primeiú 
centenárío de seu nascimento, o qual o Governador 
Hugo Nap'oleão, através de decreto, designou Ano da 
Costa e _silva, prestem-lhe as homenagens de que é mere
cedor. 

Assim é que o Governo do Estado promoverã, a partir 
de amanhã, e que devem verificar-se até a mesma data de 
1985, homenagens à memória do inesquecível poeta, 
para o que conta com o apoio e solidariedade de muitas 
instituições, na Capital e no interiOr; à frente a Secretada 
de Cultura, Desportos e Turismo do Piauí, bem assim do 
povo piauien-se, tão fiel à beleza dos poemas magníficos 
com que ele cantou as emoções que lhe despertaram as 
paisagens e as coisas da terra natal. 

Cantor apaixonado e ardente do Parnaíba, cantando-
o ele cantou também o Maranhão, pois que o rio, Cjue ê 
limite natural, ao tempo em que separa- também une os 
dois Estados em fraterno e perene abraço. 

A obra de Da Costa e_ Silva é indiscutível, tem dimen
são nacional. Daí aS homenagens que, em sintonia com 
os piauienses, o Senado_ da República, por meu íntermé
dio e peta palaVra do Seilador Nelson Carneiro, que divi
de com a Bahia, o Rio de Janeiro e o Piauí os sent_imen
tos mais nobres do seu coração, presta ao cantor do Par
naíba, do rio das Garças, na véspera do dia que assinala 
a data inicial do ano do_seu primeiro Século de nascimen
to. 

Sr. Presidente e Srs. Senadores. A infância de Da Cos
ta e Silva, cujo pai, Rodolfo Hermógenes, comerciava e 
exercia também atividades agrícolas, decorreu entre o 
campo e a cidade pequena, circunstância que o empre
gou de ex.traordinãdo ca_rinho à terra e _à natureza e_ que 
constitui inspiração co"nsta-nte dos seus poemas. 

Menino ainda, "entre o banho no rio Parnaíba e ria
cho Mulato e a casa rude e simples", na expressão does~ 
critor Herculano Moraes, um dos seus biógrafos, gosta
va do trabalho manual. Fazia papagaios de papel com 
esmero e, igualmente, era fabricante de balões, que su
biam, sob aplausos e vivas gerais, rias festas de Igreja. 
Pelos carnavais, prepa'rava máscaras e as distribuía aos 
foliões. _Pintava cenãrios de peças teatrais. Deu-se à es
cultura. Tornou-se sai!.tei.i'O; -trabalhando, nessa arte, 
com o cedro e outras madeiras. Vale mencionar que mui
tos oratórios de gente antiga ainda guardam imagens que 
ele esculpiu. 

Adolescente, leciona primeiraS letras à mocidade ama
rantina. No início do século, concluiu o modelar Liceu 
PiauienSe, de_Teresina, e rumou para outros sítioS,-em 
busca do bacharelado na tradicional F acuidade de Direi
to do Recife. E na capital de Pernambuco, dentro em 
pouco, publicou o livro estreante, Sangue, conjunto de 
poesias que foi ruidoso acontecimento literário na cidade 
maurícia. 

Afirma o prof. Arimatéi!i. Tito Filho, vigorosa expres~ 
são da inteligência do Piauí de hoje, Presidente da Aca
demia Piauiense de Letras, e a quem devo a parte mais 
expressiva e substancial deste pronunciamento, que em 
Da Costa e Silva houve influência de Verlaine, Baudelai
r.e, Antero de Quental, Cruz e Sousa, Antonio Nobre, e 
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que as suas composições revelam angústia e mísiicislrio. 
Sangue segue os caminhos do SimbolismO. 

Da Costa e Silva quis ser diplomata. Rio Branco 
vedou-lhe os passos porque_ o achava feio, feiüra que ele 
próprio afirmou em instan-te de desalento. 

Interrompeu o curso de Direito p!ira ingressar na car
reira fazendãria, em resultado do que exerceu cargos de 
responsabilidade, como delegado fiscal no Amazonas, 
no Maranhão, no Rio_ Grande do Sul e em São Paulo, 

Formado em Ciências Jurídicas e 5_ociais, em 1913, no 
Recife, Da Costa e Silva casou-se em primeiras núpcias 
cOm Aline di: Sales -Salomon, em Minas GefãiS; erri cuji -
capital lhe nasce o primeiro filho, Mârcio-. O segundo-, 
Mário, veio ao mundo no Rio de Janeiro. O seguinte, 
Benedito, nasceu também mineiro. O parto complicou
se, falecendo a companheira do poeta, em outubro de 
1919. 

Em Ma naus, anos depois, novas núpcias com CrC:usa 
Fontenele de Vasconcelos. Três filho do casal: Alice, Al
berto e Elisabeth, ele paulista, poeta, diplomata, homem 
de _cultura, fidelíssimo à memória do pai. 

Na direção da Delegacia Fiscal em São Paulo desen
volveu intensos esforços para modernizar e moralizar os 
serviços de seu cargo. Incompreendido, .. emocionalmen
te destruído, imerso em tristeza e desengano", no teste~--
munho do __ õlho Alberto, volta à_ então Capital federal. 
Os sofrimentos, as decepções e os dissabores, porém, 
comprometeram-lhe a saúde mental. Morreu no Rio de 
Janeiro, a 25 de junho de 1950, tranq(.iila e serenamente. 

Sr. Presidente e Srs. Senadores, Da Costa e Silva, que 
pertenceu ã academia Piauiense de Letras, além d~ "San
gue", __ publicou .. Zodíaco", .. Verhaerem"" .. Pandora", 
.. Verônica",-reunidos em "Poesias Completas", de_ que 
se conhecem duas edições. 

Não pretendo, na oportunidade, estudar a-Obra de Da 
Costa _e Silva, nos 'seus aspectos clássicos, simbolistas, 
parnaisanos, modernistas, no seu lirismo e no seu sen
sualismo, nem na Hmpidez da linguagem que lhe serve de 
instrumento. 

O Prof. M. PaUlo- Nunes ao apresentar, na qualÚf.ade 
de SecretáriO- da Cultura do Piauí, a: segunda edição de 
Da CoSta e Silva -:- Antologia, afirmou: 

.. A poesia piauiense e brasileira tem em Da Costa e 
Silva um de seus instantes mais significativos. Foi ele, 
sem nenhuma dúvida, um dos raros poetas de nossa terra 
a adquirir expressão nacional, tornando-se, por outro la
do, como que a própria consciência do povo piauiense 
que Q incorporQu ao seu fabulário." 

Sustentou o desembargador Cristina Castelo Branco, 
misto de jurisconsulto, poeta e cultor das letras, que não 
houve escolas nem mestres no versejar do poeta. Houve 
fonteS eternas, vindas da inteligência, das profundezas 
da_ alma, do âmago das coisas, das entranhas da vida, 
num derramar constante de luz, de som, de cor, de beleza 
e de_ harmonia. 

O Sr. Monan Acayabà- Permite-me V. Ex' um apar
te? 
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rã-rioS ~o nome- dó poeta Da Costa e Silva e a sua 
-leinbrança são festejados sempre com aquele sentido de 
granaeza-lifefáría, porque Da Costa e Silva, na verdade, 
não foí aPenas um grande poeta do Piauí; foi também 
um dos grandes nomes da literatura braileira, Os críticos 
o situam, alguns, como um grande parnasiano, pela for
ma escorreita e clãssica dos seus versos; outros, como um 
poeta simbolista dos mais expressivos; alguns destacam 
na sua obra o valor lírico. Todos, afinal, são unânimes 
em reconhecer no poeta Da Costa e Silva uma das figu
ras luminares da poesia e das letras do nosso Pais. Como 
representante de Minas Gerais, onde Da Costa e Silva vi
veu e onde, t;imbém, versejou, no período em que lá resi
diu, eu desejo congratular-me com V. Ex.• e com o Esta
do do Piaui pela Justa homenagem que se presta a Uma 
das grandes figufas da líferatura brasíleira. 

O SR._ HELV1DIO NUNES- Nobre S~nador Mar
van Acayaba,_ agradeço, muito sensibilizado, a notável 
contribuição que V. Ex• traz ao meu discurso com o 
qual, em nome do Piauí, nesta tarde, iniciamos as come
morações do primeiro centenário de nascimento de Da 
Costa e Silva. Muito obrigado à valiosa·contribuiçã_o de 
V. Ex• 

O Sr. Lulz Cavalcante- V, __ Ex.' !lle permite agora, 
- eminente colega? 

O SR. HELVIDIO NUNES- Com muito prazer, 
em-inente Senador Luiz Cavalcante. 

O Sr. Luiz Cavalcante - Tenho em mãos a antologia 
dos versos de Da Costa e Silva, que V. Ex• me ofertou. Li 
todos os versos, eu que carrego a frustração de não saber 
versejar, mas recebi a graça d"e gostar dos versos dos ou
tros. E sobre ser um poeta de rara sensibilidade no verse
jar na temática dos sentimeritos humanos, a meu ver Da 
Costa e Silva foi, por excelêricia, o poeta da natureza, da 
natureza vegetal, da natUreza animal. Um dos seus apre
sentadores Chamou-o mesmo de poeta ecológico. No 
póema .. A Derrubada", o poeta sangra ao dizer: 

-- - - .. 0 machado reboa ... -E pancada a pancada, 

PrQ_ssegue, mata adentro, a _derrubada." 

Como Da Costa e Silva sofreria se conhecesse hoje a 
minha desnuda Alagoas e a tivesse conhecido 30 anos 
atrás! No mundo animal, Da Costa e Silva se enche de 
ternura são-franciscana pelo caramujo, pela lagartixa, 
pelo besouro, pela aranha. Desta, da aranha, diz ele num 
verso final: 

"Morre na própria teia, Onde trabalha e sonha." 

Talqualmente nós, humanos, que morremos enreda
dos na teia do nosso trabalho e dos nossos inatingíveis 
sonhos. 

Parabéns ao Piauí, por dar Senadores do porte de 
Helvidio Nunes e por dar poeta como esse monumento 
de lirismo que se chamou AntôniG Francisco da Costa e 
S_ilva. M_uitoobrigado a V. Ex• 

O SR- HEL VIme;> NUNES :- Eu é que agradeço a 
O SR. HELVIDIO NUNES -:-- Com muitO prazes._ __ inestimável contribuição de V. Ex•, eminente Senador 

eminente senador Morvan Acayaba. Luiz Cavalcante. 

O Sr. Morvan Acayaba- Desejo congratular-me com 
V. Ex• pelo seu esplêndido pronunciamento nesta tarde 
e, também, com o Governo do seu Estado, o Piauí, pela 
feliz inicia-tiVa de comemorar, de forma tão expressiva, o 
centenário de nascimento do fest(!iado poeta Da Costa e 
Silva. Como V. Ex• jâ acentuou no seu pronunciamento, 
Da COsta--e-Silva, n·ascido no Pia Ui, viveu em outras lo_ca
lidades, inclusive no meu Estado, Minas Gerais. Atê ho
je·,:-elnfriente Senador Helvídio Nunes, nas rodas lite
ráriáS -de Belo Horizonte, nos nossos suplementos lite-

V. Ex.•, no início do seu aparte, fez uma confissão:·a de 
que Deus não lhe deu a graça de ser poeta; mas, com cer
teza, Deus concedeu a V. Ex.• outras graças e outros 
dons. inclusive o de fazer poesia em prosa. Muito grato 
pela sua colaboração. 

O Sr. Alberto Si~va - Permite V. Ex• um aparte, 
nobre Senador? 

O SR. HELVIDIO NUNES- Tem V. Ex• o aparte, 
nobre Senador Alberto Silva. 
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O Sr. Alberto Sllva - Nobre Senador Helvfdio Nu~ 
nes, creio que nenhum piauiense seriá melhor intérprete 
da belíssimª- oração, que V. Ex• faz nesta tarde, do que 
V. Ex• mesmo. Pela beleza da forma que apresenta, pelo 
trato que dá à língua, que a todos nos encanta, pela Rua 
das Flore."> com as calçadas altas, da l9_ngínqua Amaran
te, V. Ex• brinda este Plenár!_o nesta tarde ao reverenciar 
o imortal Da Costa e Silva, ~ncantando-nos a todo pela 
beleza da exposição. Queria congratular-me," em meu 
nome pessoal e do meu Partido, associando-me às home
nagens que V. Ex• inicia hoje, no ano do centenário de 
nascimento de Da Costa e Silva, lembrando que essas 
congratulações deveriam ser estendidas ao nosso Gover
nador que em tão boa hora começa um ano dedicado à 
memória do imortal poeta e lembrando, também, que o 
nosso saudoso_ Governador Dirceu ArcQyerde ded;icou 
ao imortal piauiense uma belíssima praça, às margeils do 
rio Parnaíba, na capital do Pia ui, ):iefpi:tuando ali as ho
menagens dos piauienses ao seu grande filho. Queria, an
tes de concluir, lembrar a V. Ex." que todo_s nó&. m~ninós 
do Piauí, aprendemos a admirar Da Costa e Silva até 
sem saber, quando aprendemos a cantar aquele belíssi
mo hino, em cujas estrofes saltam à primeira vista, logo, 
.. as águas do grande rio", quando diz,:. ·~As águas do Pai"
naíba, rio abaixo, rio arriba, que a nós todos encanta, a 
meninos e adultos, quando ouvimos o ]JCIO .. hirio -do 
PiauC' 

V. Ex." está de' parabéns, o Piauí todo está de parabéns 
por esta tarde em que V. Ex•, como mestre da língua e 
como cultor da história dõ -nossõ EstadO, nos fala sobre 
a vida de Da Costa e Silva. Muito obrigado e.perdoe-me 
se tomei o tempo da sua bela oração. -

O SR. HELVIDIO Nlll'!ES- Eminente Senador Al
berto Silva, V. Ex• conseguiu adicionar às em_oç_9C$ que 
eu já supàftaVa, mais uma. Esta emoção que V. Ex• adi
cionOu, como quê me provocou um transbordamento 
emocional. Se afirmo que foi com multO prãzér e com ex
traordinária alegria que ouvi o seu aparte, por outro -la
do, também, quero deixar explícito que o que sinto nesse 
instante é intraduzível_e que s6 os piauienses, como V. 
Ex• e os. qlJe aqui nos encontramos, podemos sentir e 
guardar. Muito obrigado pelo aparte com que V. Ex• me 
honrou. 

O Sr. Almir Ploto --:-:_ Permite V. Ex• um apax:_te? 

O SR. HELVlDIO NUNES- Com todo prazer, emi
nente Senador Almir Pinto. -

O Sr. Almlr Pinto- Nobre Senador Helvidio Nunes, 
devo dizer a V. Ex• que O nume do poeta Da Costa .e Sil
va se constitui para todos nós brasileiros, num _nome tu~ 
telar da poesia e da cultura brasíleíra. Evidentemente, 
não- o conh~ci. Sabia-o filho do nosso viziDho Estado e 
quando digo do nosso vizinho Estado é porque sou filho 
do Ceará. Tive a honra e a felicidade de conhecer o seu 
filho, Embaixador Da Costa e Silva e sua dignÍssima
consorte quando, integrando uma delegação do Senado 
a uma reunião da UPI oa Nigéria, õu propriamente na 
cidade de Lagos._ Fomos cavalheirescamente r~bidos 
por aquele distinto casal, nós os componentes daquela 
delegação presente à cidade de Lagos. A homenagem 
que o Senado presta à memória do poeta Da Costa e Sil

. va no transcurso de )9 centenário de seu pascimento, ê 
das mais justas pofque, na verdade, como disse de início, 
ele se constitui nU.rii.e tutelar da literatura brasileira. Feli
,cito V. Ex" pela lembrança desta homenagem, que é me 
,recida e mais do que justa. 

r O SR. HELVIDIO NUNES - Muito çbrigado Qela 
contribuição, eminente Senador Almir Pinto. De-um 
lado o Maranhão, de outro, o Ceará. Nós nos compreen-

_.1demos, nós experimentamos os mesmos sentimentos e 

cultuamos o~ mesmos valores. Muito grato, nobre Sena
dor Almir Pinto. 

Sr. Presidente, os seus versos mais expressivos e emo
cionais são aqueles que se inspiraram na terra, nõ vinho
to dos engenhos, no jeíto do matuto, no lento caminhar 
dos carros de bois, nas paisagens piauibllses, nas lutas e 
nas atividades dos homens, nos quadros da natureza que 
exprimissem tristeza ou alegria e no rio de presença pere
ne no coração do poeta - o Parnaiba. 

Perguntou-lhe uma comissão do Gioúlo Leio Xlfl, de 
Teresina, em 1943, composta por Bernardino Viana, Jo
Sé de Oliveira Brito, Assis Madeira Campos, Ribamar 
Pacheco e Wilson do Egito Coelho", que foi a Fortaleza 
Pedfr-fhe uma entrevista para a Voz do Estudante, revista 
editada pdos alunos daquele educandário, qual das suas 
produções poéticas era a do seu intimo agrado. A respos
ta VeiO-pronta: Rio das GarÇas: 

••Na verde catedral da floresta, num coro triste 
de cantochão, pela nave da mata, Desce o rio acho
rar o seu perpétuo choro ... E amplo e fluido lençol 
das lágrimas desata... --

Caudaloso a rolar, desde o seu nascedouro, Num 
rumor de orações no siJêncio de oblata, Ao Sol -
lembra um rocal todo irísado de ouro._Ao luar -
rendas de luz. com_ vidrilhos de prata. 

Alvas garças a piar, arrepiadas de frio, s·eguem 
de absorto olhar a vítrea correnteza. Pendem ramos 
em flor sobre o espelho do rio ... ~o Parnafba, assim 
carpindo as suas mágoas, - Rio dà minha terra, 
ungido de tristeza, Refletindo o meu ser à flor móvel 
das águas." 

Solicitaram-lhe os estudantes do Leão XIII, ap final, 
que-produzisse um soneto para ser publicado, em primei
ra mão, pela Voz do Estudante. A negativa surgiu franCa, 
imediata, mas em decassilabo; .. morreu em mim o sabiá 
que cantava". 

Da cidade natal - Amarante- diria que vale. "um 
cêu se há um céu sobre a terra", pois que nela decorre
ram os brincos ·da infância irrequieta e distraída. 
Admirava-a nos encantos de todas as horas, e não des
lembrou da Igreja branca nem do seu povo feliz: 

que ri das próprias mágoas, entre os três riõs, 
lembra uma ilha, alegre e linda, a cidade sorrindo 
aos ósc.ulos das águas. 

O s ... Jorge Kalume- Permite V. Ex• um aparte? 

O SR. HEL VIDIO NUNES - Concodo o aparte a V. 
EX•, nobre Senador Jorge Kalume. --

O Sr. Jorge Kalume - Um pronunciamento c_omo 
esse de V. Ex• não podia ser interrompido, mas não pos
so conter também o meu entusiasmo por uma saudação 
tão bela e que toca a nossa sensibilidade. Sou ligado ao 
Piauí por laços afetivos, corilo V. Ex• sabe, amo a sua 
gente; e nesta oportunidade quero saudar o seu povo, 
através do seu ímpeto orador, quando itiicia as festivida
des do centenário do seu grande vate Da Costa e Silva, 
nascido em Amarante, cuja cidade, na sua solenidade, 
bem diz o que foi o seu grande e ilustre filho. Efetiva
mente, Da Costa e Silva não só_ engrandeceu o Piauí, 
projetoü-o além fronteiras, mesmo porqlie, como disse 
Castro Alves, "a poesia é um sacerdócio, seu'Deus; o be
lo, seu tributário, o poeta~•. Transfiro, pois, a Da Costa e 
Silva esses versos, esses pensamentos de outro grande co
lega de Da Costa e Silva. Muito obrigado. 

O SR. HELVIDIO NUNES - llustre_ Senador Jorge 
Kalume, muito obrigado pela contribuição, por todos os, 
títulos valiosos, que V.- Ex" trouxe ao meu pronuncia
mento. V. Ex•, também, tem um pouco do Piª-uí. Tenho 
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certeza de que V. Ex• guarda no coração muitQ do esta
do de Da Costa e Silva. Muito obrigado. 

O Sr. Joio Lobo - V. Ex• permite um aparte? 

O SR. HELVlDIO NUNES --Com muíto prazer. 
eminente Senador João Lobo. 

O Sr. João Lobo - Senador Helvídio Nunes. estava 
receoso de intenõmper o discurso de V. Ex•, mas o faço 
neste momento para congratular-me com o grande 
piaUienSe; que é- V. Ex•, ao falar do outro grande 
piaulense qUe tem o nome i_mortal nas letras pátrias. 
Quero dízer a V. Ex• que na minha meninice na cidade 
de Floriano, povoado que o foi pela velha Amarante, 
sempre estive em cantata e sempre envolvido com os Da 
COsta e Silva. Talvez a proximidade tire um pouco o es
plendor dos astros. Veneramos o grande poeta piauiense, 
Cõrrid todos os piauienses, que tinham em Da Costa c Sil
va quase que a expressão do Piauí, a sua nostalgia, a sua 
poesia, o seu folclore, aquele rio que era uma presença 
constante, que era sempre- como o velho monge de bar
bas brancas, alongando ao longe, nas palavras do grande 
poeta Da Costa c Silva, a sua poesia repetida, seguida
mente; da moeda de madeira, enfim, aquela presença 
constante, aquela poesia que embebia toda a n_ossa moei~ 
dide. TinhªJOQ~ tanta proximidade com esta família, a 
famnía: do ilustre poeta, que, s6 mais tarde, quando jâ 
homens feitos, nos afastamos do convivia da_ terra 
piauiense, foí que pudemos localizar bem Da Costa e Sjl
va no cenário poético brasileiro, e sentia aquelas influên
cias de Cru-z e Sousa, aquele pessimismo Hrico de Augus
to dos Anjos, tudo transposto para a terra piauiense, e 
que era para todos nós 1.1m secreto 0:rgulho, uma secreta 
vaidade, pelo poeta de tanta valia, nascido ali, na nossa 
cidade, na nossa região, no nosso Estado. Ninguém me
lho.r do que V. Ex• poderia, neste momento em que o Se-
n-;;d~ homenageia um grande piauiense, na data do cen
tenário do seu nascimento, ninguém melhor do que V. 
Ex•, tão afinado com a terra piauii:nse, cantar os louvo-
res e deiX8r ·patente a saudade e o orgulho para todos nós 
piauienses, em termos um poeta que continuará por mui
to temp·o, ainda, brilhando na literatura brasileira. Que
ro parabenízar V. Ex• pelo comovente e tocante discurso 
que pronuncia nesta tarde, 

O SR. HELVIDIO NJ]NES- Ilustre Senador João 
Lobo, o aparte de V. Ex• chamou a minha atenção para 
o poder da poesia. Entre outros, recebi apartes dos que 
comigo compleiam a representação do Piau.( nesta Qtsa 
- dois engenheiros- mas que tocados pelo poder má
gico da poesia, tocados pela alma do poeta maior dà nos
sa terra, aqui produodram, embora em rápidos apartes, 
momento~ de ternura e de encantamento. Muito obriga
do a V. Ext, Senador João Lobo. 

Prossigo, Sr. Presidente: 

Alberto da Costa e Silva, ao exaltar a fjgura do pai, 
lembrou: 

.. Da Costa jamais se Pesprendeu do Piauí. E o confes
saria mais tarde a Esmaragdo de Freitas: a nostalgia da 
minha terra vem-rile, quando em vez, numa toada de re
za. E fenho ã idêia de revê-la, com a vontade de Anteu: 
experimentar a vista no eStirão do rio, penetrar os J,ui
nfOes--dos eflúvios da mata e ouvir, a mão em concha, o 
mugido dos bois ... " (Da COsta e ·silva - Antolc;>gia, 2• 
ed., pág. 15). 

Ninguém até hoje rememorou, como Da Costa c Silva 
em .. A Moenda", .. o engenho de madeira a gemer e a 
chorar ... ringindo e rangendo ... movido pelos bois tardas 
e sonolentos.~ parece que tem alma, advinha e desvenda 
a rulna, a dor, o mal que vai, talvez, causar ... ". E arre
mata na chave de ouro: 

Ai! dos meus tristes ais! Ai! moenda arrependida! 
-Álcool! para esquecer os tormentos da vida 
E cavar, sabe Deus, um torm.ento;'maior!" 
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O poeta fixa, ainda:,- 0-eSpetà-CUli:) criiCI da derrubada 
da mata - o baque da ârvore, cujo tronco brota e rever
dece com a chuva, como se fosse o protesto da vida reno
vada. 

.. A Queimada", poema de grande poder verbal, cor
responde à censura contra a alma desnaturada do ho
mem, a natureza a chorar, desolada, estática, calada. 

Em "O Inverno", concebe versos de rara beleza- a 
ressurreição da mãe natureza anunciando o amor e a 
abastança; em "As Árvores" auSculta a. vidã que elas -
sentem e proclama os sentimentos de amor que as acom
panham; noutra poesia retrata a tortura do rio, que Ccoa 
na alma do povo, e no soneto "O Aboio", belo conjunto 
de harmonia artística, caii.ta ·as sertões, o feliz tempo das 
vaquejadas, a ferra dos animais, ·a rês desgarrada e o can
to do vaqueiro:--

"Ouve-se o aboio no sertão inteiro ... 
Volta a rês ao curral, pausadamente, 
Vencida ao sono do canto do vaqQeiro." 

Recorda, noutro poema, a balsa sobre .. o rio de águas 
ligeiras, à embarCação sitilpiCs e boa, que transporta a 
gente da minha terra, no sertão distante." 

Sr. Presidente e Srs. Senadores, Dã. COsta e Silva can· 
tau, em diferentes momentos e lugarCs, a saudade, "ins
tinto e emoções estranhas!'' ... que tem ••a ânsia de infini
to das palmeiras e a tristeza viofáceadas montanhas!", e 
o rio Parnaíba de seus encantos, de suas emoções e de 
sua insopitável paixão. 

Longe do Piauí, em Recife, a saudade o martiriza. 
Lembra-se da niãe, do rio, dos friófCntos dias do fim do 
inverno, e cria um dos rUais lindos e tocantes sonetos d1 
língua portuguesa: 

Saudade! Olhar da minha mãe rezando, 
E o pranto lento deslizando em fio ... 
Saudade! Amor da minha terra ... o rio 
Cantigas de âguãs claras sOluçando 
Noites de junho ... O caburé com frio, 
Ao luar, sobre o arvoredo, piando, piando ... 
E, ao vento, as folhas Uvidas cantando 
A saudade imortal de um sol de eStio. 
Saudade! Asa de dor do Pensamento! 
Gemidos vãos de canaviais ao vento .. . 
As mortalhas de neve sobre a serra .. . 
Saudade! O Parnaíba - velho monge 
As barbas brancas alongand_o ... E ao longe 
O mugido dos bois da min-ha terra ..• 

O &:nado Federal ao abrir, com a s"esSão especial que 
hoje realiza, as festas que assinalarão o primeiro cente
nário de nascimento de Da Costa e Silva, presta-lhe me
~ida homenagem. 

Representante do Piauí nesta Casa do Congresso Na
cional, homenageio, em nome de todos os piauienses, no 
inesquecível poeta, o encantamento do seu telurismo sem 
defeito, con-stante -e pleno de pureza. 

Da Costa e Silva continUa o maior cantor-da terra na
tal e o eterno apaixonado do rio cujas águas, no mundo 
infantil, lhe plasmaram o espírito e lhe deram, como prê
mio, a perenidade de gratidão dos seus conterrâneos. 

A sua poesia permanece imorredoura. 
Os versos de Da Costa e Silva, ensina o prof. José 

Eduardo Pereira, .. tocam de pei-to a sensibilidade; hâ ne
les a marca de uma irrecusãvel imortalidade e de uma 
gt:andeza sem limites". Os versos que Da Costa e Silva 
nos legou, sentencia Arim~téia Tito Filho, contitluam a 
cintilar e constitu;m glorificaçãO da posterídade~ 

A Da Costa e Silva, que também em instante de rara 
inspiração concebeu os versos do Hino do Piauí, O pe
nhor da gratidã_o dos piauienses e da profundâ homena
gem de todos os brasileiros._ (Muito bem! Palmas.) 

O Si!- PI!ESIDENTE (Lomanto Jünior) - Coneedo 
a palavra ao nobre Senãdor Nelson Carneiro. 

O SR. NELSON CARNEIRO (PTB- RJ. Pronuncia 
o seguinte ,discurso. Sem.revisão dO orador.)- Sr. Resi~ 

dente, Sr. Dr. João Saldanha, representante do Governa
dor Hugo N apolcão, Sr. Embaixador Alberto da Costa ci 
SirVa e demais fainiliares, Professor Paulo Neves, repre
sentante da Universidade Federal do Piauí, Srs. Senado~ 
res, minhas Senhoras e meus Senhores: 

Não sei, Si. Presidente, se seria o caso de repetir Rui 
Barbosa quando Manoel Vitorino C> sãudou na Bahia. 
Tã-O pi-iinoi'os.il Cra a oração de quem o acolheu que o 
mestre consagrado com~çou com a frase que todos co
nhecemos: "Depois disso, Sr. Presidente, não sei como 
principío". . _ 

Ao recepcionar o piauíenSC Carlos Castello Branco ria 
Academia Br_asileira de Leti-as, José Srney anotou que "9 
Piauí é um Estado singular. Em qualquer lugar do mun~ 
do _o poder, nas revoluções, se toma pela fo_rça. Pois no 
Piãuí ele é assaltado péia poesia". E invocava, em louvor 
de sua afirnlativa, a tradição popular que lembra Gabriel 
Lufs Ferreira que "recita para o povo as estrofes condo
reiras' do poema "Pãtria Livre" e com elas vai ao Gover
no do Estado, na Proclamação da República". 

No conturbado ambiente político de nossos dias, em 
- que tod_os procuramos afastar os duendes da incerteza 

institUcional, eis que um piauiense, dos mais ilustres de 
sua geração, trallsforma este plenário, trabalhado pelas 
dissenções -partidárias, em agradável tertúlia literária, e 
faz desfilar entre as bancadas "o Parnaíba- velho mon
ge de barbas brancas alongando.,." E se apurarmos os 
ouvidos ainda escutaremos "ao longe, o mugido dos 
bois", e "o caburé com frio, ao luar, sobre o arvoredo, 
piando, piando ... ". Ou "os gemidos vãos de canaviais ao 
vento". Ou, quem sabe, "o rio cantigas de águas claras 
soluçando ... ". E tanta beleza encrostada em quatorze 
versos, que apenas admitem competição com outr~s ra

- ros çle nos;sa literatura! 

A prosa de Helvídio Nunes é tesouro de avarento. So
mente o centenário de nascimento de Antônio Francisco 
da Costa e Silva o faria espalhar desta tribuna um pu
nhado de primores tão ciosamente escondido. E já o 
imagino, descçmfiado, a recolher, a apertar o rico alforge 
a-sete ch~v_es, para_ somente reabriwlo, quem, sabe, no_.s_e
gundo centenário do poeta maior de sua tei-ni~ 
- Minha admiraÇão pelo Piauí nasceu com Da Costa e 

Silva, nos dias distantes d~ juventude. Cristalizou-se na 
amorável convivência Qiãriã, por mãis de duas décadas, 
com Aurélio de Britto. o melhor dos _homens que conhe
ci. E se estratificou através da vida pública, na amizade 
de nobres figuras que, nessas últimas décadas, represen
taram o Estado no Congresso Nacional. E para não citar 
a tantos, destacarei nessa confissão apenas a afeição que 
me ligou, airtda que militando em Campos opostos, a Pe
trônio Portella. Amo no piauiense sua devoção à terra 
natal, sua determinação de vencer a natureza hostil, a 
doçura de seus cajufs dourados, as conversas nas cadei
ras ajuntadas na~ caJçadas, para ·espancar o cal,or das 
noites quentes; a paixão pelas boas letras, reunidas em 
sua pujante Casa 'de Lucídio Freitas, hoje sob_ a devotada 
presidência de Arimatéia Tito Filho, e pela qual passa
ram, deixando um rastro luminoso - e refiro alguns dos 
que atravessaram os umbrais deste mundo- os Pinhei
ros, os Ribeiro Gonçalves, Matias Olimpio, Odylo Costa 
filho, Píres Rebelo e CiístinO Castelo Branco, que, em 
"Homens que iluminam", afirma haver assistido o sone
to maior surgir "(iua~e de improviso, do cérebro, dos lá
bios, do coração de Da Costa". 

Perguntar-me-á V. Ex' Sr. Presidente, p_or que arrisco 
a juntar minha palavra descolorida à luminosa oração 
que-õ Senado acaba de aplaudir. Âs vezes é necessário 
ousar~ E ouso. Cumpro meu destino. 

Piatiicil8e-CõnleÇa a celebrar centenário um ano antes. 
Para ser ínais precisõ; um ano e um dia antes. Porque Da 
Costa, o Da para os fntimos, nasceu a 23 de novembro 
de 18&5. E na Rua das Flores, coma a compensá-lo de 
atê -ã ritorte a 25" de junho de 1950, no Rio de Janeiro, vi
ver entre rosas e espinhos, que esses mais que aquelas 
junCaram seu caminho e teceram sua glória. Na infância, 
contam seus biógrafos, pintou bandeiras para festas reli-
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giõsaS e-esculpiu im3.8:ens para capelas e santuários. Aos 
d~csscis anOs publicaVa seus primeirOs-poemas na revis
ta do Grêmio Literário Amarantino. Em 1908, na Facul
dade de DireitO do Recife, lançava seu primeiro volume 
de poesias, Sruigue. São poemas de amor, de saudade, de 
riO e de morte. Parecem de Augusto dos Anjos, que só 
publicaria seU livro sete anos depois, os versos de Ironia 
Eterna, e que terminam; 

.. Ironia feliz dos esqueletos 
Nus, sorrindo, funâmbulos e doudos 
Defjtro. _dos, muros lúgubres e pretos ... 
Ride, Visões sinistras, agourentas ... 
Pois-dos risOs o melhor de todos 
-~ o riso escancaradÔ das caveiras". 

Mas Da Costa e Silva não vive "dentro do horror das 
noites apagadas do Carnaval da Morte e do Mistério". 
Seu mundo é outro, ao menos no começo da jornada, na 
agradável companhia de Augusto Rodrigues, Cristina, 
Carlos Oias FeÕlandCs e Assis Chateaubriand. Naquela 
quadra da vida, o que corre em suas veias é "o rio ideal 
do Sentimento'\ que assim evoca: -

va: 

"Por sobre as águas claras, mansas 
Do rio plácido e risonho, 
Bóiam esteiras de esperanças, 
Rosas divinas do meu sonho. 
Naus de aventura que deponho 
Na rósea paz das ãguas mansas". 
Valho-me do Embaixador Alberto da Costa e Si!-

.. Na époc~ de Sangue, Da Costa morava numa re
pública, no Recife, com vários rapazes do Piauí e do Ma
ranhão, entre os quais Jayme Rios, que usava longas 
barbas. Como as pulgas fossem muitas e não o deixas
sem dormir, o poeta, a certa hora da noite, despertou, fu~ 
riosó, e gritou de sua rede: 

"Deixai-me, pulgas, deixai-me, 
Que já Dão tenho mais sangue, 
ide pras barbas do Jayme, 
Embora o Jayme se zangue". (Risos.) 

Daí por diante foi -toda uma luta, marcada pela pere
grinação do funciOn"ãrio- públíco, vencendo distânciils- e 
preterições, ora em Minas, ora no Maranhão, agom em 
São Paulo, agora em Manaus, ou em Porto Alegre, ou 
no Rio de Janeiro, a semear afetos e admirações. A 
feiúra, <jüe ele próprio eterniZou - .. minha triste e feifs-
sima cabeça, coroada de estrelas e de rosas"- nã_o o im
pediu de amar e ser amado, mas cortou sua vocação para 
a carreira diplomática. Rio Branco - e volto ao depoi
mento de seu ilustre filho - .. mandara chamar Da Cos
ta, a quem só" conhecia de nome e de versos, para um da~ 
queles almoços em que selecionava os candidatos à di
plomacia. Â sobremesa, disse ao poeta:- .. Você é um 
homem de talento, com o dom das línguas e presença 
pessoa:I. Mas não serve para diplomata, porque é muito 
feiO". Contou.Ifle Seabra que o Barão, quando ambos 
integravam o Ministério, recomendava-lhe postulantes 
capazes porém pobres, que o das Relações Exteriores, à 
época, não tinha como arcar- com todas as despesas no 
estrangeiro. Os tempOs passaram, graças a Deus. Não sei 
se o Itamarati continua discriminando seus diplomatas 
pela aparência; o certo, entretanto, é que já -não o"s dis
pensa por não poderem suportar, no exterior, os encar
gos de representação. 

Aventuro-me a dizer, no pórtico das justas comemo· 
rações com que o mundo literário brasileiro recordará os 
cem anos de Da Costá e-Silva, e que hoje se iniciam nesta 
augusta Casa, que alêm do amor, tema de todos os poe
tas, em todos os continentes e sob-todos os cWs, a mais 
constante presença na poesia do vate piauiense, mais que 
o rio e mais que a morte, ê a saudade, ou seja, a vida que 
não parece, a vida que continua vida. Ele próprio o disse: 

.. Eu vim m,- niundo para ter saudade ... ". 



4440 Sexta-feira 23 

O aedo _c;mcapuçado Helvídio Nunes abriu as·comemQ
rações dq centenãriõ de pa_Costa e Silva. E durante l!~ 
ano todo o Brasil_ recorda rã aquele poeta feiÕ que escre
veú alguns dos mais lindos versos da língua portuguesa. 
E são eles ~que continuarão falando à sensibili~adc;_doª 
que viveram estes e os outros tempos que hão de vir. 
(Muito bem! Palmas.) 

O SR. PRESIDENTE (Lomanto Júnior) - Exm• Sr. 
Representante do Go"vern:aâor do Estado do. Piaui, Em
baixador da Costa e Silva,_ e familiãrés do saudoso poeta: 

A Mesa associa-se, integralmente, às homenagens <lue 
estão sendo prestadas pelo Senado, comemorimdõ O cen
tenário de nascimento do grande poeta Da Costa e Silva, 
que hoje e sempre figurará ·n·á-ga1eria dos grandes vates 
brasileiros. -- - -

Suspendo a sessão por cinco minutos, pata que os Srs. 
Senadorçs possam cumprimentar a família do homena- _ 
geado. 

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção II) 

às .18 horas e 30 minutos, destinada à apreciação das se
gu.i!l~es -;atér:Jas: -
~-PrOjetos de ResOlução n9s62 e_~s. de 1984; 
e 
- Pr~ojeto de Lei dp Senado p.9 108, de 1983. 

ú SR. PRESIDENTE (Lomanto Júnior)- Na sesSão 
ofdinãria do dia 13 d()_corrente, foi lido o Oficio P:9S/~5; 
d~ ~9~84, ~_o GovernadOr do-Estad? -dÕ E~píritO sàntoL 
s01ieitãõd0 -autOrização dõ _ senado p~~a_ -~liz~t:. ope
radio de ~-préstimo exiefno nO ·vaio i dé d~ mil!tõeS de 
dólares, para o fim que especifica. 

A matéria_fícou aguardando, na Secretaria-Geral da 
Mesa, a complementação dos documentos nçce,.ssãrios~ 

-tCrido a:- presidência recebido os referidos documen
tQ~, despachará a matéria às Comissões de Finilnças e de 
COnstituiÇão-e Justlça. 

O SR. PRESIDENTE (Lomanto Júnior)- Concedo 
a· pálavrá ·ao- nobre Senador Jorge Kalume. 

(Suspensa às 15 horas e 51 minUtos, a sessãó, é 
reaberta às 15 horas e 57 minutos.) O SR. JORGE KALUME (PDS- AC. Pronuncia o 

seguinte discurso.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores: 
O SR. PRESIDENTE (Lomanto Júnior)- Está rea- Anualmente, quer pela minha consangUinidade, quer 

berta a sessão. -~ ...--_.- pela admiração que nutro pelo Líbano e também pelo 
Sobre a mesa, expediente que vai ser lido pelo Sr. 19- cristalino relacionamento existente com o Brasil, valho-

Secretário. me-sempre da sua data magna - Independência -para 

É lido Q seguinte. 

PARECER 

COMISSÃO DE REDAÇÃO 
PARECER N• 766, DE 1984 

Redaçiio final da emenda do Senado ao Projeto de 
Lei da Câmara n9 7:5, de 1981 _(0'1638/79, na Cua de 
origem). 

Relator: Senador Alberto Silva 
A Comissão apresenta a redação final_da emenda do 

Senado ao Projeto de_Lej_ da Çâma_ra n9 75, de 1981 (n9 
638f79, ria Casa de origem) que altera a red,açãQ_do art. 
210 da Lei n9 5.869, de_lj_ dejal)eiro de 1973- Código 
de_Process_o_Civil. 

Sala das ComissÕ!:S, 22 de novembro de _1984.- Pas
sos Pôrto Presidente- Alberto Silva Relator-: Saldanha 
Derzi 

ANEXO AO PARECERN• 766, DE 1984 

Redação final da emenda do Senado ao Projeto 
de Lei da Câmara n97_5, de 1981 (n9 638/79, na Casa 
de origem). 

Altera a redação do art. 210.da Lei n'1_5i69, de 
11 de janeiro de 19_?3 -::-_Có_~igo_de ~r«_?cesso Civil. 

EMENDA N•l 
(ColTespõüde à Emenda D9 1, de Plenário) 

Suprima-se, no parágrafo único, .. in fine", do_art. 19 
do _Projeto, as seguintes expressões: 

" ... _ no prazo máximo de 30 (trint_ã) dias, conta
dos da data _do recebiment_Q." 

O SR. PRESIDENTE (Lomanto Jünior) - O Expe-
diente lido vai_à publicação. - -

O SR. PRESIDENTE (Lomanto Júnior) - A Presi
dência convoca os 'Srs. Parlamentares para uma sessão 
conjUnta a re{tlizar-se hoje, às 19 horas, no plenário da 
Câmara dos Deputados, destinada à discussão do Proje
to de Lei n9l3, de 1984-CN, que estima a Receita e fixa a 
Despesa da Uniãó para o exercício-·nn-ariCeiro de 1985, 
na parte referente ao Anexo Receita e Texto da Lei. 

O SR. PRESIUENTE (Lomanto Júnior) - A Presi
dência convoca s~o extrao'rdin;!ria- a re~izar-Se hoje, 

recordã-lo e realçã-lo, porque esse Pafs estâ muitO além 
da beleza das suas mantinhas, ou direi melhor, da sua 
orografia. Pelo seu posicionamento geográfico, não obs~ _ 
tante a pequenez física do seu territ6rio1 tornOU-se gran-
de e próspero através de seu povo-, que soube projetã-lo 
no cenário ffiuridia_], como fruto da sua aprimorada edu
cação e generosidade. 

Em que pese a índole pacifista da Nação Libanesa. 
como regra bãsica jã incorporada à sua vida, tem sidc. 
vítima da ambição e da brutalidade da raça humana ao 
longo da sua existênda, mas sempre resisúndo CO_Ill a _al
tivez que lhe é peculiar. 

Ã.lex.andre, para não mencionar outros conquistado
res-, dominou Tiro, partê-iritegrante das terras fenidaS, 
todavia, não logrou êxito". O esctitor'"Jorge Bastani rios 
revefã o efelto ·negafivo dessa empresa bélica do guerrei
ro grego e· pergunta: 

·''De que adiantam as conquistas se o homem 
passa e a terra fica? ... Alexandre conquistou Tiro, 
dominou o seu território, mas não pôde _dominar o 
espfrito de seus habitantes". 

E a história se repete, mas eStamos certos de que esses 
fortes sobreviverão, como assim cr fizerã,m rio Peicúrso 
de sua heróica trajetória. 

Não exagero se-disser que éssa gente mileitar, embora 
soffida, vem atraVessandÕ OS séculos·, e levad-a j)ClO dese~~ 
jo de conhecer novas teyras, veiÕ até õ.õs, adentrando-Se-
por todo o País, do Rio Grande do Sul ao A~re. Com ã 
sua presença marcante, os libaneses contribuíram para o 
desenvolvimento do Brasil, adotando-o como_ sua Pátria 
e aqui -se multiplicaram. 

Seus dCscendentes souberam seguir suas lições dentro 
da 'trilha do trabalho, do civismo _e do amor à )'erra em 
que nasceram. 

Há ratz:es profundas e é justifie<iQa a sua ~feição pelo 
Brasil, pois o libanês Sulaiman, cognominado dr:. "Melo, 
foi um dõs (ripulantes das naus de Pedro ÃfVãres Cabral, 
exercendo o lugar de timoneiro, recomendado por Sua 
Majestade El-Rei D. Manuel". 

Incluo nesta_ minha homenagem, pelo seu inegável va
lor, as palavras do Senador Gabriel Hermes, pronuncia
das em Belém, no ano de 1979. 

••i:, sem dúvida, e o lembra a História, povo cheio 
de coragem, de capacidade, amigo da convivência 
com outras raças. O âril.be, por isso, buscou novas 
terras, novas gentes, Pãra dar aos :que _encontrava 
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um pouco de sua cultura, de sua experiência e com 
eleS aprender. Foi o espírito empreendedor do mun
do árabe, que cedo o levou ao perigo do desconheci
do, pois amava o corlvívio novo e tinha anseio sadio 

_-de trocar conhecimentos e bens, no bom hábito que 
deSenVolveu do comércio.". 

-No Livro, ainda inédito, da Jrunalista Nilza Portocar
rero. ~·Breve História do Minúsculo Grande Líbano",li 
e transcrevo: 

_._· . .g~- ·4~m!=_!'_~c_er _o es(Orço despendido por ou
tros países neste campo, dificilmente se encontra um 

::-- leque tão esplendoroso de cultura co_mo no Líbano, 
tão infinito em sua riqueza. Lamentavelmente- a 
não ser aqueles que tiveram o privilégio de conhecê-

- lo ln loco ou os historiadores que mergulham na sua 
história -=. ·poticos·--conhecem o Pais, senão que, pe
los meios de comunicação de massa, ·seu território 
está sendo palco de Interminá-veis conflitos internos 
e externos. Poucos sab~m dQ_ "tesouro'~ encravado 
·_~o sçlÔ deste miiena·r: ~-~ís, de -Ox1i;en~ f5ilícias_." 

Prossegue a autora: 

•• A cultura libanesa também maniteStã.-se- poi 
!lleiO de seus artistas, espalhados por várias áreas, 
como pintores, escultores, músicos, artistas teatrais, 
pensadores, poetas e historiadores. Neste trabalho 
mencionou-se que em muitas partes do mundo pou
cas pessoas sabiam ou podiam descrever sobre o 
il1istico "Líbano. 1:: impossível, porém, alguém igri()---: 
rar Khallil Gibran. Citando-o, estarei assim home
nageando o mundo intelectual libanês." 

Vale destac~r. dentre tantos heróis, Yussef Karam, 
que tem para o Líbano o mesmo significado do nosso Jo
séJ_oaquim da Silva Xavier, o Tiradentes, como pioneiro 
da luta irredentista, porém falecido alguns anos antes de 
ver realizado o seu tentâmen. E afinai, não tardariam a 
soprar os ventos da liberdade! 

Hoje o Líbano está serido prejudicado pelas divergên
cias humanas,- po-rém, Como no pãssado, sairá triunfante, 
pois um povo-alicerçado na liberdade, culto, generoso, 
bravo, amanw da p<iz e- ãdmirado pelo mundo, não pere
cerá, mesmo porque, como se expressara um grande poe
ta da terra dos cedros: 

••somos libaneses ... nossa Pátria é a terra, 
Recusamos menos espaços da vida 
Daquela Pãtria pequena alravessamos a terra, 
semeandO em toda costa, cidades -
Desahãlí:do -o mundo, povos e terras 
Edificando ond~ quisermos, outros Lí~a~Qs." 

Com os nossos votos pela paz, saUdamos. a· Nação li
ban~;:sa, através do seu eminente Embaixador, o Diplo
mata Farhy Saghiyyah. 

O Sr. Nel50n CIU'b.eiro- V. Ex• permite um aparte? 

O SR. JÓRGE KALUME - Com muito praZer,
nobre Senador Nelson Carneiro. 

O Sr. Nelson Camelr_ -V. Ex• recorda um dos países 
que mais tem sofrido na história _da humanidade, exata
mente porque, não estando em guerra, é o palco da mais 
loiiga, da mais curenta, da mais injusta das guerras. Tive 
a ventura de c-onhecer o Líbano nos seus dias de paz ima
gino, pelo noticiário da imprensa, pelas fotografias di
vulgadas pelos jornais, pelo que é espalhado pelos diver
sos meios de comunicação, notadamente a televisão_.. o 
Líbano de hoje, o drama de suas famílias, a destruição de 
sua bela capital, a ameaça às ruínas de Baalbeck, tudo 
queJembra aquela doce terra onde_s_e vende tâmaras nas 
ruas, como se vende no Brasil laranjas e bananas; tâ~a-
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ras frescas, tão frescas c-omo a pele e o riso das mulheres 
libanesas. Qe modo que V. Ex' realmente presta uma ho
menagem a uma naçãQ que sofre, quando deveria estar 
sendo um oásis d_e paz, pela sua tradição e pela sua preo
cupação de não querer ser mais do que era, mas ser ape
nas aquele estuário onde chegavam todas as idéias, todas 
as tendências e todas as preocupações do Mêdio Oriente. 
V. Ex' faz muito bem em recordar o .Líbano, a doce terra 
do Líbano que todos nós conservamos permanentemente 
na lembrança e no coração. 

O SR. JORGE KALUME- Nobre Senador Nelson, 
eu incorporo com muita alegria e muita honra as pala
vras de V. _E21:•, que trazer em seu bojo a sua jã peculiar 
sinceridade e que expressaram o seu sentimento por essa 
pequenina grande nação que tem sabido, nesses milé
nios, enfrentar rebeliões e a brutalidade humana, e 
graças à pujança e iittfej>idez do seu povo, vencido os 
seus algozes. Muito -Obrigado a V. Ex• 

O Sr. Mário Mala- Permite V. Ex• um aparte. 

O SR. JORGE KALUME - Com muito prazer, 
nobre Senador Mário Maia. 

O Sr. Mário Mala - Nobre Senad_or Jorge_ Kalume, 
V. Exf. como _de_ costume, registra numa página as pB.gi.: 
nas do Senado da República, um fato_ a que nós todos 
devemos reverência, que diz respeito à comemoração da 
República do Líbano. V. Ex,., de origem sírio-libanesa, é 
testemunha do quanto _o- nosso Estado do Açre d_eve a 
esse povo dinâmíco e trabalhador que se espalha por to_
dos os recantos do Mundo. Imagino que, pelo menos no 
que diz respeito ao- nosso País, diffcil nos é encontrar 
uma cidade, por mais longfqua que seja da nQssa Pátria, 
op.de não se encontre um sírio-libanês contribuindo parã 
o desenvolvimento dessa cidade. O nosso Estado muito 
deve aos libaneses. A chamada colônia sírio-libanesa do 
Acre está presente na Capital e em todos os municípios 
de nosso Estado que, embora poucos, são bastante re
presentativos no ceriário-do Estado e, como uma partícu
la, também no cenárío n-acionãJ. V. Ex•, portanto, tem a 
solidariedade de nossa parte, não apenas pessoal, mas do 
nosso Partido, no momento em que exalta o heroísmo, a 
austeridade, ·o trabalho fecundo daquele povo que se lo
calízou naquela fatíã-do Crescente Fértil há miléniOs e 
que, nos dias atuais, representa ainda a porta de entrada, 
porque Beirute, a sua Capital, era há bem pouco,-·consi
derada a Capital cultural da Ásia Menor. Assiril, nobre 
Senador Jorge Kalume, queira darMnos licença para re
gistrar o regozijo e admiraçiio que temos pessoalmente, 
bem como a do meu_ Partido, ao bravo povo libanês que 
V. Ex•, como descendente, tão bem representa nesta CaM 
sa. Muito agradecido. 

O SR. JORGE KALUME- _Muito obrigado, nobre 
Senador Mário Maia. V. Ex•, neste seu a·parte, trOUXe à 
nossa lembrança o trabalho edifiCãnie da raça libanesa 
em nosso Estado. Permito-me lembrar que quando o 
Acre ainda era s_elva, povoado praticamente de índios e 
infestado de febres palustres, lá já se encon_trava_o !iba
nês e o sírio. Basta lembrar que a Revolução Acreàna d~ 
1902, que contribuiu, sob o comando de Plácido de Cas
tro, para integrar o Acre ao território brasileiro, contava 
com a presença dos sírio-libaneses,•principalmente liba
neses, participando da tropa de Plácido de Castro aju-
dando a vencer aquela batalha homérica para que pudés
semos falar o português. 

Eu lembraria, neste m-omento, di:ntre tantos, Alexan
dre Farah, que chegou a ser Capitão das Forças de Pláci
do de Castro, João Barbosa, que era conhecido por João 
Turco, Major da Revolução. E, se não me falha a me
mória, o Nazário, o único Que teve direito à sepultura, 
porque os demais Plácido mandava queimar porque não 

havia tempo de fazer a escavação. Estimado colega 
Mário Maia, agradeço as palavras de carinho e de home
nagem que prestou ao Líbano nesta data da sua in.depen
dência. 

O Sr; SaldaDiia Derzf- Permite V. Ex• u:n:i aparte? 

O SR. JORGE KALUME- Ouço V. Ex•, nobre Se
nador Saldanha Derzi. 

O Sr. Saldanha Derzl - Nobre Senador Jorge Kalu
me, contra tuJo-me com V. Ex' pelo brilhante discurso 
que faz, prestando uma homenagem ao Líbano, que ê a 
terra dos nossos pais, no dia da sua independência. Real
mente, este é um País que merece a admiração de todo o 
mundo, por suas tradições, pela cultura de sua gente, por 
seu trabalho, por sua evolução e pela modernização dos 
seus costumes. O Líbano realmente era, no Extremo 
Oriente, uma p-érola engastada naquela· região, vítima 
que está sendo de uma luta que não é sua, porque vem os 
iniinigos lutar no seu campo, na sua casa, sem nada ter a 
ver com isso, excef:o ser uril país árabe. Temos que admi
rar a fibra daquele povo porque quase que totalmente 

_destruída sua capital, eles continuam co~ aqu~Ie entu
siasmo, com ~quela coragem ~o sêu trábalhO, no-Seu· afã 
de reconstruir aquele país que espero volte a ser o grande 
übãno,----a- g-rãnde -Beirute qUe nós co-nhecemos. 
Con-àF<i.uiio--me com V. Ex• pelas brilhantes palavras~ ila 
homenagem que presta ao Líbano, terra _dos_ nossos pais. 

O SR. J9'RGE ~U~_E- Mu_ito_ob_rigado. Devo 
lembrar,já que V. Ex• é ta~bém um dos consanguíneos, 
que os nossos antepassados que vieram para o Brasil 
integ_raram-se de tal maneira à Pátria brasileira, que se 
esquecer~m de nos ensinar ou de nos transferir a lfngua 
de sua origem. Alguma coisa que aprendi foi oUvindo. 
EnquantQ_ falava~ no se'!l idioma pátrio, eu respondia 
em p.ortuguês.. Não hâ."-'ia obrigação. Foi uriJ pov~_ que 
veio para fazer do Brasil a sua verdadeira pãtria, a Pãtria 
adotiva. Muito obrigado a V. Ex•. 

O Sr. João Lobo- Permite V. Ex' um ·aparte? 

O SR. JORGE KALUME- Com prazer, ouço V. 
Ex• 

.O Sr. Joiõ Lobo - Senador Jorge Kalume, ·quero 
jlin"tilr-me às vozes que estão parabenizanôo v. Fxf, nes
ta tarde, no Senado, pela brilhante lembrança e pelo bri~ 
fharlte-discti.-rSo que V. Ex• faZ i1.1 da-ta -da iitdeperldêncía 
do. Líbano, lembrando a grande dívida que a Pãtríã bra
sileira tem para com o pequenino Líbano, que lhe forne
ceu tantos hÔmens bravos, tantos braços já preparados 
para o trabalho, homens criados naquela terra heróiCa e 
bela, que deixaram só o custo sacia{ da sua infância, da 
sua puberdade, e trouxeram a sua capacidade, o seu 
braço pronto para o trabalho, o _seu destemor. o seu ape
go à nova· pátria adotada quando aqui chegaram. De tal 
forma adotaram o Brasil como pãtria, como terra mãe, 
que se diluíram ínteiramente-nos costumes_ e até- na 
língua. Não há no Acre, na terra de V. Ex•, nem eni qual
quer paragem deste País, cabloco, camponês ou nativo 
mãis -autêntico do ·que o libanês ou o sí'dõ-qUe Para cá 
veio, imigrou, no começo. deste século e que fez desta ter
ra a sua terra, a sua pátria. Quero pois parabenizar V. 
Ex' pelo brilhante discurso com que comemora a data da 
independência deste heróico e sofrido Líbano~ 

O SR. JORGE KALUME - Inegavelmente,_ eles se 
familiarizaram se adaptaram a terra que o acolheU de tal 
maneira que, inclusive, os nomes das famflias mudaram, 
haja vista o seu caso. 

Portanto, acolho, com muita alegria e honra, o aparte 
que V. Ex• me ofereceu, nesta tarde, e que veio enriqUe
cer a hQmenagem que prestei à grande naçiio libanesa. 
Muitõ Obrigado, Sr. Presidente. (Muito bem! Palmas!) 
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O SR. PRESIDENTE (Lomanto Júnior) -Concedo 
a palavra ao nobre Senador Nelson Carneiro, para uma 
breve comunicação. 

0- SR. NELSON CARNEIRO (PTB- RJ. Para uma 
breve cOmunicação. Sem revisão do Orador.)- _Sr. Pre
sidente, Srs. Seiladores: 

Na história dos povos democráticos da América Lati
na, o Uruguai sempre teve um papel de relevo. Durante 
tantos anos ali viveu o que se chamou a Sufça americana; 
porêm, 12 anos de trevas impediram ·o restabelecimento 
da ordem cõnstituciõnal. 

~. portanto, com o maior júbilo que ocupo esta tribu
na para saudar os partidos que, no próxiino domingo, 

- pelo voto direto, elegerão o Presidente da República, o 
Vice-Presidente os membros da Assembléia COnstituin
te, e- os que vão dirigir as províncias C as municipalida
des. 
· Quero, nesta manifestação que faço, igualmente em 

nome do Parlamento Latino-Americano, que_ tenho a 
honra de presidir, dirigir-me ao Dr. Júlio Maria Sangui
netti, Secretário-Geral do Partido Colorado, ao Profes
sor Juan Pivel Devoto, Presidente do Diretório do Parti
do Nacional, ao General Liber Seregni, Presidente da 
Frente Ampla e_ao Dr. Juan Vicentetchiajino, Presidente 
de União Cívica, para saudâ-los e manifestar a solidarie
dade de todos os democratas do Brasil, pelo retorno à 
ordem constitucional do nosso vizinho e querido irmão 
Uruguai. 

Ao encerrar estas breves palavras, renovo o apelo feito 
desta Úibuna, qué é o apeiO de toda a consciência cívica 
do Brasil, pela breve libertação daquele grande e bravo 
combatente da restauração democrãtica, ·o Senador Wil
son Ferreira Aldunati. 

São eStas; Sr. Presidente, as considerações que queria 
fo'rmular neste momento. (Muito bem!) 

COMPARECEM MAIS OS SRS. SENADORES: 

Altevir Leal- Claudionor Roriz- Gaivão Modesto 
- João Castelo - Milto_n Cabral- Aderbal Jurema
Cid Sampaio - Marco Maciel - Fernando Henrique 
Cardoso - Severo Gomes - -Ãivaro Diàs ...:.. LenOir 
Vargas - Carlos Chiatelli. 

O SR. PRESIDENTE (Lomanto Júnior}- Passa-se à 

ORDEM DO DIA 

Sobre a mesa, requerimento que vai ser lido pelo_ Sr. 
}9-Secretário. 

~ lido o seguinte 

REQUER~ENTONo~,DEl~ 

Nos termos do art, 387, inciSo rr, do RegimentO InterM 
no, requeremos a extinção ·concedida para o Projeto de 
Lei do Senado_n9 139/84, constante do item da Ordem 
do Dia. -

Sala das Sessões, 22 de novembro de 1984.-Humber
to. Lucena - Líder do PMD B - Nelson Carneiro -
Uder dO PTB. 

O Sii. PRESIDENTE (Loman~o Júnior) -- Ein vo- . 
tação o requerimento. 

O Sr. Nelson Carileiro- Sr. Presidente peço a palavra 
par~" enc_aminhar a votação. 

O SR.- PRESIDENTE (Lomanto Júníof) - Concedo 
a palavra ao nobre Senador NeLson Carneiro, para enca
minhar a votação. 

O SR. NELSON CARNEIRO (PTB- RJ. Para enca
minhar a votação. Sem revisão do orador.)- Sr. Presi
dente. 
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Este projeto da maior releVância, da maior opOrtUni
dade, tem sido obstáculo às votações normais desta Ca
sa. Para colaborar com o propósito de todos os Partidos 
e dar andamento aQS projetas que figuram na "Ordem do 
Dia, e a muitos Que esPeram a oportullidadC d~ serem 
votados, com a concordância do ilustre Líder Humberto 
Lucena, tomei a iniciativa de retirar a urgência, esperan
do que o Senado não encerre a presente Sessão Legislati
va sem aprová-lo, ainda sem esse carâter de urgência. 

Era apenas esta a explicação. Muito obrigado. 

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção 11) 

os Decretos~ leis n9s 672 e 1.273, respectivamente, de 
3 de julho de 1969 e 29 de maio de 1973, e dá outras 
providências. 

Em votação. 
Os Srs. Senadores que O aprovam quefr-am permanecer 

sentados. (Pausa.) 
Rejeitado. 
O Sr. Hélio Gueiros- Sr. Pi'esidente, peço verificação 

votaçã_o~ 

O _SR. PRESIDENTE (Lomanto Júnior)- Será feita 
a verifiCação de solicitada. 

O SR. PRESIDENTE (Lomanto Júnior) - Em vo- _Antes de proceder à verificação, a Presidência irâ sus-
tação o requerimento. pender a sessão por 10 minutos, acionando as campai-

Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer nh.ls para chamada dos Srs. Senadores a Plenário. 
sentados. (Pausa.) (A sessão é suspensa às 16 horas e 25 minutos, 

Está aprovado. _ --~ _ __s_endo._reaberta ãs 16 _horas e 35 minutas.) 
Aprovado o requ~rimento, fica extinta a ufgênciã~e a · 

matêria retoma o ·seu rítmo normal. - O SR. PRESIDENTE (Lomanto Jú~ni~r)- Está rea-

O SR. PRESIDENTE (Lomanto Júnior) - Sobre a 
mesa, requerimento que será lido pelo Sr. Iv-Secretário; 

e lido o seguinte 

REQUERIMENTO N• 388, DE 1984 

Nos tennos do art. 280 do Regimento Interno, requei
ro a retirada do Requerimento n9 302, de 1984, de minha 
autoria, em que sõlicitamóS Uigênci8. para (]" Oficio 
Sj9j1,4. -- - ---- ---

Sala das Sessões, 22 de novembro de 1984.- Humber
to Lucena. 

O SR. PRESIDENTE (Lomanto Júnior)- O requeri
mento lido é deferido pela Presidência. 

Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo Sr. 1'-
Secretárío. --

t?. lido o seguinte 

REQUERIMENTO N• 309, DE 1984 

Nos termos do art. 198, alíea "d" do Regimento inter~ 
no, requeiro iilversã.o da Ordem do Dia, a fim de que a 
matéria Constante do item n' 8 seja submetida ao Ple
nário em 11' lugar. 

Sala das Sessões, -22 de novembro de 1984. - Nelson 
Carneiro. 

O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla) - Em votação 
o requerimento. 

Os Srs. Senadores que o aprov:am queiram permanecer 
sentados._ (Pausa.) 

Aprovado. 
O SR. PRESIDENTE (Lomanto Júnior) - Sobre a 

mesa, requerimento que serã lido pelo Sr. 1'-SecretáriO. 
~ lido o seguinte. 

REQUERIMENTO N• 310, DE 1984 

Nos termos do art. 198, alínea "d", do Regimento In
terno, requeiro inversão da Ordem do Dia, a fim de que 
a matéría c_onstante do item n' 11 seja submetida ao ple
nário em 2' lugar. 

Sala das Sessões, 22 de novembro de 1984.- Alexan
dre Costa. 

O SR. PRESIDENTE (Lomanto Júnior) - Em vo-
tação o requerimento. -

Os Srs. Senadores que o aprovam queiram-permanecer 
sentados. (Pausa.) 
Aprovado~ 

O SR. PRESIDENTE (Lomanto Júnior) - Item 8, 
Votação, em turno úriico, do Requerimento n~' 

291, de 1984, dos Senadores Roberto Saturnino e 
Humberto Lucena, solicitando, nos termos do art. 
371 alínea .. c", do Regimento Interno, urgência 
para o Projeto de Lei do Senado n' 14, de 1979, de 
autoria do Senador Nelson Carneiro, que revoga 
dispositivos da Lei n' 5.44-9, de 4 de junho de 1968, 

berta a sessão._ Persistindo a falta de "quorum" a Presi
dência se dispensa de proceder a verificação solicitada. 
-O Requerimento n"' 291/84, fica com a sua v~tação 

_adiada por falta de "quorum". 
Em conseqüência, as demais matérias da Ordem do 

Dia, iodas em fase de votação, constitufda do Projeto de 
Lei do $enado n! 13/80; Projet~~ de Lei da Câmara n~'s 
10/81, 44/81, 53/77, 65/79, 14/84, 211/83 e 79j79; e 
Projetas de Lei do Senado n~' 41/82, ficam COin a sua 
apre_ciação- adiada para a próxima sessão ordinária. 

-0 SR. PRESIDENTE (Lomanto Júnior) - Há ora
dores inscritos. 

Con<:edo _a palavra ao riobre Senador Hélio Gueiros. 
(Pausa.) 

S. Ex• desiste. 
Concedo a pal.lvra ao nobre Senador Enêas Faria. 

(Pausa.) 
S. Ex• nãO está Presente. 
Concedo a palavra ao nobre Senador José Fragelli. 

(Pausa.) 
S. Ex• não está presente. 
Concedo a palavra ao nobre Senador Henrique San

tília. (Pausa.) 
S. Ex• nãó está presente. 
Concedo a palavra ao nobre Senador MáriC? Maia. 

(Pausa.) -
S. Ex• desiste da palavra. 
Concedo a palavra ao nobre Senadqr Mauro Borges. 

(Pausa.) 
S. Ex• não ~tá_ presente. 
Concedo a patãVra ao nobre Senador Jaison Barreto. 

(Pau-sa.) 
S. Ex• t:~-ão eStá presente. 
ConcedO a palavra ao nobre Senador Fernando Hen

rique Cardoso, __ 

- O !iR., FERNANDO HENRIQUE CARDOSO 
(PMDB ---SP. Pronuncia o seguinte discursO.) - Sr.· 
Presidente e Srs. Senadores: 

Su-bo hoje à tribuna para transmitir-lhes uma boa 
notícia:. na história recente déste País as boas noticias 
tem sido raras, em especial no que diz respeito à gestão 
de nossas empresas públicas. 

A aviação civil possui dois índices que niedem o grau 
de eficiência- das empresas aéreas no transporte de passa
geiros. Refiro-me aos índices de pontualidade e de regu-
laridade+ A partir de informações -cOletadaS diariamente, 

,o Departamento de Aviação do Ministério da Aeronáu
tica publica mensalmente a classificação das empresas de 

__ transporte aéreo, com base nos referidos índices obtidos 
no período. 

Todos nós, usuários dos transportes aéreos, sabemos 
muúO_ bem a importância _de contarmos com a confiança 
de poder viajar no vôo previamente escolhido e precisa
mente no horário fixado. São essas qualidades que a 
Víaçãp Aêrea São Paulo tem primado em ofereC-er a seus 
passageiros nos últimos tempos. De fato, já desde o mês 
de ab,ril último1 as estatisticas do DAC tem colocado a 
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VASP em posição de ponta entre as empresas de aviação 
civil, no que diz respeito à pontualidade e à regularidade 
de seus vôos. e a imagem da nova VASP que se deseja e 
cyjos ·crrntoto:os -se delineiam cada vez com mais força, 
desde que o Governo Democrático de São Paulo colocou 
na gestão da empresa uma equipe de administradores 
sérios e competentes. 

À exceçào do Território de Roraima, a VASP serve a 
todos os Estados e Territórios deste nosso imenso Pafs. 
Seus aviões percofrem, por mês, uma distância corres~ 
pendente a um terço da distância entre a Terra e a Lua, 
tranSportándo cerca de um milhão de passageiros, num 
total de 5.4(Xf pousas e decolagens em média por mês. 
Sua eficiência E colocada diuturnamente à prova, faça 
bom ou mau tempo, 365 dias por ano. Para atingir e 
manter esses altos índices de reguiarídade e pontualida
de, reconhecidos pelo DAC, toda a estrutura da empresa 
deve trabalhar harmónica e coordenadamente: da venda 
e reserva das passagens ao efetivo embarque ê desembar
que dos passageiros nos mais variados recantos do País; 
da cuidadosa manutenção das aeronaves à sincronização 
perfeita dos serviços de solo; da presteza no atendimento 
dos passageiros durante o vóo à competente e segura 
condução das aeronaves. 

Não foiTácil para a VASP chegar a essaS conquistas 
que hoje temos o "júbilo de trazer à consideração dos 
nlembros dest<l Casa.--0 quadro desolador apresentado 
pela empresa em março de 1983, quando o Governo De
m-ocrátiCO ãê"Sãô Paulo tomou posse, inspirava profun
das preocupações, ínclusiv6 a respeito dos destinos da 
empresa. Ela havia sidO submetida hâ longos anos de ad
ministrW;ão incompetente e predatória e; como rCsulta
do, apresentava graves sintomas de enfermidade. 

O moral de seus funcionários _atingia níveis bai::dssi
mos .. A Oã.ixa qualidade dos seus serviços havia atingidO 
padrões insuportáveis. Durante o ano de 1982, a empre~ 
sa sofrera o impacto terrível de três acidentes, sinais in
contestáveis do grau de degredação a que ela havia che
gado. 

O empreguismo fazia com que a VASP tivesse em seus 
quadros um níímero bem maior de funcionários do que o 
bom senso e a necessidade recomendavam. 

O gigantismo, ~ euforia do fálso milagre, a irresponsa
bilídade de seus dirigentes afogavam a empresa, traga
vam recLtrsos públicos e ameaçavam levá-la à bancarro
ta. 

Parecia, Srs. que um diabólico plano· de destruição 
completa dessa empresa - que não é apenas um orgulho 
dos brasileiros de São Paulo, mas dos brasileiros de to
dos os quadrantes do País- estava sendo posto em prâ
!ica. 

Se assim não fosse, como explicar que operando num 
mercado competitivo, dificil e em franca recessão, se dis
pusesse a encomendar nove Airbus a um preço unitário 
de 60 milhões de dólares? 

Pois bem. A nova Diretõria da VASP, indicada pelo 
Governo Democrático de São Paulo, logrou sustar esSa 
encomenda feita pela megalomania de administradores 
no mínimo" despreparadoS e que, certamente, acabaria 
por inviabilizar definitivamente a empresa. 

Não foi precíso muito teritpo para que estudos cuida
dosos realizados pela nova administração demonstras
sem que outras medidas drásticas teriam de ser tomadas. 

Embora dolorosa, a decisão de adequar o quadro do 
pessoal da empresa às suas reais necessidades foi adota
da. Tratava-se, então, de garantir o emprego de mais de 
oito mil pessoas que certamente estariam ao desamparo 
se não se pusesse freio ao crescimento doentio e desorde
nado e ao vergonhoso empreguismo. 

Remanejaram-se linhas, depois de um cuidadoso estu
do que ao - mesmo tempo em que garantia um atendi
mento eficiente àsJ2 unidades da Federação- resultava 
numa ecOnomia de_ combustível e de outros custos da or
dem de 11,6 bilhões de cruzeiros. 



Novembro de 1984 

Ainda dentro desse quadro de saneamento, foram aluw 
gadas a empresas estrangeiras três de suas aeronaves que 
estavam em disponibilidade, numa operação que trouxe 
para os cofres da VASP uma receita adicional de 7,2 mi
lhões de dólares por ano, além de representar mais -uma
considerãvel redução de custos operacionais. 

Alguns contratos feitos com o descuido que caracteri
zava a administração ãnteriot também foram revistos. 
Em apenas um deles, o da gráfica encarregada de impri
mir as passagens, forãm poupados para 'a empresa 6 bi
lhões de cruzeiros anuais, Cj_ue de outra forma seriam 
mais uma sangria para os seus cofres. 

A indústria de aviação civil sofre, como outros setores 
importantes da economia nacional, os reflexos de uma 
política económica irresponsável e danosa aos interesses 
nacionais. 

Ciente disso e como agentes passivos dO um controle 
rígido e nem sempre justo exercido pelas autoridades fe
derais, a Diretorla da V ASP tratou de pôr em prâtica sua 
competência para administrar uma empresa em tempos 
de crise, encontrando soluções eficientes e criativas, alM! 
das já mencíonadas. 

A VASP está exercendo com competência seu papel de 
grande transportadora a6rea do território nacional, não 
apenas de passageiros. Hoje ela é líder no transporte de 
carga aérea, com 11 O milhões de toneladas-quilómetro 
por ano. E se prepara para ãUmentar ainda mais sua ca
pacidade, promovendo, depois de cuidadosos estudos, 
modificações importantes em suas aeronaves Airbus, 
que terão diminUída sua capacidade de passageiros e au
mentada sua capacidade de carga, adequando-se mais 
uma vez à reaJidade do mercado. 

Estas são, ilustres membros desta Casa, apenas algu
mãS das realizações da Diretoria da V ASP indicada pelo 
Governo Democrático de São Paulo. 

Há alguns meses, quando seu Presidente, professor 
Antonio Angar1ta Silva, disse em entrevista à Imprensa 
que a empresa que dirige alcançaria o equilíbrio opera
cional ainda neste ano de 1984, muitos duvidaram. Pois 
hoje, faltando quase dois meses pata o prazo considera
do ambicioso demais, tenho a satisfação '-de anunciar a 
meus ilustres pares que a VASP é uma empresa financei
ramente equilibrada, capaz de gerar recursos próprios 
para suas despesas operacionais. 

A meta da atual Diretoria ainda não foi totalmente 
cumprida. Ao terminar Sila gestão, em 1987, a dii'etoria 
da VASP entregará a seus sucessores uma empresa total
mente saneada, capaz de caminhar por si própria, com 
um quadro de pessoal adequado à realidade, bem treina
do, com moral elevado, motivado para continuar fazen
do dela a empresa mais pontual do País,~ levando a ban
deira de São Paulo a 32 Estados e Territórios Nacionais. 
Uma empresa que não mais dependerá dos cofres públi
cos para continuar exercendo õ papel para o qual foi 
criada há S l anos por um grupo de idealistas de São Pau-

' lo e que jà é:, hoje, um patrim6nío autêntico de todos os 
brasileiros. (Muito bem!) 

O SR. PRESIDENTE (Lomanto Júnior) - Concedo 
a palavra ao nobre Senador Guilherme Palmeira. 

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção II) 

O SR- GUILHERME PALMEIRA (PDS- AL. Pro
nuncia o seguinte discurso.)- Sr. Presidente e Srs. Sena
dores: 

Comemorou-se, dia 20 de novembro, com as mais ex
pressivas solenidades e manifestações o Dia Nacional da 
Consciência Negra. 

Como não poderia deixar de ser, foram exatamente o 
meu Estado de Alagoas e, mais precisamente, a Serra da 
Barriga, no Município de União dos Palmares, o palco 
escolhido para este grande evento na luta muito juSta 
pelo espaço a que o negro tem direito na sociedade. 

Nesta serra das Alagoas é que se instalou durante lon
gos e penosos 67 anos o maior quilombo do Brasil, co
nhecido, com absoluta precisão histórica, como a Re
pública dos Palmares. 

A grand.e maioria dos ·historiadores fixa o ano de 1630 
como o infê::io da constituição do Quilombo dos Palma
res, cujo chefe era eleito vitaliciamente e tinha o nome de 
Zumbi, que quer dizer rei, espírito poderoso. 

Foi este noss<JZumbi o único poderoso ne$ro que não 
se submeteu, com os seus súditos, às condições de ren
dição pelo Governador de Pernambuco, Ayres de Cas
tro, 

Em Alagoas é que surgiu, sem sombra de dúvida, o 
primeiro grito de liberdade contra o regime colonial por
tuguês. 

Hâ historiadores que afirmam ter o nosso Zumbi se 
atirado num despenhadeiro, preferindo a morte ao retor
no à escravidão. 

Lenda ou fato, a grande realidade é o símbolo da liber
d"ade encalnada nos integrantes da repUblica doS Palma
res, em Alagoas. 

Quando se Cõmemora, de modo tão patriótico, em ter
ras de meu Estado, o Dia Nacional da Consciência Ne
gra, quero hipotecar a minha integral solidariedade ao 
movimento em favor de uma maior integração dos ne
gros a todas as oportunidades que lhes surgirem para um 
maior aprimoramento humano e Cultural da sociedade 
brasileira. 

Que desapareçam entre nós os ainda possíveis laivos 
de racismo, de prevenção contra a raça negra, pois, antes 
de mais nada, semelhantes atitudes se caracterizam como 
uma agressão à letra e ao espírito de nossa Carta Magna. 

Quero registrãr, ainda, as presenças ilustres de vários 
representantes negros que se deslocaram ao Estado de 
Alagoas para este importante movimento de civismo e de 
respeito às nossas tradições: 

Deputado Federal Abdias do Nascimento, nobre re
presentante da Bahia de Todos os Santos, militante ilus
tre pela conscientiZãÇào da raça negra: figura de desta
que internacional, Abdias do Nascimento, em Alagoas, 
salientou que 

"O movimento que está ocorrendo em termos de 
comemoração da epopéia, discutindo o negro, pla
nejando, executando tudo em forma de organização 
social e política do País, e sobretudo as estratégias 
de lutas pela ocupação do espaço que o negro tem 
direito em nossa sociedade." 

Presentes se encontravam também: a Líder do Movi
mento Negro Feminino, Professora da PUC, Leila _Gon-
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zales; o Príncipe da Comunidade Negra Israelita, Aziel 
Ben; Deputado Norte-Americano Negro Dymalli; Em
baixadores do Senegal, Gana e Nigêria; Presidente e Di
retores do Memorial Zumbi. 

Registre-se, 'ainda, o giande fato histórico de que 
Zumbi, em terras das Alagoas, chegou muito antes do 
que Tira dentes e com uma pregação diferente. Enquanto 
os inconfidentes levantavam a bandeira contra impostos 
escorchantes que eram pagos à metrópole, Zumbi, na 
República dos Palmares, reivindicava o direito de todo 
homem de ser responsável pelo seu próprio destino. 

Feliz ÍnsjJíração esta data do Guerreiro das Liberda
des, Zumbi, no momento exato em que nos preparamos 
para eleger Tancredo Neves e implementar neste País 
urna nova república e uma salutar democracia. (Muito 
bem!) 

O SR- PRESIDENTE (Lomanto Júnior) - Nilo hã 
mais oradores inscritos. 

Nada mais havendo a tratar, vou encerrar a presente 
sessão, designando para a sessão extraordinária das 18 
horas e 30 minutos, anteriormente convocada, a seguinte 

ORDEM DO DIA 
-l-

Discussão, em turno único, do Projeto de Resolução 
n9 6i, de 1984 (apresentado pela Comissão de Economia 
como conclusão de seu Parecer n9 538, de t 984), que au
tori:z:a a Prefeitura Municipal de Gurupi (00), a elevar 
em Cr$ 52.46t.OOo:oo (cinqUenta e dois milhões, quatro
centoS -e sessenta e um mil cruzeiros), o montante de sua 
dívída consolidada, tendo 

Pareceres, sob n'>'s 539 e 540, de 1984, das Comissões: 
-de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e 

juridicid_ade; e 
- de Municfpios, favorável. 

-2-
Discussão, em turno único, do Projeto de Resolução 

n<~65, de 1984 (apresentado pela Comissão de Legislação 
Social como conclusão de seu Parecer n'>' 606, de 1984), 
que autoriza reassentamento de ex.-ocupante de áreas 
indígenas, mediante alienação de terras de domínio da 
União, tendo 

Pareceres, sob n'>'s 607 e 608, de 1984, das Comissões: 
- de Consdtulçio e Justiça, favorável, com emenda 

que apresenta de n'>' 1-CCJ; e 
-de Agricultura, favorável, com emenda que apresen

ta de n' 2-CA. 

-3-
Discussão_. em segundo turno, do Projeto de Lei do Se

nado n' 108, de 1983, de autoria do Senador Nelson Car· 
neiro, que dispõe sobre o parcelamento do Imposto 
sobre a Propriedade Territorial Rural - ITR, tendo 

Parecer, sob n' 498, de 1984, da Comissão 
- de Redação, oferecendo a redação do vencido. 

O SR. PRESIDENTE (Lomanto Júnior) - Está en
cerrada a sessãõ. 

{Levanta-se a sessão às 16 horas e 40 minutos.) 

Ata da 210• Sessão, em 22 de novembro de 1984 
2• Sessão Legislativa Ordinária, da 47• Legislatura 

À$ /8 HORAS E 30 MINUTOS, ACHAM-SE PRE
SENTES OS SRS. SENADORES: 

Jorge Kalume- Altevir Leal- M;ârio Maia- Fábio 
Lucena - Raimundo Parente -- Claudionor Roriz -

- EXTRAORDINÁRIA -
Presidência do Sr. Henrique Santillo 

Gaivão M~des_to ....., Aloysio Chaves~ Gabriel Hermes 
-=-_Hélio Õueiros- Alexandre Costa- João Castelo
Alberto Silv~ ~ Helv(diONunes:..; João Lobo- Àlmir 
Pinto- José Lins- Virgflio Távora- Carlos Alberto 

- Moac::yr Duarte -_M:artins_ F~h'?- Humberto Luce
na - Mal-Condes Óadeiha -- Milton Cabral - Âderbal 
Jurema- Cid Sampaio- Marco Maciel- Guilherme 
Palmeira- Carlos Lyra- Luiz Cavalcante- Lourival 
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Baptista- Passos Pôrto- Jutahy Magalhães- Lo- nicipal -de Alfenas (MG) a elevar em Cr$ 
manto Júnior- Luiz Viana- João Calmon- José Ig- 1.~20.001.~20,69 (um bilhão, du~entos e vinte milhões, 
nácio_ferreira - Nelson Carneiro - Itamar Franco - um mil, quatrocentos e vinte Cruzeiros e Sesselíta e n-ove 
Morvan Acayaba- Alfredo Campos- Fernando H~n- centavos} o montante de sua dívjp.a consolidada interna. 
rique Cardoso- Severo Gomes- Henrique Santillo -- Sa!a d~ Comiss~es, 22_ de noVembro de 1~84. _---:: P;as-
Mauro Borges- José Fragelli -- Marcelo Miranda--- sos Pôrto, Presidente -Jorge Kalume, Relator.::. AlbCr-
Saldanha Derzi- Affonso Camargo- ÃlvarO Dias:....:_--- -tO Silva. 
Enéas Faria- Jaison Barreto- Jorge Bornhausen
Lenoir Vargas - Cãrlos Chiarelli -Pedro Simon -
OctãVio Cardos_o._ -

O SR_. PRESI_DENTE (Henrique SantiUo)- A lista 
de pre.'iença acusa o comparecimento de_ 57 Srs. SenadO
res;- Havendo número regimental, declaro aberta a ses
são. 

te. 

Sob a proteção de Deus iniciamos riõS"sos trabalhos. 
O Sr. _1~'-Secretâri-o vai proceder à leitura do Expedien-

É lido o seguinte 

EXPEDIENTE 

OFICIO 

D~ Primeiro-Secretário da Çâmara dos Deyutados 

N' 1.028/84, de 22 do corrente, encamínhando autó
grafo do Projeto de Lei da Câmar~ n~' 24, de 1981 (n" 
285/79, na Casa de origem), que dã nova redação ao art. 
245 do Decreto-lei n~' 2.848, de 7 de dez_ttmbro de.1940~ 
Código Penal. 

(Projeto que se transformou na Lei n'i' 7.:2-51; de 19 çle 
novembro de 1984.) 

O SR. PliESIDENI'E (Henrique Santillo)- O Expe-
diente lido vai à Pubiicação. (Pausa.) _ 

Sobre a mesa, requerinfentos que vão ser lidos pelo Sr. 
1'>'-Secretârio. 

São lidos os seguintes 

REQUERIMENTO N• 311, DE 1984 

Requeremos urgência, nos termos do art. 371, aHnea b 
do Regimento Interno, para o Ofício tl'lo S/20, de 19-84, 
pelo qual o Senhor Governador_ do Estado da Parafbã 
solicita autorização do Senado para realizar operação de 
crédito no valor de US$ 60,000,000:00 (sesSerifa milhões 
de dólares). _ 

Sala das Sessões, 22 de novembro de 1984.-:..__ Aloys_lo 
Chaves - Humberto Lucena. 

REQUEIUMENTO N• 312, D/i 1984 
Requeremos urgência, nos termos do art. 371, alínea b 

do Regimento Interno, para o Ofício n~' S/22, de 1984, 
pelo qual o Senhor Governador do Estado de G9iás soli
cita autorização do .Seoado para realizar operação de 
crédito no valOr--deUS$ 80,000,_000°.00 (oitenta milhões 
de dólares). 

Sala das Sessões, 22 de novembro Qe 1984. -~AI_oy~o 
Chaves - Humberto Lucena. 

O SR. PRESID;ENTE (Henrique SantilloL~ Os re
querimentos lidos serão apreciados ao final da O-rdem do 
Dia da presente sessão. __ 

Sobre a mesa, redação fio_al_que vai ser lida peloS r. 1'>'
Secretârio. 

b. lida a seguinte 

PARECER N• 767, DE 1984 
(Da Comissão de Redaçilo) 

Redação final do Projeto de Resolução n'>' 70, de 
1984-

Relator: Senador Jorge Kalume 
A Comissão aprese-nta a redação final do Projeto de 

Resolução n'i' 70, de 1984, que autoriza a Prefeitura Mu-

ANEXO AO PARECER N• 767, DE 1984 

Redação final do Projeto de Resoluçio n'>' 70, de 
1984. 

FaÇo saber que o Senado Federal aprovou, nos termos 
dO arL _42, Ífi_ciso VI, da Constituição, e 
eu, , Presidente, promUlgo_a seguinte 

Resolução n'>' ,det984_ 

Autoriza a Prefeitura Municipal de AlfenaS~ Estaw 
dO de Minas Gerais, a contratar operaçio de crédito 
no valor de Cr$ t.220.001.4Z0,69 (um bilhão, duzen
tos e vinte milhões, um mil, quatrocentos e vinte cru
zeiros e sessenta e nove centavos). 

O Senado Federal resolve: 
Art. 1"' b. a Prefeitura Municipal de Alfenas, Estado 

de Minas Gerais, nos termos do arL 2'>' da Resolução n"' 
93, de 11 de outubro de 1976, do Senado Federal, autori
zada a contratar operação de crédito no valo~r de Cr$ 
t.-220.QOL420,69 (um bilhão, duzentos e vinte milhões, 
um mil, quatrocentos e vinte cruzeir.os e s~ssenta e nov~ 
centavoS), ·correspondente a 339.963 UPCs, considerado 
o valor nominal da UPC de Cr$ 3.588,63-(três mil, quiM 
nhentos e oitenta e oito" cruzeiros e sessenta e três ·centa
vos), vigente em abril de 1983, junto à Caixa Econômica 
do Estado de Minas Gerais, esta na qualidade de agente 
financeirQ do Banco Nacional da Habitação - BNH, 
destinado à implantação do Projeto -cURA, -naqUele 
Município, obedecidas as condições admitidas pelo Ban
co Central do Brasil, no respectivo prOcesso. 

Art. 2ç Esta Resolução enira em vigor na data de 
sua publicação. 

O SR. PRESlD~NTE (Henrique Santíllo)- O expe
diente lido vai à publicação, 

Sobre a mesa, requerimento cuja leitura setâ feita pelo 
Sr. ]'>'-Secr-etáriO~ 

~ Udo e aprovado o seguinte 

REQUERIMENTO N• 313, DE 1984 

Nos termos do art. 356 do Regimento Interno, requei
ro dispensa de publicação, para imediata discussão e vo
tação,-da r~ação final !=lo J;l;gjetQ_ de Resqil!ç~_o n'>' 70, de 
1984, que autoriza a_ Prefi{tura Munkipal de Alfenas, 
Estado de MinaS Gerais, a contratar Op_eraç_ão de crédito 
no valor d_e Cr$ 1.220.001.420,69 -(um bilhão, duzentos e 
vinte milhões, um mil, quatrocentos e vinte cruzeiros e 
sessenta _e nqve centavos). ~ 

Sala das sessões, 22 de novembro de 1_984~ --:- Héllq 
Gueiros. 

O SR. _PRESID~NTE {Henrique Santillo)- Em con
seqUência da aprovação do requerimento, passa-se à 

- imediata apreciaÇão da redação final. 
Em discussão a redação final.- {Pausa.) 
Não havendo quem peça a palavra, encerro a discus

são. 
Em vQtação. 
Os Srs. Senadores que a aprovam queiram permanecer 

sentados. (Pausa.) 
Aprovada. 
O projeto vai à promulgação. 

O SR. PR_ESIQ_ENTE (Hen~gue Saittill~~- Sobre a 
mesa, co~uÓicaçãà qu~ ser~ lida pelo Sr. l"'·;S~cretârio: 

~ l}da ·a seguinte 

ExéelentíSsiino Senhor 
Senador Mo2.cyr Dalla 

Novembro de \984 

DD~ PresideDü~ do Senado Federal 

Tenho a honra de comunicar a Vossa Excelência çiue 
me ausentarei do País a partir de 23-ll-84 para, devida~ 
mente autorrzado -pêto Senado, na foi-ma dos arts. 36~ § 
29, da Constituíção e 44 do Regimento Interno, partici
par, como Observador Parlãmentar, da Delegação do 
Brasil à XXXIX SessãO da Assembléia Geral das Nações 
Unidas, 

Esclareço que deverei estar ausente do País durante o 
período de dias. 

Sala das Sessões, 22 de outubro de 1984.- Lourlval 
Baptista-

O SR. PRESIJ)~TE (Henrique Santillg)_=:-_A Presi
dência fica ciente. 

O SR. PRESIDENTE (Henrique Santilto)- Passa-se 
à 

ORDEM DO DIA 

Item 1: 

:rifscuss:ão, em- turno único, do Projeto de Reso
lução n'i> 62, de 1984 (apres-entado pela Comissão de 
Economia coffio conclusão de seu Parecer n'~ 538, de 
1984), que autoriza a Prefeitura Municipal de GurU
pi (QQ}, ·a eleVar em CrS 52.461.000,00 (cinqUenta e 
dois milhões, quatrocentos e sessenta e um mil cru
zeiros), o montante de sua dívida consolidada, ten-
do ~ 

PARECERES, sob n'i's 539 e 540, de 1984, das 
Comissões: 

-de" ConStituição e Justiça, pela constitucionali~ 
dade _e juridicidade; e 

- de Municípios, favorável. 

Em discussão o projeto. (Pausa.) 
Não havendo quem queira discuti-lo, declaro-a encer-

rada. -

Em votação. 
Os Srs. Senadores que Q aprovam permaneçam senta

dos. (Pausa._) 
Aprovado. 
O projeto vai à Comissão de Redação. 

É o seguinte o projeto aprovado 

PROJETO Dli: RESOLUÇÃO N• 62 DE 1984 

Autoriza a Prefeitura Municipal de Gurupi (GO), 
a ~levar em Cr$ 52.461.000,00 ( c:inqUtnta e dois mi
lhões, quatrocentos e sessenta e um mil cruzeiros) o 
-inODiaDte ae sua divida consolidada Interna. 

O Senado Federal resçjve: 
Art. l_ç É a Prefeitura Municipal de G~rupi Estado 

de Goiás, rtos termos do artigo 2'~ da Resolução n'i> 93, de 
1 f-de outubro de 1976, do Senado Federal, autorizada a 
elevar o montante de sua dívida consolidada interna em 
CrS 52.461.000,00 (cinqüenta e dois milhões, quatrocen
tos e sessenta e um mil cruzeiros), a fim de contratar ope
ração de c[~ito de igual valor,junto à Caixa Econômica 
Federal, esta na qualidade de gestora do Fundo de 
Apoio ao Desenv_olvimento Social - F AS, destinado a 
implantação de meios-fios e sarjetas, bem c-omo aqui
sição de equipamento para coleta de lixo, naquele Mu
nicípio, obedecidas as condições admitidas -pelo Banco 
Central do Brasil, no respectivo processo. 

Art. '19 Esta Resolução entra em vigor na data de 
sUa púb1icação. 
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2: 
O SR. PRESID~NTE (Henrique Santillo)- Item 

Discussão, em turnO únicO, dõ Projeto de Reso
lução n" 65, de 1984 (apresentado pela comissão de 
Legislação Social_cQmo c<:l'nclusão de seu Par~c~r n~ 
606, de 1984), que auto-riza -r-eãssentamento de_ ex
ocupante de áreas indígenas, mediante alienação de 
terras de domínio da U níão, tendo 

PARECERES, so.b.n•s 607 e 608, de 1984, das 
Comissões: 

--de Constituição e Justiça, favorável, com 
Emenda que apre~enta de n~ 1-CCJ; e_ 

- de agricultura, fa vorâvel, com Emenda que 
apresenta de n"' 2-CA. 

Em discussã-o o proJeto e a:- emenda. (Pausa.) 
Não havendo quem qu-eira discuti-los declaro-a encer

rada. 

Em votação_ o projeto, sem prejuízo da emenda_. _ 
Os Srs. Senadores que o aprovam perrÔaneçam senta

dos, (Pau_sa.) 
Aprovado. 

Ê o seguinte o -projeto aprovado 

PROJETO DE RESOLUÇÃO No 65, DE 1984 

Autoriza o reassentamento de ex-ocupante de 
áreaS indfgenas, mediante alienação de terras de 
domínio da Uniio. 

O Senado Federal resólVe: 
Art. }9 É autorizado_ o reassentamento de ex

ocupante_ da Reserva Indígena de Parabubure, situada 
no Estado de Mato Grosso, mediante alienação de terras 
de domínio da Uniãci, pelo Poder Executivo. 

Art. 2"' A alienação de que trata o artigo anterior se
rã feita ao espólio de Iurdes Braga Torres, com dispenSa 
de licitaçãO, observado o dísposto n-o Decreto n"' 84.832, 
de 24 _de junho de 1980, alterado pelo Decreto n"' K5.210, 
de 29-_de setembro de 1980. 

§ 1"' A área a ser alienada é de 4.618 hectares e cons
tituí parte da Gleba "Belo Monte-A", de propriedade da 
União, situada no Município de Senador José Porfírio, 
no Estado do Pará. 

§ 29 D Poder Executivo expedirá o título definitívo 
de dOmínio, pelo preço de terra uma, de acordo com os 
valores estabelecidos pelo Instituto Nacional de Coloni-
zação e Reforma Agrária - INCRA. -

§ 3"' Esta Resolução entra em vigor na data de sua 
publicação. 

Art. 4"' Revogam-se as disposições ein contrário. 
Sala da Comissão, 20 de outubro de 1983. - Carlos 

Cbiarelli, Presidente eventual - Jutahy Magalhães, Re
lator- Hélio Gueiros- José lgnácio- Gabriel Hermes 
~João Lúcio - -Aitevir Leal. 

O SR. PRESID~NTE (Henrique Santillor- Em vo
tação, em globo, das emendas._ 

Os.SrS. Senadores que as aprovam permaneçam senta
dos. (Pausa.) 

Aprovadas. 
A matéria vai à Comissão de redação. 

São aS segtiintesas- emenCI.as aprovadas 

EMENDA N• 1-CCJ 

No§ 2Y do art. 2'?. do Projeto de Resolução da ComiS
são de Legislação Social, leia-se "pelo pre-ço de terra 
nua" no lugar da expressão "pelo preço de terra uma". 

EMENDA N• 2- CA 

Onde se lê''§ 3Y", leia-se "Art. 39". 

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seçãoii). 

O SR. PRESID~NTE _(Henrique Santillo) -Item 3: 

Discussão, em segundo tur_no, do Projeto de Lei 
do Senac!o n"' 108, de 1983, de autoria do Senador 
Nelson Carneiro, que dispõe sobre o parcelamento 
do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural 
:-:- _ITR, t~ndo -

PARECER, SOB No 498, DE 1984, Da Coll)is
são 

D~ Redação, oferecendo a redação do vencido. 

-Em discussão o projeto em segundo turno. (Pausa.) 
Não havendo quem q:ueira discuti-lo, declaro-a en~e_r

rada. 
Encerrada a discussão o projeto é dado como definiti

vamente aprovado, nos· termos do art. 315 do Regimento 
Interno. 
-o projeto vai à Câmara dos Deputados. 

É o seguinte o projeto aprovado 

Redação do vencido para o segundo tomo regimen
tar dO PrOjeto de Lei do Senado n9 108, de 1983, que 
disPõe SObre o pãfceíameDto"do Im:POsto'Sóbre a Pro

-_pri~dade Territorial Rur!'l -- ITR. 

O Co_ngresso Nacional decreta: 
art. I"' O Imposto sobre Propriedade Territorial Ru~ 

ral - ITR de montante igual ou superior a 1 (um) valor 
de referência, poderá ser pago em até 5 (cinco) pres
tações mensais Iguais, entre agosto e dezembro de cada 
exercfcio. 

Art. 2"' Aplica-se o disposto nesta Lei aos lançamen
tos cÕrrespondenteS ao exercício de 1984, mesffio que já 
tenh3.m sid-O expedidos os rispeétTvos avisos.- - · 
- Par-âgi-afo- únicO. O .eStabelecimento bancário incum
bido- dÕ reCebimento providenciará o p-Úcelamento, na 
forma do dispOsto no art. 1"', seffi qualquer ânus adiciõ-
nal para o contribuinte que já tenha recebido o seu aviso. 

Art. _3., Esta lei entra em vigor na data de sua publi
cação. 

Art. 41' Revogam-se as disposições em contrário. 

O -SR. PRESIDENTE (Henrique Santillo) - Vai-se 
passar,- agora, à vOtação do requerimento de urgência 
lido no expediente, para o OfíCIO il"' 20, de 1984. 

Em vOtação o requerimento. 
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer 

sentados. (Pausa.) 
Aprovado. 
Aprovado o requerimento, passa-se à apreciação da 

metÇria, que fOi despachada às Comissões de Finanças, e 
de Constituição e Justiça. 

Sobre a mesa, pareceres das ComisSões de Finanças e 
de Constituição e Justiça, que serão lidos pelo Sr. 1"'
Secretãrio. 

São lidos os seguintes 

PARECERES N•S 768 E 769, DE 1984 

PARECER N• 768, DE 1984 

Da Comissão de Finanças, sobre o Oficio "S"--"~ 
20, de 1984 (11' 04/84- na origem) do Senhor Go
vernador do Estado da Paruôa, solicitando autori
zação do Senado Federal para contratar empréstimo 
externo, no valor deUS$ 60,000,000.00 (sessenta mi-

-- lhões de dólares norte-americanos) destinado a Pro
gramas de Implantações e Melhorias no Sistema 
Viário e de Infra-estrutura Hídrica e de Irrigação. 

Relator: Senador Guilherme Paleira 

O Senhor Governador do Estado da Paraíba solicita 
iõ"'seii:àdo' -Fedeial, nos túmos do art. 42, item TV, da 
Col'!stituição, a co-mpetente auforii.àção pata que '!quele 
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Estado possa contratar uma_operação de empréstimo ex~ 
ter_no, no valor de USS 60,000,000.00 (sessenta milhões 
de dólares norte-americanos) ou o equivalente em outras 
moedas, de principal; cujos recUrsos serão "destínados a 
Programas de Implantações e Melhorias no Sistema 
Víário Estadual e de Infra-eStrutura Hídríca e de Irri
gação, imprescindíveis ao desenvolvimento, a economia 
e ao bem estar social". 

2._ -_o Chefe do Executivo do _Estado da Paraíba esçJa
rece no ofício enviado à Secretaria de Planejamento da_ 
Presidência da República que; 

"As receitas ordinárias do Governo da Paraíba 
estão comprometidas com o custeio da adminis
tração, cujo equilíbrio finaii.ceiro estamos conse
guindo <i través de uma polífica austera de pessoal de 
contenção d~ gastos" ... Assim- prossegue- os in
vestimentos necessários à continuidade do processo 
de desenvolvimento têm que ser custeados com re~ 
cursos· -de transferências- federais e mediante ope
rações de crédito, como a que ora estamos encami
nhando." 

3. O programa prevê realizações de grande impor
tância eConóniico-socicil como: .. construção de eStradas 
que integrarão as áreas produtivas do Estado às rodovias 
de escoamento; implantação de infra-estrutura de recur
sos hídricos e de irrigação visando tornar a região-semi
ãrida do Estado mais resistente aos efeitos da seca e au~ 
mentar a produção de alimentos bãsicos; apoio aO-desen
volvini.ento urbano e habitacional; desenvolvimento de 
Infra-estrutura para a pequena_ pi'od_uç~O e para o turis
mo, çoll'l_ º-~eguinte plano de_ apl~cações: 

Aplicações Recursos 
(US$inllliões) 

lotai 60,0 

4. Em atendimento às normas da Comissão d_e Fi
nanças foram anexados ao pleito, os seguintes elementos 
fundamentais para a análise do endividamento estadual: 

a) resumo do dispêndio anual com o serviço da d(vlda 
intralimite (principal +juros+ encargos), inclusive ãs ga
rantias, no perfodo de S anos, incluído o exerc_icio em 
que for feito o pedido; 

b) resumo do diSpêndiÕ anual como serviço da dívida 
extralimite (prinCipal + juros + encargos), inclusive as 
garantias, no períOdo de 5 anos, incluído o exercfcio em 
que- for feito o pedido; 

C) resu-mo do desembolso anual com o serviço da dfvi
da externa em dólar ou outra qualquer moeda, com
preendendo o principal +juro + encargos,- no período de 
5 anos, incluído o exercício em que for feito o pedido; 

d) posição atual do endividamento interno na forma 
dO que eitabefece ã ReSolução n"' 62, de 1975, do Senado 
Federal (art. 2"', itens I, II e III); 

e) informação sobre a fip.alidade do empréstimo piei~ 
teado (integrallzaçãó de capital, financianientõ-especlfi- -
co de obra, serviço uu programa); 
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f) posiÇão da dívida intr'allmlte; 

g) po.siç:ão da divida cxtrallmlte; 

b) posição da dívida externa; 

i) receita arrecadada em 1983; 

j) operações de crédito realizadás em 1983. 

5. Foram enviadQs os seguintes elementos principais 
indispensâvels para exame de pleitos da espécie. Assim 
temos: 

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção II) 

a) D~vida Consolidada Interna e Externa 
pós: 31-8-84 Em Cr$ 1.000 

a. I - Intralimite 
a. 2- Extralimite 
a. 3 ..,...... Externa 

Total 

Administração D~reta 

52.706.154 
76.191.263 

Ii6.420.000 

255.317.417 

Obs: Incluída op. de US$ 5,0 milhões. 

b) Cronograma de dispêndio da dívida interna (intra + extra) e da dívida externa + operação em exame -

(amortização + encargos). 

Em Cr$ 1.000,00 

Período Intralimlte Extrallmlte Total Tota1lnterna Externa Externa Total 
Interna Adm. dlreta contratada Op dispêndio 

exame lotra-extema 

1984 4.610.749 11.404.763 ~ 16.015.512 8.295.000 24.31Q.512 

1985 10.912.104 21.973.013 32.885.117 29.386.000 L0.530.000 7:2..80I.ll7 

1986 7.276.843 21.522.252 - .48.19!!.0!15 35.895.000 17.550.000 82.244.095 

1987 30.503.712 18.715.126 50.218.838 32.700.000 21.060.000 103.978.838 

1988 9.727.328 18.015.458 27.742.786 29.508.000 21.060.000 78.310.78\i 

1989 

e) Poslçio do endividamento em funçilo da ret:eUa arre
cadada em 1984 (Res. n•s 62(75 e 93(76) 

e.l. Receita arrecadada em 1983 
c.2. Op. de crédito realizadas 
c.3. Receita Líquida 
c.4. Corieção da Rec. até agosto 

de 1984 
c.5. Receita Líquida para cálculo 

d) Limites Regulamentares: 
1- Montante Global 

(70% Rec: Liq. Cor.) 
II- Dispêndio anual máximo 

(15% Rec. Liq.) 

e) Limites Reais: 
I- Montante Global 

Intra 
Extra 

Em Cr$ I.QOO,OO 
I 17.400.264 
30.323.593 
87.076.671 

94.452.065 
181.528.736 

127.069.600 

27.229.200 

57.706.154 

Externa 126.420.000 

11111111111111111111111111111111111111111111 
T. Montante 179.126.154 

II- Dispêndio Anual Máximo 
Intra 
Extra 

4.610.749 

Externa 8.295.000 

11111111111111111111111111111111111111111111 
T. Dispêndio 12.905.749 

6. ConclusõeS: 

a) Montante Global- Com base na Res. n9 62, de 
1975, o montante deveria situar-se em Cr$ 127,0 bilhões, 
contra um valor real de Cr$ 172,1 bilhões, ~xtrapolando 
este limite em Cr$ 45, l bilhões. 

b) DJspêndlo Anual Máximo - O valor 'regulamentar 
(item IÚ, art. 2' Res. n9 62/75) deveria atingir at~ Cr$ 
27,2 bilhões, enquanto o valor real, para 1984, ~de Cr$ 
12,9 bilhões, resultando um saldo para BOYOI encargos de 
Cr$ 14,3 bilhões. 

c) Assim, apesar do montante global estar extrapolado 
para as parcelas intra + externa, o dispêndio anual apre
senta folga de Cr$ 14,3 bilhões, que não será absorvida 
neste exercício de 1984, pois a operaçlo em eume (parce
la de USS 20,0 milhões) começa a ser paga em 1985, 

quando novos parâmetros, em função da receita de 1984, 
deverão alterar os limites fixados pela Res. n9 62, de 
1975. 

d) Desta_ fofma,- poSsUi o Estado condições de conti
nuar a amortizar as operaçÕes anterioreS, mesmo-adiciO
nada as parcelas da operação em exame que vencerão a 
partir dC: 1985. 

7. Para atender as disposições do Regimento Interno 
e da legislação pertinente, foram anexados ao processa
do os seguintes documentos: 

a) cópia da Lei Estadual n9 4.623, de 31 de agosto de 
I9S4, aUtorizando o Governo Estadual a c;.on_tra~ar ope
rações de crédito externos atê: o valor de USS I20,0 mi
lhões; 

b) Aviso n9 883, de \9 de outubro de 1984 da SE
PLAN, reconhecendo o carâter prioritârio da operaçã() e 
a capacidade de pagamento do Estado, até o limite de 
USI 60,0 milhões, obedecido o seguinte cronograma de 
contratações: em 1984, US$20,0 milhões; em 1985, USI 
20,0 milhões; em 1986, US$ 20,0 milhões; 

C) Exr:osição de Motivos n9 121, de 15 de outubro de 
1984, do Senhor Ministro de Estado da Fazenda, "favorá
ve~, C:f!Viada ao Senh_or Presidente d~ República, propon
d_o o seu encaminhamento l:l,O Senado Federal, para fins 
do art. 42, item IV, da Constituição; 

d) Oficio (FIRCE-CREDE n• 84/294) do Departa
mento de Fiscalização e Registro de Capitais Estrangei
ros, credenciando a operação em pauta, conforme atri
buições conferidas pelo De3. 1 n9 65.07 t, de 27-8-69 e pelo 
Dec. n• 84 f 128, de 29- 10-79; e 

e) comportamento da dívida Estadual (Interna e ex
terna). 

8. O exame das condições creditícias da operação se
rá efetuado pelo Minist~rlo da Fazenda, em articulação 
com o Banco Central do Brasil, nos termos do art. I', in
ciso II do Decreto n9 74.157, de 6 de junho de 1974, as
sim que apresentada a respectiva minuta de contrato 
cóin o grupo financiador. 

9. Por fim, o Senhor Presidente da República autori
zou o Governo do Estado da Paraíba a dirigir-se ao Se
nado Federal, na forma do art. 42, item IV, da Consti
tuição. 
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10. No caso, foram cumpridas as exigC~cias-do Regi
mento Interno (art. 403, alíneas a, b e c). Assim, opina
mos favoravelmente à solicitação, nos termos do seguin
t~ 

PROJE'fO DE RESOLUCÃO N• 85, DE 1984. 

Autoriza o Governo do Estado da Paraíba a realiw 
zar operaçio de empréstimo externo no valor de USS 
60,000,000.00 (sessenta milhões de dólares norte
americanos) destinada aos Programas de Implan
tação e Melhoria no Sistema VIário e de Irrlgaçio. 

O Senado Fedefal resolve: 
Art. I Q É o Governo do Estado da Paralba autoriza

do a realizar, com a garantia da União, operação de em
préstimo externo no valor de USS 60.000.000,00 (sessen
ta milhões de dólares norte-americanos) ou o equivalente 
Cin -O~tr~S -!_llOed:is, de Principal, junto a grupo financia
dor a ser indicado sob a orientação do Ministério da Fa
iCfida e do Banco Cerifral do 'Bràsli,- destinada a -fíná:n
ciar os Programas de Implantação e Melhoria no Siste
ma Viârio, Hfdrico e de Irrigação naquele Estado, obe
decido o seguinte cronograma de contratações: em 1984, 
US$ 2.0,000,000.00 (vinte milhões de dólares norte
americaiJOS}; em i 985, USS 20,000,000.00 (vinte milhões 
de dólares norte-americano); e cim 1986, US$ 
iô,OOO,OO(tOO (vinte milhões de dólares norte
americanOs). 
A~. !'i : A-~~ração r-ealizar-se-á nos iermôs aprOva

dos p(:io Pàder~X:ec\ltivo FidCral, inclUsive, o eXame das 
condições creditícias da operação a ser efetuado pelo Mi
nistério da Fazenda em articulação com o Banco Central 
do Brasíl,_p.os termos do art. !9, item II, do Decreto n' 
74.157, de 6 de jUnho de 1984, obedecidas as demais exí
g~ncias dOs 6rgãos ericarTegados da execução da política 
económico-financeira aO GoVerno Federal, e, ainda, o 
dispoSto na Lei Estadual n9 4.623 de 3 r- de agosto de 
1984, autorizadora da operação. 

Art. 39 Esta res9lução entra em vigor na data de sua 
publicação. 

Sala das Comissões, 22 de novembro de 1984. 
Senador José Lins, Presidente, em exercício. -Sena

dor Guilherme Palmeira, Relator ........... Senador Roberto 
CampOs ......_ Senador Jorge Bornhausen - Senador Salda
nha fi~rzi - Senador Almir Pinto - Senãdor Carlos 
Lyra- Senador Jorge Kalume- Senador Itamar FranCo 
-:-Senador Hélio Gueiros- Senador Jutahy Magalhies. 

PARECER N• 769, DE 1984 

Da Comissão de Coastltuiçio e Justiça, sobre o 
Projeto de Resoluçio n9 85, de 1984, da Comlssio de 
Finanças, que "autoriza o Governo do Estado da Pa
ru"'ba a realizar operaçlo de empréstimo externo, no 
valor de USS 60,000,000.00 (séssenta milhões de 
dólares norte-americanos) destinada aos Programas 
de Implantado e Melhorias no Sistema V"rlo, 
Hídric:o e de Irrlgaçio." 

Relator: Senador MoaCfr D~;~arte 
Apresentado pela Comissão de Finanças, o presente 

projeto de resolução autoriza o Governo do Estado da 
Paraíba - art. J9 - a "realizar, com a garantia da 
União, operação de empréstimo externo no valor de USS 
60,000,000.00 (sessenta milhões de dólares norte
americanos) ou o equivalente em outras moedas, de prin
cipal, junto a grupo financiador a ser indicado sob a 
orientação do Ministério da Fazenda e do Banco Central 
do Brasil, destinada a financiar os Programas de Implan
tação e Melhorià no Sistema Viârio, Hfdrico e de Irri
gação naquele Estado, obedecido o seguinte cronograma 
de contratações: em 1984, USS 20,000,000.00 (vinte mi
lhões de dólares norte-americanos; em 1985, USS 
20,000,000.00 (vinte milhões de dólares norte
americanos); e, em 1986, USS 20,000,00.00 (vinte mi
lhões de dólares norte-americanos)." 
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2. O artigo 2~> do projeto, ora sob exame, estabelece 
que ••a operação realizar.se-á rios {efmás -a-provaâõs pelo 
Poder Exe_cutivo Federal, inclusive o exame das con
diÇões creditlcias da operação a ser efetuado pelo Minis
tério da Fazenda em articulação com o Banco Centra.J do 
Brasil, nos termos do art. 11', item II, do Decreto n~> 

74.157, de 06 de junho de 1984, obedecidas as demais exi
gências dos órgãos encarregados da execução da poli'tica 
económico-financeira do Governo Federãl e, ainda, o 
disposto na Lei Estadual nl' 4.623, de 31 de agosto de 
1984, autorizadora da operação. 

3. Para atender as disposições do Regimento Interno 
e da legislação pertinente, além-das exigências estabeleci
das pela Comissão de Finanças, corlforme se conch.ii do 
exame-do respectivo parecer, foram anexados ao proc_es
sado, os seguintes documentos: 

a) cópia da Lei Estadual n? _4.623, de 31 de agosto de 
1984, autorizando o Governo Estadual a c_ontratar_e_m
préstimos externos até o valor deUS$ 120,0- milhões; 

b) Aviso n9 883, de 01 de outubro de 1984, da SE
PLAN, reconhecendo _o carâter prioritáriõ da operação e 
a capacidade de pagamento ·do Estado, até o limite de 
USS 60,0 milhões, obedecido o seguinte cronogram~_ de 
contratações: em 1984, USS 20~0 niHhões; em 1985, US$ 
20,0 milhões; e, 1980,- USS 20,0 nlilhões; 

c) Exposição de Motivos nn21, de 15 de outubro de 
1984, do Senhor MinísfTO-de Estado da Fazenda, favo-rá
vel, enviada ao Senhor Presidente da República, propon
do o seu encaminhamento ao Senado Federal, para os 
finS do art. 42, item IV, da ConstitUição: 

d) Oficio (F!RC&CREDE n• S4/294) do Departa
mento de Fiscalização e Registro de Capitais Estrangei
ros, credenciando a operãção -em pauta, conforme atri
buições conferidas pelo Dec. n'í165.071, de 27-/8/69 e pelo 
Dec. n• 1!4.128, 29/10/79; e 

e) comportamento da dívida Estadual (Interna e Ex
terna). 

4. O exame -das condições crediticias da operação se
rã efetuado pelo Ministério- da Fazenda, em- 3.itiCUfãÇão 
com o Banco Central do Brasil, nos termos do art. 19, in
ciso II do Dec. 74.157, de 06 de junho de 1974, assim que 
apresentada a respectiva minuta de contrato com o gru
po financiador. 

5. No caso, foram -cumpridas as eXigências constan
tes no art. 403, alíneas a, b, c, razão porque, na foi'iria -do 
art. lOS, item VI, ambos do Regimento Interno, a Co
missão de Finanças opinoU- favOravelmente ao pleito do 
Senhor Governador do Estado da Paraíba, nos termos 
do projeto de resolução que apresentou. 

6. Nada há que possa ser argiiido Contra a propo
sição, no que compete a esta ComiSsão examinar, e- está 
corretamente formulada sob os ângulos constitucionais e 
jurídicos, razão pela qual entendemos possa ter trami
taç_ão normal. 

Sala das Comissões; 22 âi: noVembro de 1984. -
Heh(dio Nunes, Presidente - Moacyr Duarte, Relator 
- Jutahy Magalhães- Passos Pôrto- GuUherme Pal
meira - Enéas Faria - José lgnáclo Ferreira - Hélio 
Gueiros. 

O SR. PRESID~NTE (Henrique SaDtillo)- O pãfe
cer da ComisSão de Finanças Conclui pela apresentação 
do Projeto de Resolução n9 85, de 1984, autorizando a 
realização" da operação de empréstimo solicitada. 

O parecéf da ComisSão de Constitulção e Justiça é fa
vorável. 

Completada a instrução da rriatéria, passa-se à discus
são do projeto em turno U:nico: 

Em discussão: (Pausa.) 
Não havendo quem peça a palavra, encerro a discus-

são. 
Aprovado. 
Em votação. 
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer 

sentados. (Pausa.) 

DIÁRIO DOCONGRESSONACIONAL(Séção II) 

Aprovado. 
A matéria vai à Comiss_ão de Redação. 
So6re a meia, parecer da Comissão de Redação que 

serâ lido pelo Sr. J9-Secretârío. 

E lido o seguinte 

PARECER N• 770, DE 1984 
(Da Comissão de Redaçi\o) 

Redação final do Projeto de Resolução n9 85, de 
191!4. 

~~lat~r: senador_Saldanha D~rzl 

A Comissão- apreseÕta a redação fin-al do PfciJeto de 
ResOlução n9 ~5, de 1984, que autoriza o Governo doEs
tado da Paraíba a reatizãr oPeração de_emprêS!imo ex
terno no valor deUS$ 60,000,000.00 (sessenta milhões de 
dólares), destinado aos Programas de Implantação e me
lhoria no Sis1ema Viãrio- e de Irrigação. 

Sala das Comiss.ões, -Joio Lobo, Presidente- Sal
-danha D~rzi, Relator - Alberto SIIYa. 

ANEXO AO PARECER N• 770, DE 19S4 

Redação final do Projeto de Resoluçio n9 
de 191!4. 

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

-- RESOLUÇÃO N• , DE 1984 

Autoriza o Governo do Estado da Parafha a reali
zar operaçio de empréstimo externo no valor de USS 
60,000,000.00 (sessenta milhões de d6lares), destina
do aos Programas de Implantação e Melhoria do Sis-

. ___:__:__ tema Viário e de Irrigação-

O Senado Federal resolve: 

Art: 1~ -~o Governo do Estado da Paraíba_autoriza
do a realizar, com a garantia da União, operação de em
préstimo externo no valor de USS 60,000,000.00 (sessen
ta milhões de dólares) ou o equivalente em outras moe
daS, ae principal; jünto a grupo fina-nciador a ser indica
to sob a orientação do_ Ministério da Fazenda e do Ban
co Cential do Brasil, destinado ~ financiar Programas de 
Implantação e Melhoria no Sistema Viãrio, Hídrico e de 
Irrigação, naquele Estado, obedecido o seguinte_crono
grama de contratações: em 1984, US$ 20,000,000.00 
(vinte milhões de dólares); em 1985, US$ 20,000,000.00 
(vlnte--inílhões de dólares); e em 1986, USS 20,000,000.00 
(Virite mHhões de dó_lares). 

Art. 29 A operação realizar-se-â nos termos aprova
dos pelo Poder Executivo Federal, inclusive o exame das 
condições creditícias da operação, a ser efetuado pelo 
Mi_n_iªtério da Fazenda, em a_rtic1,1lação com o Banco 
Central do Brasil, nos termos do art. 19, iterri II, t3o De
creto _n9 _74.157, de 6 de junho de 1984, obedecidas as de
mais exigêitCíãS dos órgãos encarregados da execução da 
política econômico-financeira do Governo Federal, e, 
ainda, o dispo,.sto na Lei Estadual n9 4.623, de.ll de agos
to de 1984, autorizadora da operação. 

Art. 39 Esta Resolução entra em vigor na data de 
sua publicação. 

O SR. PRESID~NTE (Henrique Santillo) -
Achando-se em regime de urgência a matéria cUja re
dação final acaba de ser lida, deve ser esta submetida 
iiTJedíatatTICiite à deliberação do plenârio. - -

Em discussão a redação final. (Pausa.) 
Não havendo quem peça a palavra, encerro a discus

são. 
Em votação. 

'ns srs:"Senadores que a aprovam queiram permanecer 
sentados. (Pausa.) 
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Aprovada. 
Aprovada a redação final, o projeto vai à promul· 

gaçào. 

O SR. PRESIDENTE (Henrique Santillo)- Passa
se~-3.gori; -à -apreciação do- requerimento de urgência lido 
no expediente, para o Oficio -n9 22, de 1984: 

Em votação-b requerimento. 
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer 

sentados. (Pausa.) 
Aprovado. 
Aprovado o requerimento, passa-se à apreciação da 

matéria que foi" despachada às Comissões de Finanças, e 
de COnstituição e JustiÇa.-

Sobre a mesa, pareceres das Comissões de Finanças e 
de CO.nstitiuÇào e Justiça, que serão lidos pelo Sr. }9-

Secretário. 

São li9-os os seguintes: 

PARECERES NOS 771 E 772, DE 191!4 
PARECER N• 771, DE 1984 

Da COmissão de F1nanças, sobre o oficio ."S" o9 
22, d~ 1984 (n' 647/84- na origem), do Senhor Go
vernador do Estado de Golú, sollcltando autorfzaçio 
do Senado Federal para contratar operação de em
préstimo externo no valor de USS 80,000,000.00 ( oi
tentl. milhões -de dólares), dest~ada a lmplantaçio e 
pavimentação de rodovias estaduais. 

Relator: Senador José Llns 

O Senhor Governador do Estado de Goiãs, solicita an·-
Senado Federal, nos termos do art. 42, item IV, da Cons
tituição, a c_ompetente autorização para que aquele Esta
do possa contratar uma operação de empréstimo externo 
no valor de USS 80,000,000.00 (oitenta milhões de dóla
res) ou o equivalente em outras moedas, destinada a fi
nanciar a implantação e pavimeittação de rodovias esta
duais, numa extensão aproximada de 2.000 km. 

2. Trata-se de operação constante do Plano de Ro
dovias Trancais e Alimentadoras, num total de l.988 
km, sendo_ 1.398 km, de Pavimentação e_59_0 km, ói Jm
pTaniação: --

3. Esclarece o Senhor Governador que "o sistema de 
tra11sporte do Estado de Goiãs _baseia-se na rede de rodo
i!~s de penetração existente ao longo das vârias regiões 
produtoras e que não oferecem condições de tráfego per
õlanCnte, pOis "apei1aS 1.792 km estão pavimeiitadas, em 
relação a uma rede bãsica de 20.370 km, apresentando, 
portãnto, apenas 8,80% do total". 
- 4. O mesmo documento informa que "o Estado tem 

áreas excepcionais para a agropecuârii, cujõ deserlvOlvi
mento estâ sendo cerceado pela inexistência de rodovias 
pavimentadas e que permitam a circulação permanente 
da proilução agrícola e pecuária nelas geradas". 

5. o--Além disso-- prossegue....:... vale "acentuar que os 
custos de manutenção nas rodovias não-pavimentadas 
estão se tofnando onerosos, além do que pela natureza 
das cargas e veículos transportados e das condições plu
viométricas, não se tem conseguido garantir um trâfego 
permanente para o escoamento das safras agrícolas e da 
produção pecuâria". 

6. A relação das rodovias com os respectivos tre
chos, siglas e extensões constam do "Plano de Apli
cação", anexo ao processado (folha n9 22). 

7. As condições do empréstimo seràn definidas pelo 
MiniStério -da Fazenda e pelo Banco Central do Brasil, 
em funçã_o das normas fixadas para contratação de ope
ràções da espécie, levado em conta o mercado financeiro 
internacional. 
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8. Entretanto, o Governo do Estado de Goiás enviõu 
as condições e características que deverão ser adotadas 
na operação em exame, que são: 

CARACTERISTICAS DA OPERAÇÃO 

"Agente Financeiro: A definir. 
Valor do Financiamento: US$ 80 milhões. 
Prazos: a) Carência: 6 meses a partir do último 

desembolso; 

b) Amortização: 8 anos (amortizáveis semestral~ 
mente). 

Juros: 11,5% + 0,5%.(SPREAD). 
Fonna de pagamento dos juros: Os jur_os serão pa

gos semestralmente, a partir de julho de 1985_, 
Órgão Executor: Departamento de Estradas de 

Rodagem do Estado de Ooiâs - DER-00. 
ObjetiYo: Execução do Programa de Implan

tação e Pavimentação de Rodovias Trancais e_Ali
mentadoras. 

Extensão a ser pavimentada: 1.400 km." 

9. Há a acrescentar que, para 1985, com uma previ
são de receita liquida de Cr$ 261.871 milhões, o Estado 
prevê uma poupança bruta de Cr$ 105.879 milhões e um 
dispêndio anual para amortização da dívida interna e ex
terna de Cr.$ 73.012 milhões, resultando o valor de Cr$ 
32.867 milhões para novos encargos e investimentos, in
clusive para parte da amortização com a operação em 
exame. 

10. De outra fõ-friia, esclarecemos que o Estado de 
Go_iás vem obtendo _u_ma execepcional arredadação, pois, 
para uma previsão orçamentária em 1984, de CrS 
396.000.000.000 (trezentos e novc_nta e ~eis bj!hões de 
cruzeiros), até julho de 1984,já haviam sido arrecadados 
Cr.$ 383 bilhões, havendo uma previsão de arrecadar, ãtê 
dezembro do corrente ano, o valor de Cr$ 815 bilhões, 
co_m um excesso global de Cr$ 419 bilhões. Com esses va
lores, assim, todos os (ndices anteriormente indicados se
rão majorados, melhorando significativamente a posição 
financeira do Estado de Goiãs. 

Em atendimento às normas da Comissãó de Finanças, 
foram anexados ao pleito os seguintes elementos funda
mentais para a análise do endividamento- estadual: 

a) cópia da Lei Estadual nl' 8.722, de 15 de janeiro de 
1980, modificada pela Lei n~' 9.394, de 22 de n_oy_en;iliro 
de 1984, autorizando o Governo Estadual a contrat.;1r 
uma operação de cr~dito externo,_ até o valor de 250.nii
lhões de dólares; 

b) Aviso n9 695, de 6 de agosto de 1984, da SEPLA!_\[, 
reconhecendo o caráter prioritário da operação e a capa
cidade de pagamento do Estado, até o liQl!te_Qe USS 80,0 
milhõ_es, obedecido o seguinte Grgnograma de f!)ntra: 
tações: em 1984, USS 20,0 -milhões; em )985, U~S 3Q._O 
milhões; e, em 1986, USS 30,0 milhões; 

c) Exposição de Motivos n9 110, de 1ldes_etembro q~ 
1984, do Senhor Ministro de ~taQo da Fazenda, favorá
vel, enviada ao Senhor Presidente da República, propon
do o seu c;ncarninhamento _ao .Senado feder~!, para os 
fins do a.rt. 42,_ item IV, da Çonstiiuição; 

d) Ofício (FIRCE-CREDE n' 84/242) do Departa
mento de Fiscalização_ e Registro de Capitais Estangei· 
ros, credenciando a operação em pauta, conforme atri
buições conferidas pelo Dec. n9 65.071, de27-8-69 e pelo 
Dec. n• 84/128 de 29-10-79. 

e) comportamento da dívida Estadual {Interna e ex
terna); e 

f) condições de pagamento da operação em exame. 
O exame das condições crediticias da operação será 

efetuado pelo Ministério da Fazenda, em articulação 
com o Banco Central do Brasil, nos termos do art. 19, in
ciso II do Decreto nl' 74.157, de 6 de junho de 1974, as
sim que apresentada a respectiva minuta de contrato 
com o grupo firianciador. 

O Senhor Presidente da República autorizou o Gover
no do Estado de Goiás A dirigir-se ao Senado Federal, na 
fo_rma do art. 42, item IV, da Const_itu_ição. 

No caso, foram cumpridas as exigências do Regimen
to T~terno (art. 403, alfneas a, b e c). Assim, opinamos 
favoravelmente à solicitação, nos termos do seguinte: 

PROJETO DE RESOLUÇÃO 86, DE 1984 

Autoriza o Governo do Estado de Goiás a realizar 
operação de empréstimo externo no valor de UsS 
80,000,000.00 (oitenta milhões de d61ares norte
americanos) destinada a financiar o Programa de lm
plantaçio e Pãflmentaçio de Rodovias alimentado-

""'· 
O Senado Federal resolve: 

Artigo 19 ~o GoVerno do Estado de Goiás autoriza
do a realiUli·, com ag~rantía da Uilião, operações_de em
prêsiiiilos externos no valor total de uss 80,000,000.00 

-(oitenta mil_hões de dólares norte-l;!mericanos) ou _o equi
vãfenfe effi. OUtras moedás, de principal, junto a grupos 
financiadores a serem indicados sob a orientação do_Mi
nistério da Fazenda e do Banco Central do Brasil, desti
nadas a financiar a extenção do Programa de Implan
tação e Pa vinü:ntaÇão de Rodovias Trancais e Alimenta
c:foras, num total de 1.988 km (um míl novecentos e oi
tenta e oito quilómetros), naquele Estado, obedecido o 
seguinte cronograma de contratações: em 1984,_ US$ 
20.000,000.00- (Virite milhões de dólar_ts norte
americanos); em 1985, USS 30,000,000.00 (tórita milhões 
de dólares norte-americanos); e, em - 1986, · USS: 
30,000,000.00 (trinta milhões de dólares __ norte
americanos). 

Art. 29 A operãção reãlizar-s~á noS t~rm_os aprÕva-
- dos pelo Poder Executivo Federal, inclusive o-exame das 

condiçõi::s creditícias da operação a ser efetuado_pelo Mi
nistêrio da Fazenda em articulação com o Banco ~ntral 
do Brasil, nos termos do art. 19~ item II, do Decreto n9 
74.157, de 6 de junho de 1974, obedecidas as demais exi
gências do5: órgãos encarregados da execuçãõ da política 
económico-financeira' ao Governo Federal, e, ainda, o 
disposto na Lei Estadual nl' 8.772, de 15. de janeiro de 
1980, modificada pela Lei Estadual n9 9.394, de22 de no
vembro de 1983; autorizadoras da operação. 

Art. J9 Esta resolução entra em vigor na data de sua 
publicação. 

Sala das Comissões, 8 de novembro-de 1984. -Rober
to Campos, Presidente, eventual- José Lins, Relator

__ OCãflg~ Lyta - Amaral Peixoto - Passos Pôrto - Octá
vio Cardoso -Jorge Kalume - Guilherme Palmeira -
Almir Pinto. 

_ ·~~ PARECERN• 772, DE 1984 

bã- Comissão de Coilstltuição e JuStiça, sobre o 
_ Projeto -de Resolução n~' 86, de 1984, da Comissão de 

Finantas, ijUe "autoriza o Governo do Estado de 
Goiás 8 realizar operação de empréstimo externo no 
valor de US$ 80,000,000.00 (oitenta milhões de dóla
res norte.;americanos), destinada a financiar o Pro
grama de Implantação e Pavimentação de Rodovias 

- Ãlimentadoras". 

Relator: Senador Passos Pôrto 
Apresentado pela Comissão de Finanças, o presente 

projeto de resolução autoriza o ~·Governo do Estado de 
Goiás a realiZai, com a garantia da União, operações de 
empréstiÍnÕs externOS nQ. valor total_ de US$ 
80,000,000.00 (oitenta milhões de dólares norte
americanos) ou o equivalente em outras moedas, de prin
cipal, junto a gruPos financiadores a serem indicado$ sob 
a orientação do Ministério da Fazenda e do Banco -cen
tral do Brasil, destinadas a financiar a execução do Pro
grama de Implantação e Pavimentação de Rodov_ias 
Trancais e_Aiimentadoras, num total de 1.988 km (um 
mil, novencentos e oitenta e oito quilômetros) naquele 
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Estado, obedecido o seguinte cronograma de contra
tações: em 1984, UsS 20,000,000.00 (vinte rriilhões de 
dólares norte-~ericanos), em 1985; US$ 30,000,000.00 
(trinta milhões de_dólares norte-americanos); e, em 1986, 
US$ -3o,ooo;rroo.oo (trinta milhões de dólares norte
amerícanõs). 

2. Pela redaçã_o dada ao artigo 29 dO projeto as ope
rações realizar-se-ão nos termos aprovados pelo Poder 
Exec_utivo Federal, inclusive o exame das condições cre
ditícias da operação a ser efetuado pelo Ministêrio da 
Fazenda em articulação com o Banco Central do Brasil, 
nos termos do art. 11', item II, do Decreto n9 74.157, de6 
de junho de 19?'4, obedecidas as demais exigências dos 
órgãos encarregados da execução da politica econômico
financeirã do Governo Federal, e, ainda, disposto na Lei 
Estadual nQ 8.772, de 15 de janeiro de 1980, -modificada 
pela Lei Estadual n~' 9.394, de 22 de novembro de 1983, 
autorizadoras da operação". 

3~ Para atender as disposições do' Regimento Interno 
e. da legislação pertinente, além das exigências estabeleci
das Pelo Comissão de Finanças, conforme se conclui do 
exame do seu parecer, foram anexados ao processado, os 
seguintes documentos: 

a) Cópia da Lei Estadual n9 8.772, de 15 de janeiro de 
1980, modificada pela Lei n_l' 9 .. 394, de 22 de novembro 
de 1983, autorizando o Governo Estadual a contratar 
uma operação de crédito externo, atê o valor de USS 
250,0 milhões de dólares; 

b) Aviso nS~ 695, de 6 de agosto_de 1984, da SEPLAN, 
recpnhece_ndo o caráter prioritãrio da operação e a capa
cidade de pagamento do Estado, até o limite de USS 80,0 
milhões, obedecido o seguinte cronograma de contra
tações: em 1984 USS 20,0 milhões; eml985, US$ 30,0 mi
lhões; e, em 1986, USS 30,0 milhões; 

c) Exposição de Motivos n9 110, de 12 de setembro de 
1984, do Senh_or Ministro dç Estado da Fazenda, favorá
vel, enviada ao Senhor Presidente da República, propon
do o_ seu encaminhamento ao Senado Federal, para os 
fins do art. 42, item lV, da Constituição; 

d) Oficio (FIRCE-CREDE n• 84/242) do Departa
mento .de fiscalização e Registro de Capitais Estrangei
ros, credenciando a operação em pauta, conforme atri
buições conferidas pelo Decreto n~' 65.071, de 27-8-(;!9 e 
pelo Decreto n9 84.128, de 29-I0-79; 

e) Comportamento da dívida Estadual _(Interna e 
Exerna); e 

f) Condições de pagamento da operação em exame. 
4.-- O eXame: das condições creditícias das operações 

SC:irá efetuado _pelo Ministério da Fazenda, em articu
lação com o Banco Central do Brasil, nos termos do art. 
19, inciS(dl do Decreto n9 74.157, de6 de junho de 1974, 
a.~sim que apresentada a respectiva minuta de contrato 
com o grupo financiador. 

5:,-- No caso, foram cumpridas as _exigênd~s co~slaft
tes no art. 403, alíneas a, b, e , razão porque, na f'õrma 
do art. 108, item VI, ambos do Regimento Interno, a Co
missão de Finanças opinou favoravelmente ao pleito do 
Senhor Governador do. EstadQ de Goiá,s, nos termos do 
projeto de resolução que apresentou. 

6. Nada há que possa ser argüido contra a propro
sição, no que compete a esta ComiSsão e'!;aroinar, e estâ 
corretamente formulada sob os ângulos _co[J.stitucion~s e 
jurídicos, razão pela qual entendemos possa ter trami· 
tação normal. 

Sala das Comissões, 22 de novembro de 1984. -
Hehfdlo Nunes, Presidente - Passos Pôrto, Relator
MoaCyr Duarte...:.._ :Íutahy Magã.Ihiies- Hélio Guelros-
José Ignácio Ferreira - Guilherme Palmeira - Enéas 
Faria. 

O SR. PRESIDENTE (Henrique Santillo)- O pare
cer da Comissão de Finanças conclui pela apresentação 
do Projeto de Resolução n9. 86f84, autorizando a reali
zação da operação de empréstimo soliCitada. 

O parecer da Comissão de Constituição e Justiça é fa
voráveJ ~o projeto de resolução ·da Comissão de Fi
nanç_a:s. 
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Completada a instrução da maTéria, passaRse à sua 
apreciação. 

Em discussão'. (Pausa.) 
Não havendo quem peça a palavra, encerro a discus

são. 
Em votação. 
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecei 

sentados. (Pausa) 
Aprovado. 
A matéría-·-var à Comissão de Redaçãõ. 
Sobre a mesa, parecer da Comissão de Redação que 

será lido pelo Sr. 11'-Secretário. 

É lido o seguinte 

PARECER N• 773, DE 1984 

(Da Cõmissão de Redaçio) 

Redaçào final do Projeto de Resolução nl' 86,-de 
1984-

RELATOR: Senador Alberto Silva 
A Comissão apresenta- a redação finaf dO Projeto de 

Resolução nl' 86, de 1984, que autoriza o Governo doEs
tado de Goiás a realizar operação de empréstimo externo 
no valor de USS 80,000,000.00 (oitenta milhões de dóla
res), destinado a financiar o Programa de Implantação e 
Pavimentação de Rodovias Alimentadoras. 

Sala das ComissõeS, 22 de novembro -de 1984. -Joio 
Lobo, Presidente - Alberto Silva, Relator - Saldanha 
Derzf. 

ANEXO AO PARECER No773, DE 1984 

Redaçi\o final do Projeto de Resoluçio ""' 86, de 
1984. 

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

RESOLUÇÃO N• , DE 1984 

Autoriza o Goyerno do Estrado de Goiás a realizar 
operação de empréstimo externo no valor de USS 
80,000,000.00 (oitenta milhões de dólares), destinado 
a financiar o Programa de Implantaçio e Pavimen
tação de Rodovias Alimentadoras. 

O Senado Federal resolve: 
Art. 1"' to Governo do Estado de Goiás autorizado 

a realizar, com a garantia da U_nião, operações de emR 
préstimOs externos no yalor tõtal de USS 80,000,000.00 
(oitenta milhões de_ dólares) ou o equivalente em outras _ 
moedas, de principal, junto a grupos financiadores a se-
rem indicados sob a orientação do Ministério da Fazen-
da e do Banco Central do Brasil, destinado a financiar a 
extenção do Programa de Implantação e Pavimentação 
de Rodovias Trancais e AUmen~doras, num total de 
1.988 Km (um mil, novecentos e oitentas e oito quilômeR 
tros) naquele Estado,obedecido o seguinte cronograma 

de contratações: em 1984, USS 20,000,000.00 (vinte miR 
Jhões de dólares); em 1985,.USS 3p,OOO,OOO.OO {trinta miR 
lhõçs _de dólares); e, em 1986, USS 30,000,000~00 (trinta 
niilhões de dólares). 

Art. 2"' A operação realizarRseRá nos termos aprQva~ _ 
dos pelo Poder Executivo Federal, inclusive o exame das 
condiÇões creditícias da operação, a ser efetuado pelo 
Ministério da Fazenda, em articulação com o Banco 
Central_ do Brasil, nos termos do art. }9, inciso li, do DeR 
creto n9 74.157, de 6 Qejunho de 1974, obedecidas as de
mais exigências dos órgãos encarregados da execução da 
política' econômico-financeira do Governo Fe_de:ral, e, 
ainda, o disposto _nã Lei Estadual n"' ª.772, de 15 dej~
rie1ro de 1980, modificada pela Lei Estadual nll 9.394, de 
22 de novembro de 1983, autorizadoras da operação. 

Art. 3"' Esta Resolução entra em vigor n~ d~ta de 
sua pu~!icação. 

O SR. PRESIDENTE (Henrique Santillo) -
AchandoRse em regime de urgência a rriatédã. cuja te
dação final acaba de ser lida, esta deve ser submetida 
imediafamente à deliberação do Plenário. 

Em discussão a redação final. (Pausa.) 
Não _havendo quem peça a palavra, encerro a discus-

são. 
Em votação. 
Os Srs. Senadores que a aprovam queiram permanecer 

s.entados. (Pausa.) 
Aprovada. 
Aprovada a redação final, o projeto vai à prori1.Ul

gação. 

O SR- PRESIDENTE (Henrigue Santillo) - Nada 
mais havendo a tratar, vou encerrar a presente sessão, 
convocando antes uma sessão extraordinária a realizar
se amanhã, às lO horas, com a seguinte 

ORDEM DO DIA 

Díscussão, em turno único, da redação final (oferecida 
-pela Comissão de Redação em seu Parecer n"' 724, de 

1984), do Projeto de Decreto Legislativo n"'4, de 1982 (n"' 
119/82, na Câmára dos Deputados), que aprova o texto 
da Convenção sobre a Proteção Física do Material-Nu
-clear, assinado em Viena, a 15 de maio de 1981. 

Discuisão, em turno úriíco, do Projeto de R~lução 
nll 71, de 1984 (aPresentado pela Comissão_de Economia 
como conclusão de seu Parecer n"' 736, de 1984), que auR 
toriza a Prefeitura Municipal de Senhor do Bonfim 
(BA), a elevar em Cr$ 2.234.998.540,00 (dois bilhões, duR 
zer.itcis -e- trinta -e quatro milhões, novecentos e noventa e 
oito mil, quinhentos e quarenta crUzeiros) o montante-de 
sua -dívida consolídada, tendo 

PARECERES, sob n'i's. 737 e738, de 1984, das Comis
sões: 

-De Constltulçio e Justiça, pela constitucionalidade 
e juridicídade; e 

_Sexta-feira 23 4449 

--....:de Municípios, favorável. 
O SR. PRESIDENTE (Henrique Santillõ)- Está en

cerrada a sessão. 

(Levanta-se a sessao às 18 horas e 5_5 minutos.) 

ATO DA COMISSÃO DIRETORA 
N9 22, DE 1984 

_A Comissão Diretora do Senado Federal, no uso de 
suas atríbuiçõeS regimentais, e 

Tendo em vista o Decreto-lei n"' 2.1 J7, de 7-5-84, que 
alterou o Decreto-lei n"' 1.341, de 1974, resolve: 

Art. J9 -Conceder a Gratificação de Desempenho de 
Função Essencial a Prestação Jurisdicional, no mesmo 
percentual estabelecido pelo Decreto-lei nll 2.117, de 7 de 
maio -de 1984, ao Consultor-Geral e aos Quatro Assis
tentes da Consultaria Geral. 

Art. 2"' _ Os efeitos pecuniários decorrentes deste ato 
retroagem a 8 de maio de 1984. 

Art. 39 Este ato entra em vigor a partir da data de 
sua publicaÇão. 

Art. 4"' RevogamRse as disposições em contrário~ 
Sala da Comissão Diretora, 21 de novembro de 1984. 

- Moacyr Dalla, Presidente - Lomanto Júnior - Jai
son Barreto_- Henrique Santillo- Lenoir Vargas. 

ATO DA COMISSÃO DIRETORA 
N• 23, DE 1984 

A Comissão Diretora do Senado Federal, no uso de 
suas atribUiÇões- regimintais e regulamentares, resolve.: 

Autorizai, em carâter excepcional, a aplicação do dis
posto no Decreto Legislativo n"' 72, de 1979 e no-pará
grafo único, alínea "b,. do art. 2"' do Ato n"' 42, de 1983, 
da Comissão Diretora, durante _o mês de dezembro do 
corrente ano. 

Sala da Comissão Diretora, 22 de novembro de 1984. 
---:- Lo~a_nto Júnior :-::-flenrique Santillo- Leonir Vargas 
- Milton Cabral - Raimundo Parente. 

ATO DA COMISSÃO DIRETORA 
- Ni 24, DE 1984 

A Comissão DiretOra· do Senado Federal, no uso das 
atribuições que lhe confere o Regimento e nos termos 
dos Artigos 79, 55 e 51_!,§ 59 do Parágrafo 5'i' do Regula
mento Administrativo, aprovado pela Resolução nll 58, 
de 1972, com a nova redação dada pela Resolução n"' 57, 
de 1976 e tendo em vista o que dispõem os Atas nlls 
18/76, 09/80 e 18/81, Resolve: 

Art. 19 Fica alterado na conformidade das discrimi
nações dos Quadros I e V, anexos, o Orçamento Interno 
do Fundo de Informática e Processamento de Dados do 
Senado Federal- FUNDAS EN, para o exercício fina!l
céifo de 1984. 

ArL 2"' E5:te Ato entra em vigor na data de sua 
publicação. 

Sala da Comissão Diretora, 22 de dezembro de 1984. 
- Mocyr Dalla - Jaison Barreto - Henrique Santillo 
-Lenoir Vargas- Raimwtdo Parente. 
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- O:ERdCIO DE t 984 02.00 - Sf~AOO FEDERAL. -RECEITA 
02.03 - FUNDO OE INFO~T!CA E PROCESSAMENTO DE OAD.OS __ ;OO SENADO FEDERAL,- FUNDAS~~ ANEliO 1-~ 

SITIJAÇ.ÃÕ ANTERIOR SITUAÇÃO ATUAt. 

cdo110 

't. Recursos Obrigatõrios 
Transferêndas correntes 
RecUrsos consignados no Or~mento da UniãO, -~õs 
termos dos §§ 39 ~ 49 do. Art. 511 •• da Reso1~cão 
nV 58 de 1~72-l com a nova Redação dada "pela Re

solução nQ 57 _de 1976·; dõ Senado Federal, a s~ 

rem repassadas Para _o FUNOASEN. 

2. Recurso,:; de outras fontes 
2.1 - Receitas Corrlintes 

2.1.1- Receita Operacional oriunda de_Or
gãos da União, a ser executada nos 
termos do § 29· d!) Ar_t 49 do Ato nQ 

09 ·de 1980, da C0111issão óiretora do 

Senado Federal 

21.700,000 

21.700.000 50 21.700.000 50 

194.800.000 

194.800.000 90 448.300.000 90, 

c·:~-T~"':-r· .. --··T-··: .. ~'1 - .. :··· .. r· .. ··: .... ·:r·~·-~~-.. "J c ·~:=~ ""l, .. 

21.700.000 

929.040.494 

~n~''' ATUOL c:> C"-_""~·:r··~~~m"j C"'M~m,., .-= 

-~ 

EXERéfcJ:o DE. 1984 ANE~~ 1-~ 02.00 - SENADO FEDERAL RECEITA 

I ri? "' - '""" "' INVORMITTCA nr o.nn< nn · '"""" rin<RA - F!lNDA~EN 
.. 

SITUAÇÃO ANTERIOR 
-. 

S!TUAÇÃ~O. A TU A~ 

C~D!IO [ ~;~-<:I F"! c~ ç 1 o ~1/fMIC.U rornn [QO~C<>IC- RUIII~IC~S fiJ"TU ~~~~~ 

2.1.2 ~ Saldo positivo do FUNDASEN. verific! 

do no fim do exerclcio. de 1983. § 0-
nico. do Art. 39 do Regulamento do 

FUNDASEN. aprovado pelq A"tc! n9 18 de 

1~76 da Comissão Oiretora do Senado 

Federãl e Ar-t. 511 do Regul.!lmento do 

Senado Fe.der-al • aprovado pela Resol.!:!_ 

cãO n9· 58 de 1972, com a nova reda -

cão dada pela Resolução-n<i 57/76. 470.630.373 9IT· 

2~L3 - S<t..14o da Receita Operacional O"r"iti~da 
de Orgãos. Federais, verificado no 
fim do "exercido de 1983, executado 

a maior e não .integrado no Orç;,mento 

Interno do FUNDASEN naquele exerci -

cio, nos termos_do § On1co do Ar-ti_go 

39 do Ato n9 18 de 1976 e § 2QI do A.!: 
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.. 
02.00 - SENADO FEDERAL R E C E J TA 

ANEXO_ I -C 
EXERC!CIO OE 1984 

l 112_.03 - f11tfJW OE_ JNF R!1AT1r.A F' PROCES";AMENIO DE"_.!l_AQOS. _DQ_Sf.NAÕO- _fEDERAL - PRoOASEN 

cdona ' 

-
e."'o' • o 

01070244 

095000 

tigo 4Q do Ato nQ 09 de 1980, ambos 

da Comissão Oiretora do Senado Fe

deral. 

2.1.4 .- Saldo oriundos da Rev~rsão "ã Recei
ta, de saldos de empenhos inscritos 
em restos·a pagar, considerados in
suhsistentes~ nos tennos do Artigo 
38, da Lei 4.320 de 1964. 

'f' ~ ~ 11: C I , I C 4 C 4 _O 

lEGISLATIVA 

AIJMINISTRACJ;O 

PROCESSAMENTO DE DADOS 

* FU~DO DE INFOOOi'ICA E PROCESSAMEnTO DE DADOS-
-

DO, SENADO FEDERAl. 

* RECURSOS PRt1PRIOS 

SITUAÇÃO ANTERIOR SITUAÇÃO ATUAL 

8.162.556 90 

1.947.565 90 

r''"'''-.. ~·::····~·-·'> c"'~"""" -
SITUAÇÃO ATtJ.A.L r;> ~~50.740.49-:..__J_ - _j ~~-740.494 

EXERC!CIO 0~ 1984 RECURSOS OE: TOO;.S AS FON'õ'ES 

/84 AN"XO 11 

·- ' 
SI TUAÇÀO ANTE R lO R SIT~ACÃO ATO~ L . 

l"ltO~ t TOS ATIVI04DII:I TO T 4 I, l'lt O~ C TO I .ll' IVIO&~t3 TOfAI. 

g16.500.000 ~-

216.500.0DO 950.,740.494 

216~ 500 .coo 950.740.494 

216;500.000 950.740.494 

' I 
I 

I 
I 
I 
I 

I 
I 
I 
I 
I 

TOTAL S>l Jm.soo.ooo 1216.500.000 ) 950_.740.494 950.740.494 i 
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02.00.- SENADO FEDERAL \IATUREZA DA DESPESA 
02.03- FUtlDO DE Illf'ORM}'\TJCA E PROCES~AMEt~TO Dt. DADOS-IlO SENADO FEDERAL - FUNDASE)( 

SlTUt:.Ç40 ANTERIOR 

e dp a, o 

REC\Ji'!SOS C~ 'I'OOÂS AS <O_NT.ES _ 

/84 ANE:XO 111--A 

e''rl:~o~"' teo~~"'eA 
C C~[IOtN~CJ 

~ 
.§~ 

3.0.0.0· 

3.1.0.0 

3.1.2.0 

DESPESAS CORRENTES 

DESPESAS DE CUSTEIQ 

MATERIAL DE 'CONSUI10 21.700.000 44.800.000 66.500.000 

4.o.n.o 
4.1.0.0 

4.1).0 

DESPESAS DE CAPITAL 

INVESTIMENTOS 

EQUIPAI1ENTOS E MATERIAL PERHANEtiTE 

02.00 -_ SENADO FEDERAL '~ATUREZA DA D~SPESA 
L 02.03 - f1!NDO_?~, IN~~~I\TICA r PRoc_rssPJ.trtno t.rr. DAD_os o~ SENADO F~D_ERAL-. FUNDAS~N 

SITUAÇÃO A TUAL 

c 611 'to -,;~(eJnc .. ~lo 010011<.0:~101 ~~w;~ 

3.0.0.0 DESPESAS CORRENiES 

3.1.0.0 bESPESAS DE CUSTEIO 

3.l.Z.O MATERIAL DE C_ONSUMQ 21.700.000_ 

3.1.3.2 OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS. 

4.0.0.0 DESPESAS OE CAPITAl,_ 

4.1.0.0 INVESTIMENTOS 

4.1.2.0 EQUIPA.'1ENTOS E -MATERIAL PERf.lA~Erm: 

~ 
~ 

150.000,000 JSD.DOO,OOD 

Rl:CIJRSOS Ot TOOAS ti,S FONTES 

/84 ANEXO 111-.B 

--
- .. 

0\1Tl'IJ,3 F!l~~ES ~ottQO~I.I, tCO.'I~ .. rc .. 
I l~~"t.'IT()S 

513.740.494 

513.740.494 

439.540.494 

52.500.0_00 

437.000.000 

437.000.000 

437.000.000 
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DESPESAS DE CAPitÀl. 

INVESTHiENTOS 

EQUIP.AMEIÚOS_ E MATERIAL PERMANENTES 

I 
_I 

150.000.000 

150.000.000 

150.000.000 

'"'"''"""'"'"'o" c:> ("":-:·--~-66.5oõ.üoõ' E~s"o'ii".õoó' J(i'So:õDô':õíio] (216:sbó':ôo:o:] 
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SJTC~~i\o -'TOAL Ó (~'-~MA-.-T;J'J:74o:494"T'SiJ~i4'ó":4"94' l(.i;7~.ÕÕÔ.ÕÕó''J95õ:74a:·.m--

-- ~-. 

S_IT.U~AC~~O AN_TERIOR j 
' 

~•~t~•_r•c~ci.• t S • t 0 I • I C O 0 ~~ 

RECEITAS C!lRRENTES 216.500.!100 DESPESJIS CbAAENTES 66.500.00Õ 

TRANSFERt:NCIAS CORRENTES 21.70D.OIJO. DESPESAS OE CUSTEfO 66.500.000 

REêURSOS OE OUTRAS FONTES 194.800.000 

SUPERAVIT tso.noo.ooo 

TOTA~ 216.soq.ooo. TOTAL 216.$00.000 

SU?.ERAVIT DO ORÇAMENTO CORRENTE tso.oa.ô.ooo DESPESAS OE CAPiíÂL 150.000.000 

I INVESTIMENTOS 150.000.000 

TOTAL 150.000.1100 TOTAL 150.!100.000 l 

J 
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02 '~E~fgW~r~g~Pf'Jo OA RECEI~A -E-_DA DESPESA SE~-C~oo "/JS C"ATE~~~g~c~Cg~o~f~s" 
02.03 FUNDO OE INFORMÂTICA E PROCESSAMENTO DE DADOS DO SENADO FEDERAL ~ FUNDASEN- - ~ :-- --~- "··-·-'"A~ E X: O v-B 

.. --
- . 

SIT.UAç.AÓ A T 0 A L 
-

~ t: c 1!-1 T ·; ' ' . ' --- í·;·-~~-

c\ • c e • • o c~ c • • OA o c I Jl ~ Y•TAL C I 0 l ~ I ~ I ~ .. ~ l e OARCI"L l9.T O. L 

RECEITAS CORRENTES 950.740.494 DESPESAS CORRENTES 513.7,40. 494 

TRANSFER'ENCIAS CORRENTES 21.700.000_ DESPESAS 0( CUSTEIO 513.'740.494 

RECURSOS IIE OUTRAS 'FONSTES 929.040.494 SUPERAVIT 437 .ooo.ooo 

TOTAL 950.740.494 TOTAl 950.740.494 

SUPERAVIT DO ORÇAMENTO CORRENTE 437 .ooo.ooo DESPESAS DE CAPITAL 437 :ooo.ooo 
INVtsnMENTOS 437.000.000 

TO-TAl 437.000.000 TOTAL 437 .ooo.ooo 

02.00 M St:t~OO FEDERAL 
. RECEITA EXERCrtro or r9a4 

02.03 - FUNDO DE INFO~TICA E PROCESSAMENTO DE DADOS 00 SENADO FEDERAL - FUNOASEN 

1. Recursos Obrigatórios 

TransferênciaS torrentes 
RecUrsOS consignados no Orçamento da União, nos 

tel"mos dos §§ 39 e 49 do. Art. 511 •. da Resol~cão 
nQ 56 de 1~72;• cOm a nova Redacão dada 'pe.1a Re

solução nQ 57 de 1976, do Senado F'ederal, a s~ 

· rern repassadas para .o FUNDASEN. 
2. Recurso_s_ de outras fontes 

2. 1 ~ Recet tas Corréntes 

2.1.1 - P~ceita Operacional oriunda de Or -

gãos da União, a ser executada nos 
tennos do § 29' do Art_ 4Q dQ Ato nQ 

09 de 1980, da Com'issão Oiret·ora do 

Senado federal 

SlTUAÇ,ÂO AN'TERIOR 

21.700.000 

21.700.000 50 

194 • .800.000 

194.600.000 90 

ANEXO 

SlTUÃÇÃO ATUAt. 

21.700.000 

21.700.000 50 

929.040.494 

448.300.000 90, 

C"·:-.... r .. ·:-::r·"'"· :_···~r- ':"'""J ·-· : .. ~ .. r··· .. :·-·y· .. ~···-J c ·~""-~··· "J 
. . . . >IT'"'~" ~m,.: . c>["~"~·'""""!~-:"';..] C "'""_~·•• .-
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02.00 ~ SENADO FEDERAL R ~C E I TA EXERC!CIO DE. 1984 
l 02.03 - fuNOO pE fNF9BMA'TICA F pROCESSAMENTO Qf pAPOS oo' SENAQ_O ffDEBA! ... fUNPASEN 

PORTARIA 
N• 53, DE 1984 

2. f .2 - Saldo positivo do FtiNDASEN, verific! 
do no. fim do exercício de 1983, § O
nico, do Art. 39 do Regulamento do 

FUNDASEN, aprovado pel9 At~ nQ 18 de 

t976 da Comissão Diretora dei Senado 
Federà1 e Art. 511 do Regulamento do 
Senado Fe.deral, aprovado pela Resol~ 
çio n9· 58 de 1972, com a nova reda -
çio dada pela Resotução.n9 57/76. 

2.:1.3- Saldo da Receita Operaéional oriUnda 
di!! Orgias. Federais, verificado no 
fi11 do éxercicio de 1983, e>:ecutado 

a maior e não ,integrado no Orçamento 
Interno do FUNDASEN naquele exerci -
cio, nos termos do,§ Onico do Artigo 

39 do Ato n9 18 de 1'76 e § 2º do A!, 

SITUAçÃÕ ANTERIOR 

O Diretor~Geral do Senado Federal, no uso de suas 
atribuições regulamentares e considerando o que consta. 
do Procestõo nt 013672 84 3, resolve: 

Autorizar Yamil e Souza Outra, Diretor da Subseçre· 
tai'ia de Análise, para, sem ânus para o Senado Federal e 
em goz;o de terias a que tem direito, ausentar·se do Pafs a 
partir de 15 de dezembro de 1984, a fim de efetuar o tra~ 

ANEXO 1-B 

SITUAÇÃO ATU At. 

470.630.373 90 

balho de pesquisa junto ao Instituto per la Documenta
zion e Giuridica, em Roma, Itália. 

Senado Federal, Zl de novembro de 1984. - Alman 
Nogueira da Gama, Diretor-Geral. 
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DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL 
SEÇÃO 11 

ANO XXXIX - N• 154 CAPITAL FEDERAL SÁBADO, 24 DE NOVEMBRO DE 1984 

·SENADO FEDERAL 

Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos termos do art. 42, inciso VI, da Constituição, e·eu, Lomanto Júnior, 1•
Vice-Presidente, no exercício da Presidência, promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO N• 68, DE 1984 

Autoriza o G<lvemo do Estado do Rio Grllllde do Sal a elev81" em Cr$ 148-371Ui3-394 ( cetlto e ..,-e oit& 
billtões, trezentos e oetenta mlltlões, IIU&trocentos e três mil, treZOlltti e-e ..,atro CNZeil'os), o-ele 
wa dívida consoiWilda. 

Art. 1• Ê o Governo do Estado do Rio Grande do Sul autorizado a elevar, temporariamente, o pat'âmetro eotabaleci
do pelo item III do artigo 29 da Resolução n• 62, de 28 de outubro de 1975, modificada pela Resolução n• 93, de 11 de <Matubro de 
1976, ambas do Senado Federal, de modo a permitir o registro de uma emissão de 11.193.821 (onze milhões, cento e-cata e 
três mil, oitocentos e vinte e uma) Obrigações do Tesouro do Estado do Rio Grande do Sul, Tipo Reajustãvel (ORTE~ ..,.,._ 
lente a CrS 148.370.403.394 (cento e quarenta e oito bilhões, trezentos e setenta milhões, quauocentos e três mil e I~ e no
venta e quatro cruzeiros), considerado o valor nominal d" título de Cr$ 13.254,67 (treze mil duzentos e cinqílenta e Q~JaWo cno
zeiros e sessenta e sete centavos} vigente em julho de 1984, cujos recursos serão destinados ao financiameri!i:> do Programa de 
Trabalho daquele Governo, obedecidas as condições admitidas pelo Banco Central do Brasil, no respectivo processo. 

Art. 2• Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação. 
Senado Federal, 22 de novembro de 1984.- SenadorLoma11toJúnlor, 1-'Vice-Presidente, no Exercício da Presidên-

cia. 

Faço saber que· o Senado.Federal aprovou, nos termos do art. 42, inciso VI da Constituição, e eu, Lomanto Júnior, I•
Vice~Presidente, no exercício da Presidênda, prO-mulgo a seguinte. __ ~ 

RESOLUÇÃO N• 69, DE 1984 

Autoriza o Governo do Estado do Rio de Janeiro a elevar em Cr$ 1.145.050.000(um bilhão, cento e quaren
ta e cinco milhões e cinquenta mil cruzeiros) o montante de sua dívida consolidada. 

Art. I• É o Governo do Estado do Rio de.Janeiro au.torizado.ae[evar, temporariamente, os parâmetros fixados pelos 
itens I e III do art. 2• da Resolução 62, de 28 de outubro de 1975, modiffcados pela Resolução n• 93, de II de outubro de 1976 
ambas do Senado.Eederal, de modo a permitir a contrataÇão de uma operação de crédito no vaLor de Cr$ 1.145.050.000 (um bi
lhão, cento e quarenta e cinco milhões e cinqUenta mil cruzeiros), junto ao Banco de Desenvolvimento do Estado do Rio de Ja
neiro S.A., destinada ao financia-meilto do projeto de pavimentação de baixo custo em áreas urbanas de biixa renda, abedecidas 
as condições admitidas pelo Banco Central do Brasil, no. respectivo process.o. 
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EXPEDIENTE 
CENTRO GRÁFICO DO SENADO FEDERAL 

AIMAN GUERRA NOGUEIRA DA GAMA DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL 
Diretor·Gerál do Senado F-.!eral 

Impresso sob o responsabilidado do Mesa do Senado Fedltral 
ALOISIO BARBOSA DE SOUZA 

Diretor Executivo 

LUIZ CARLOS DE BASTOS 

Diretor lndudrial 

RUDY MAURER 

Diretor Administrativo 

ASSINATURAS 

V!c Sup•rfície: 

Semestre···················~···~······ 
Ano •••••••••••••.•• ··-··· •••.•••••• 

Exemplar Awl..., Cr$ SO,OO 
nragemo 2.200 exemplares 

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

Cr$ 3.000,00 
Cr$ 6.000,00 

Senado Federal, 22 de novembro de 1984.- Senador Lomanto Júnior, I•· Vice-Presidente, no exercício da Presidência. 

Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos termos do art. 42, inciso IV, da Constituição, e eú, Lo manto Júnior, I•· 
Vice-Presidente, no exercício da Presidência, promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO N• 70, DE: 1984 

Autoriza o Governo do. Estado da Paraíba a realizar operação de empréstimo externo no valor de USS 
60,000,000.00 (sessenta mUhões de dólares), destinado aos Programas de Implantação e Melhoria do Sistema Viário 
e de Irrigação. 

Art. i • É o Governo do Estado da Paraíba autorizado a realizar, com a garantia <la U o ião, operação de empréstimo 
externo no valor de uss 60,000,000.00 (sessenta milhões de dólares) ou o equi~alente em outras moedas, de principal, junto a 
grupo financiador a ser indicado sob a orientação do Minlstério da-Fazenda e do Baoco~Central do Brasil, destinado a financiâr 
Programas de Implantação e Melhoria do Sistema Viário, Hídrico e de Irrigação, naquele Estado, obedecido o seguinte crono
grama de contratações: em 1984,- US$ 20,000,000.00 (vinte milhões de dólares); em 1985, US$ 20,000,000.00 (vinte milhões de 
dólares), e em 1986, USS 20,000,000.00 (vinte milhões de dólares). -

Art. 2'1 A operação realizar-se-â nos termos· aprovados pelo Poder Executivo~federaJ, inclusive o exame das con
dições crediiícias da operação, a ser efetuada pelo Ministério da Fazenda, em articulação com o Banco Central do Brasil, nos 
termos do art. I•, item II, do Decreto n• 74.157, de 6 de junho de 1974, obedecidas as demais exigências dos órgãos enC<Lrregados 
da execução da~ política econômico-financeira do Governo Federal, e, ainda, o disposto na Lei Estadual n• 4.623, de 31 de agosto 
de 1984, autorizadora da operação. · ~ 

Art. 3• Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação. 
Senado Federal, 23 de novembro de 1984. -Senador Lomanto Júnior, 1•· Vice-Presidente, no exercício da Presidência. 

Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos termos do art. 42, inciso VI, da Con_stituição, e eu, Lomanto Júnior, 1•-
Vice-Presidente, no exercício da Presidência, promulgo a seguinte · ~ 

RESOLUÇÃO ~· 71, DE 1984 

Autoriza a Prefeitura Municipal de Alfenas, Estado de Minas Gerais, a contratar operação de crédito no valor 
de CrS 1.220.001.420,69 (um bUhão, duzentos e vinte milhões, um mil, quatrocentos e vinte cruzeiros e sessenta e nove 
centavos). 

Art. I• É. a Prefeitura Municipal de Alfenas, Estado de Minas Gerais, flOs termoR do art. 2• da Resolução n• 93, de 
li de outubro de 1976, do Senado Federal, autorizada a contratar operação de çrédito I)Q vaio! qe Cr~$~ 1.220.001.420,69 (um bi· 
!hão, duzentos e vinte milhões; um mil, quatrocentos e vinte cruzeiros e sessenta e nove cerrtavos), correspondente a 339.963 
UPCs; considerado o valor nominal da UPC de Cr$ 3.588,63 (três mil, quinhentos e oitenta e oito cruzeiros~ e sessenta e três cen~ 
tavos), vigente em abril deJ983, junto à Caixa Econômica do Estado de Minas Gerais, estilna gualidade. de agente financeiro do 
Banco Nacional da Habitação- BNH, destinado à implantaÇão do Projeto tiJRA, naquele Município, obedecidas as con· 
dições admitidas pelo Banco Central do Brasil, no respectivo processo. 
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Art. 2• Esta Resolução entra em vigor na data de s-ua publicação. 
Senado Federal, 23 de novembro de 1984.- Senador Lomaoto Júnior, I'-V ice-Presidente, no exercício da Presidência. 

Faço saber que o Senado F"ederal aprovou, nos termos do art. 42, inciso IV, da Constituição, e eu, Lomanto Júnior, 
1•-Vice-Presldente, no exercício da Presidência, promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO N• 7'1., DE 1984 

Autoriza o Governo do Estado de Goiás a realizar operação de empréstimo externo no valor de USS 
80,000,000.00 (oitenta milhões de dólares), destinado a financiar o Programa de Implantação e Pavimentação 

de Rodovias Alimentadoras. 

Art. I o É o Governo do Estlldo de Goiás autoriiado a realizar, coma ga~antia da União, operações deempréstimos 
exte~nos no-valor total de US$80,000,00ó.OO (oitenta milfíoes de -dólares) Óu o équivalente ém o~tras moeda~ de prin~Íj>al, junto 
a grupos financiadores a serem indicados sob a orientação do Ministério da Fazenda e do Banco Central do Brasil, destinado a 
financiar a extensão do Programa de Implantação e Pavimentação· de Rodovias Trancais e Alimentadoras, _num total de 1.988 
km (um mil, novecentos e oitenta e oito quilómetros), naquele Estado, obedecidas o seguinte çro_nograma de contratações: em 
1984. USS 20;000,000.0'0(vínte mil!Íoes de dólares); em 1985, US$ 30,000,000.00_(trínta milhões de dólares); e em 1986, USS 
30,000,000.00 (trinta milhões de dólares).· __ 

Art. 2• A operação realizar-se-á nos termos aprovados pelo Poder Executivo Federal, inclusive o exame das con
dições creditícias di operaÇão, a ser ·eretuad6 pelo Min-istério ·a,; Fazenâa, em- articulaÇão com o Banco Central do Brasil, nos 
termos do art. I •, inciso 1!, do Decreto n' 74.157, de 6 dejunho de 1974, obedecidas as clemais exigências dos. órgãos encarrega
dos da execução da política económico-financeira do Governo f'ederal, e, ainda, o disposto na Lei Estadual no 8.772,_ de 15 de ja
neiro de 1980, modificada pela Lei Estadual n• 9.394, de 22 de novembro dé 1983, autorizadoras da operação. 

Art. 3• Esta Resolução entra em vigor na data de_sua publicação. - ~ - - -
Senado Federal, 23 de novembro de 1984.- Senador Lomanto Júnior, I •-Vice-Presidente, no exercício da Presidência. 

Faço saoer que o Senado Federal aprovou, nos termos do art. 52;ilem 30, do Regimento Interno, e eu, Lomanto Jú
nior, 1•-Vice-Presidente, no exercício da Presidência, promulgo a seguinte _ 

RESOLUÇÃO N• 73, DE 1984 

Institui o Incentivo Funcional e dá outras providências. 

Art. I' f: instituído o Incentivo Funcional, que corre8ponde à retribuição pelo desempenho de serviço considerado. 
relevante em atividades do Senado Federal. 

Art. 2• Será concedido o Incentivo Funcional aos servidores que atendam os seguintes requisitos básicos: 
a) ser ocupante de cargo ou emprego integrantes do Quadro Permanente ou do Quadro de Pessoal CLT, posicionado, 

no mínimo, há I (um) ano, na última referência de Classe Especial' da Categoria Funcional a que pertença; ou 
b) ser ocupante de cargo do Grupo DAS, ou função gratificada ou de confiança, exigido aos servidores cujos cargos 

não integrem a última referência de Classe Especial, 1 (um) ano de exercício em çargo efetivo do Quadro Permanente ou empre-
go do Quadro de Pessoal CLT do Senado Federal. .. _ " _ 

Parágrafo único. Os ocuJ'iarites de empregos com retribuição correspondente â escala de vencimentos do Grupo 
DAS~ não abnrngidos pelas letras "a" e "b" deste artigo, farão jus, igu_almente, à percepção dÕ Incentivo Funcional desde que 
tenham, no mínimo, I (um) ano de desempenho ne-ssas atividades, no Senado Federal. 

Art. 3• O Incentivo Fundonal é escalonado em faixas de retrib-uição de I a VIII, a que correspondem, progressiva e 
cumulativamente, o percentual de 6% (seis por cento) para as faixas I a VIII e de 3% (três-por cento) para as demais faixas, con-
forme previsto- no Anexo I desta Resolução. _ _ _ - _ 

Art. 4• Para efeito óe percepção d_o_ Incentivo Funcio-nal, Õs percentuais estabelecidos no artigo anterior incidirão, 
em cada caso, sobre o valor das seguintes retribuições de natureza permanente: 

a) Cargo DAS; 
b) Cargo efetivo óu emprego permanente; _ _ _ 
c) Cargo efctivo ou emprego permanente acrescidos da função gratificada ou de confiança. 
Art. 5• O servidor que atender ao disposto n-a alínea "a",_ do art. 29 desta Resolução, fará jus à percepção do percen-

tual correspo-ndente à faixa I do Incentivo Funcional. -
§ I• Ocorrendo posse em Cargo do Grupo DAS ou designação para o exercido de função gratificaqa ou de con

fiança, os servidores de qÚe tratam-,- alínea "b" e parágrafo único do art. 2• terão direíto à vantagem, na forma estabelecida no 
Anexo I, somados os· perc-entuais das faixas· anteriores~-- _ _ . . 

§ 2• É de 2 (dois) anoso interstício pira o acesso àS-demikfaixasdC>'IncentTvo'F'iindonal. 
§ 3• O servidor que perceber o Incentivo Func'ional em virtude do disposto no§ I• deste artigo durante 5 (cinco) anos 

consecutivos, não sofrefã decesso cte faixa em Virtude de alteração, exoneração oü" dispensa do cargo, funçãó gratificada ou de 
confiança. 
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§ 4'? Em caso do não atendim~nto ~o período de carênç:ia est~belecido no§ 3Q deste artigo, o s_ervidor deixará de per
ceber o Incentivo FunCiOnal, à exceção daqueles a que se refere a "alínea "a" do artigo 2", que passarão à faixa a que têm direito 
em razão do tempo de serviço. 

Art. 6• Suspende-se a contagem do interstício para a percepção do Incentivo Funcional, nos períodos a seguir especi-
ficados, do servidor que sofrer as seguintes penalidades: 

a) advertência e repreensão: 1 (um) ano 
b) suspensão (com ou sem conversão em mult_a): 
- até 5 (cinco) dias: 2 (dois) anos · 
-·de 6 (seis) a 8 (oito) dias: 3 (três) anos 
- de 9 (nove) a 15 (quinze) ·ctias: 4 (quatro) anos 
- de 16 (dezesseis) a 20 (virite) dias: 5 (cinco) anos 
- acima de 30 (trlnta) dias: 8 (oito) anós, 
c) destituição de função: 10 (dez) anos. 
Parágrafo úriico. Os -sefvldor~-s ql.!,e já estiVerem percebendo o Incentivo FUnCionai, se iilCOrrer-ern nas faltas discrimi

nadas permanecerão posicionados rias faixas-respectivas·pe!o mesmo período de tempo estabelecido neste artigo. 
Art. 7• Ocorrendo a hipótese de o.servidor a que se refere o'art. 5•, § I•, estar posicionado, pelo tempo de serviço, em 

faixa superior àquela decorrente de sua indicação, na forma do Ane«o I, prevalecerá a percepção do Incentivo Funcional pela 
faixa· de maior valor, aplicando-se-lhe o disposto no § 3i do mesmo ariigo. 

Art. 8• A percepção do Incentivo Funcional de que trata esta Resolução independe de designação, cabendo à Subse
cretaria de Pessoal comunicar o direito,_ª~-~matí~~.!?~~~e! à Sub~ecretaria Financeira, asSinl Como as alterações funcionais su
pervenientes. 

Art. 9• Na primeira aplicação, dispensado o interstício ·de que tia:tá o §·2• do art. 59 desta Resolução, será promovi- · 
da, de imediato, a inclusão de servidores nas faixas do Incentivo funcinal de acordo com as seguintes normas: 

I- dos servidores a que se refere a alínea "a" do art. 2<:.< nâ fa~xa que ·corfesp_~n~~r aO reSultado da soma do percentual -
da faixa I e dos percentuais das faixas subseqüentes as que o servidor tenha direito para cada·4 (quatro) anos de tempo de serviço 
no Senado Federal. . - · · · ~ · · 

II- dos servidores a que se refere a alínea Hb" e o parágrafo único do art. 29, na faixa cOrrespondente, especificada 
na forma do Anexo I, acrescida dos percentuais das faixas subseqüentes a que o servidor tenha direito após cada 5 (cinco) anos 
de exercício, no Senado Federal, em cargo do(jrupo-DAS, função gratificada ou de confiança, aplicando-lhe o disposto no art 
7• desta Resolução. 

cia. 

Art. 10. Esta Resolução entra em vigor na ·data de sua publicaÇão. 
Art. 11. Revogam-se as disposições em contrário. 
Senado Federal, 23 de novembro de 1984.- SenadorLomanto.lúnior, 1•-Vice-Presidente, no exercício da Presidên 

FAIXAS 

VIII Ocupantes de Cargos DAS-6 
VII Ocupantes de Cargos DA$-5 
VI Ocupantes de Cargos TIAS-4 

ANEXO I 
Incentivo Funcional 

FaiXas de R~tribuição 
(Art. 89, Resolução n9 73) 

V Ocupante$ de Cargos DAS-3 e de Função Gratificada FG-1 
IV Ocupantes de Cargos DAS-2,DAS-I e de Função Gra_tificad~ FG~7__ 
lll Ocupantes de Funçijo Gratificada FG-3 
11 Ocupantes de Função Gratificada FG-4 
I Ocuoantes de Fnncão de ContínU:Q de Gabinete 

Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos termos do art. 52, item 30, do Regimento Interno, e eu, Lomanto Jú
nior, 19-ViCe-Presidente, no exercício da Presidência, promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO N• 74, DE 1984 

Reestrutura e extingue Grupos do Quadro Permanente do Senado Federal, e dá outras providências. 

Art. I • É reestruturado o Grupo-Atividades de Apoio Legislativo do Quadro Permanente do Senado Federal, desig
nado pelo Código SF-AL-010, compreendendo as Categorias Funcionais a seguir identificadas, distribuídas as respectivas Clas-
ses pela escala de referências na forma do Anexo I desta Resolução: · 

Código SF-AL-011 -Técnico Legislativo . 
Código SF-AL-012 ---' Tiu:ftíígrafo Legislativo 
Código SF-AL·Ol3 -Inspetor de Segurança Legislativa 
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Código SF-AL-014- Agente de Segurança Legislativa 
Código SF-AL-015 -Assistente Legislativo 
Código SF-AL-016 -Agente de Serviços-Li,gislittivos 
Código SF-AL-017 ~-Agente de Transporte Legislativo 
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Art. 29 São requisitos para ingresso nas Classes Iniciais das Categorias Funcionais do Grupó~Atividades-de Apoio 
Legislativo, além dos estabelecidos nas instruções reguladoras dos concursos, os seguintes: 

I - para as Categorias Funcionais de Técnico Legislativo e Taquígrafo Legislativo, diploma ou certificado de conclu
são de curso superior ou habilitação legal equivalente correlacionados com as_ atribuições da Categoria Funcional; 

II- para a Categoria Funcional de Inspetor de Segurança Legislativa, diploma ou certificado de conclusão de curso 
superior de Bacharel em Direito; 

III- para as Categori'ás Funcionais de Agente de Segurança Legislativa e de Agente de Transporte Legislativo, certifi
cado de conclusão de curso de I• Grau-ou de nível equivalente; 

IV -para Categoria Funcional de Assistente Legislativo, certificado de conclusão de curso de 2• Grau ou de nível 
equivalente; 

V- para a Categoria Funcional de Agente de Serviços Legislativos, observadas as respectivas especificações de Clas
ses, a serem estabeleci<las em Ato da Comissão DiretOfa, certificado_ de conclusão de curso de I• Grau, ou de nível equivalente. 

Parágrafo único. Í'. requisito para ingresso na Classe "C" da Categoria Funcional - Técnico Legislativo, por pro-
gressão funcional, possuir o servidor diploma de nível superior. . 

Art. 3• Os ocupantes de cargos integrantes das Càtegorias Funcionais do Grupo a que se refere esta Resolução ficam 
sujeitos ao regime de 40 (quarenta) horas semanais de trabalho, ressalvadas as atividades técnicas ou especializadas que tenham 
cargas horárias estabelecidas em regulamentação específica. 

Art. 4• Integram as Categorias Funciona:ís-de_que trata o art. I• desta Resolução, os cargos especificados no Anexo 
II, cujos ocupantes serão incluídos na Categoria Funcional própria, mediante Ato da Comissão Diretora. 

Parágrafo único. Os cargos va:gos, remanescentes de situações anteriores a esta ResolUção, nãO c~Q_~prometidos com 
progressão ou ascensão funcional, serão distribuídos rn<;diante Ato_ da Comissão Dire(óra, nl\s (:aié1;orias Funclonais indicadas 
no Art. I• desta Resolução. 

Art. 5• Para provimento, por meio de concurso público, ascensão ou progressão funcional, de cargos cujos ocupan
tes, em decorrência das especif1<0ações de classes, venham a desempenhar atividades próprias de profissões regulamentadas, será 
exigida a correspondente habilitação profissional, técnica ou especializada. 

Art. 6• São movim-entados para a última referência das respectivas classes especiais, os ocUpanres destas, e, para are
ferência inicial da classe imediatamente superior à em que se encontram, os'integrantes das demais classes, das Categorias Fun
cionais do Grupo-Outras Atividades de Nível Superior. 

Parágrafo único. O disposto neste artigo não se aplica aos beneficiados pelos Atos n• 34, 35, 36 e-3g, de 1983, da Co-
missão Diretora. -

Art. 7'> Esteudem-s.e aes inatiV<>S do Senado Federal os efeitos decorrentes da reestruturação de que trata .esta Reso-
lução. 

A«. 8<' São. c:*iiAtes~~'*as AliriOadcs de Nível Médio, Se<Viços Auxilúues, Serviços de Transporte Ofi
cial e Por~ AMI arrt ~:-c t:g • ia<tF~....,_deP!enáriesederut;m.tol.~vodoQuadi'Oi'elm ntell 
te doScaadq ~~a~< r gc:Das.funcioDaisdGGl'UfJO-Atividadesde Apoio l.egielativo., nas 
condições do Anexo-H. · · · -

M. ~ A ~ Direttmt,. mediante Ato, eXPecÍEá as normas complementares à implantação do disposto llCSia 
Resolução, bab•ndo aw especliicações de Classes prevlst!l$ no item V do -Art. 29, desta Resolução. 

Art. 10. Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. I I. Revogam~se' as disposiÇões em contrário. -

Senado Federal, 23 de novembro de !984.- Senador LomaotoJúnior, 1•-Vice-Presidente, no exercício da Presidência. 

Categorias Funcionais 
Técnico Legislativo 
Técnico Legislativo 
Técnico Legislativo 
Técnico Legislativo 
Taquígràfo Legislativo 
Taquígrafo Legislativo 

ANEXO L 
(art. 1 ', Resolução n• 

SENADO FEDERAL 
Grupo-Atividade de Apoio Legislativo 

CÓDIGO - SF - AL - 010 

··Código/Classes 
SF-AL-Ollff:special 
SF-AL-Ollj"C" 
SF-AL-011/"B" 
SF~AL-011/"A" 
SF-AL-012/Especial 
SF-AL-012/"C" 

Referêricias 
NS-23, 24 e 25 
NS-20, 2! e 22-
NS-17,-I&e 19 
NS-14, 15 e C6 .. 
NS-23, 24 e 25 
NS-20, 21 e22 
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Taquígrafo Legislativo 
Taquígrafo Legislativo 
Inspetor de Segurança Legislativa 
Inspetor de Segurança Legislativa 
Inspefor de Segurança Legislativa 
Agente de Segurança Legislativa 
Agente de Segurança Legislativa 
Agente de Segurança Legislativa 
Agente de Segurança Legislativa 
Assistente Legislativo 
Assistente Legislativo 
Assistente Legislativo 
Assistente Legislativo 
Agente de Serviços Legislativos -
Agente de Serviços Legislativos 
Agente de Serviços Legislativos 
Agente de Serviços Legislativos 
Agente de Transporte Legislativo 
Agente de Transporte Legislativo 
Agente de Transporte Legislativo 
Agente de Transporte Legislativo 

ANEXO I 
(art. 1•, Resolução n• 

SENADO FEDERAL 
Grupo-Atividade de Apoio Legislativo 

CÓDIGO - SF- AL- 010 

SF-AL-012/"B" 
SF-AL-012/"A" 
SF-AL-013/Especial 
SF-AL-013/"B" 
SF-AL-013/"A" 
SF-AL-014/Especial 
SF-AL-014/"C" 
SF-AL-014/"B" 

-sF-AL-014/"A" 
- SF-AL-015/Especial 

SF-AL-015/"C" 
SF-AL-015/"B" 
SF-AL-015/"A" 
SF-AL'016JEspecial 
SF-AL-016/"C" 
SF-AL-016/"B" 
SF-AL-016/"A" 
SF-AL-017/Especial 
SF-AL-017f'C" 
SF-AL-017 f"B" 
SF-AL-017/"A" 

ANEXO II 
(Art. 4•, Resolução n• 

SENADO FEDERAL 
Grupo-Atividades de Apoio Legislativo 

1- Categoria de TtCNICO LEGISLATIVO 
Nas Classes "Especial" e "C" 
Os aluais ocupantes de cargos de Técnico Legislativo 
-Nas Classes "B" e "A" 
Os aluais ocupantes de cargos de Adjunto Legislativo 
II- Categoria de TAQUfGRAFO LEGISLATIVO 
-Nas Classes "Especial" e "C" 
Os aluais ocupantes de cargos de Taquígrafo Legislativo. 
III- Categoria de INSPETOR DE SEGURANÇA LEGISLATIVA 
Nas Classes uEspecial" e uB" --
Os atuais ocupantes de cargos de Inspetor de Segurança Legislativa 
IV -Categoria de AGENTE DE SEGURANÇA LEGISLATIVA 
Nas classes "Especial", "C", "B" e "A" 
Os aluais ocupantes de cargos de Agente de Segurança Legislativa 
V- Categoria de ASSISTENTE LEGISLATIVO 
-Nas Classes "Especial", "C", "B" e "A" 

NS-17, 18 e 19 
NS-14, 15 e 16 
NS~20e21 
NS-17, 18 e 19 
NS-14, 15 e 16 
NM-34e 35 
NM-30 a 33 
NM-26a29 
NM-21 a25 
NM-34a 35 
NM-31 a 33 
NM-28 a 30 
NM-24a27 
NM-34e 35 
NM-30a33 
NM-26 a 29 
NM-21 a25 
NM-34e 35 
NM-30a 33 
NM-26a29 
NM-21 a 25 

Os aluais ocupantes de cargos de Assistente Legislativo, de Agente Administrativo e Datilógrafo. 
VI - Nas Classes "Especial", "C", "B" e "A" 
VI- Categoria de AGENTE DE SERVIÇOS LEGISLATIVOS 
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Os aluais ocupantes de cargos de Assistente de Plenários, Agente de Portaria, Amaliar de Enfermagem, Telefonista, 
Agente de Telecomunicações e Eletricidade, Técnico de Eletrônica e Telecomunicações, Agente de Telecomunicações e Eletrôni
ca, Artífice de Estrutura de Obras e Metalurgia, Artífice de Eletricidade e Comunicação, Artífice de Carpintaria e Marcenaria-. 
Artífice de Mecânica. · 

VII- Categoria de AGENTE DE TRANSPORTE LEGISLATIVO 
-Nas Classes "Especial", "C", "B" e "A" 
Os aluais ocupantes de cargos de Agente de Transporte Legislativo 
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Faço saber que o Senado_Federal aprovou, nos-termos do art. 42, incisO IV, da Constituição, e eu, Lomanio Júnior, 
1'1-Vice-Presidente, no exercício da Presidência, Promulgo a seguinte - - --

RESOLUÇÃO N• 75, DE 1984. 

Autoriza o Governo do Estado do Pará a garantir empréstimo externo a ser contratado pelo Departamento de 
Estradas de Rodagem, daquele Estado, no valor deUS$ 21,000,000.00 (vinte milhões de dórares). 

Art. I• É o Governo do Estado do Pará autorizado a garantir uma operação de empréstímo externo a ser contratada 
pelo Departamento de Estradas de Rodagem do Estado do Pará- DER-PA, no valor deUS$ 21.000.000,00 (vinte e um mi
lhões de dólares) ou o equivalente em outras moedas, de principal, junto ao Brazilian American Merchant Bank, stÍbsi'diário do 
Banco do Brasil S.A., sob a orientação do Ministério da Fazenda e do Banco Central do Brasil, destinado a regularizar dívida 
anteriormente contraída com a referida in~títuiçãQ de crédito. 

Art. 2• A operação realizar-se-á nos termos aprovados pelo Poder Executivo Federal, inclusive o exame das con
dições credifícias da operação, a~>en:fetuado pelo Ministérro da Fazenda, em articulação com o Banco Cenfral do Brasil, nos 
termos do art. 1•, item II, do Decreto n• 74.157, de 6 de junho de 1974, obedecidas as demais exigências dos órgãos encarregados 
da execução da política econômico-financeira do Governo Federal, e, ainda, as disposiç~ões do Decreto Legislativo n• 1.781, de 
14 de setembro de 1981, autorizador da operação. 

Art. 3• Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação. 
Senado Federal, 23 de novembro de 1984.- Senador Lomanto Júnior, •1-Vice-Presidente, no exercício da Presidência. 

1- ATA DA 211• SESSÃO, EM 23 DE NO
VEMBRO DE 1984 

!.l-ABERTURA 

1.2- EXPEDIENTE 

1.2.1- Oficios do Sr. ]9..Secretárlo da Câmara dos 
Deputados 

Encaminhando à revisão do Senado autógrafos dos 
seguintes projetos: 

-Projeto de Lei da Câmara nt 2f9/84 (n9 
1.475f8J; na Casa de origem), que autoriza o Poder 
Executivo a criar o Co"nseJbo Nacional de Vitivinicid~ 
tura - CONA VlN~ dispõe sobre o Plano Nacional 
da VitivinicUltura, o seguro e o pr~o mínimo da uva, 
e dá outras providências. 

- Projeto de Lei da Câmara n9 220/84 (n' 
3.762/83, na Casa dC- origerti);-quC dispõe sobre o" 
preço de c-omercialização da safra da uva. 

1.2.2- Pareceres encaminhados à Mesa 

1.2.3 --Requerimentos 

- N9 314/84, de urgênCia parâ o Projeto de Lei da 
Câmara n9 211/84 (n9 4217/84, na Casa de origem), 
que dispõe sobre a estrutura das Categorias Funcio~ 
nais do Grupo-Atividades de Apoio Judiciário da 
Justiça do Trabalho, altera dispositiVos pertinentes e 
dá outras providêncías. -

- N9 315/84, de urgência para o Ofício n' 
Sf16f84, pelo qual o Sr. Governador do Estado do 
Pará solicita autorização do Senado para realizar 
operação de crédito no valor de USS 21,000,000.00. 

1.3- ORDEM DO DIA 

- Redação final do Projeto de Decreto Legislati~ 
v o n9 4, de 1982 (n' 119/82, na Câmaia dos Deputa~ 
dos), que aprova o texto da Convenção sobre a Pro-

SUMÁRIO 

teção Física do Material Nuclear, assinado em Viena, 
a 15 de maio de 1981. Aprovado. À promulgação. 

-Projeto de Resolução n'71, de 1984, que autori
za a Prefeitura Municipal de Senhor do Bonfim (BA) 
g elevar em CrS 2.234.998.540 o rilontante de sua 
dívida consolidada. Aprovado. À Comissão de Re
dação. 

1.4- MA T~R!AS APRECIADAS APÓS A OR· 
DEM DO DIA 

- P_rojeto_ de Lei da Câmara 09 211/84, CID: regime 
de-Urgência, nos termos do ReqUerimento n~' 314/84, 

-lido no Expediente. Aprovado, após pareceres das co~ 
- mTsiões comPetentes. À sanção. 

-Oficio n' S/16/84, em regime de urgência, nos 
termos do Requerimento n'i' 315/84,_1ido no_ Expe~ 
diente. Aprovado, nos termos do Projeto de Reso
lu_ção n~ 89/84, após pareceres das comissões compe
tentes. À Comissão de Redação. 

- Redação final do Projeto de Resolução n9 
89/84, em regime de urgência. Aprovada. Â promul~ 
gação. 

1.5-_COMUNICAÇÃO DA PRESIDÊNCIA 

- ConvocaçãO de sessão extraordinária a realizar
se hoje, às lO horas e30 rrlinutos, çom Ordem do Dia 
que designa. 

1.6- DESIGNAÇÃO DA ORDEM DO DIA 
DA PRÓXIMA SESSÃO. ENCERRAMENTO 

2-ATA DA 212• SESSÃO, EM 23 DE NO-
VEMBRO DE 1984 . 

2.1 -ABERTURA 

2.2- EXPEDIENTE 

-2.2.1 - Requerimentos 

- N9 316/84, de autoria dos Srs. Aloysi_o Ch-ãves e 
Humberto Lucena, de urgência pi:tra o Projeto de Re
solução n9 78, de 1984, que instítui o Mérito Funcio
nal e dá outras providências. 

:--_N9 317/84, ,de autoria dos Srs. Aloysio Chaves e 
Humberto Lucena, de urgênCia para o Projeto de Re~ 
solução- n"' 79, de 1984, que reestrutura e extingue 
Grupos do -Quadro Permanente do Senado Federal e 
dá outras providências. 

2.3- ORDEM DO DIA 

- Redação final do Projeto de Decreto Legislati~ 
vo nt 39, de 1983, que aprova o texto do Acordo rela~ 
ti v o à construção de uma ponte internacional sobre o 
rio Tacutu, entre o Governo da República Federativa 
do Brasil e o Governo da República Cooperativista 
da Guiana, celebrado em Georgetown, a 29 de janei~ 
ro de 1982. -~pr_()vada.. À promulgação. 

-Projeto de Resolução n~' 45, de 1984, que autori
za a Prefeitura Municipal de Caiapônia (GO) a elevar 
em CrS 150.702.132,12 o montante de sua dívida con~ 
solidada. Aprovado. À cOmissão de Redação. 

2.4- MATÉRIAS APRECIADAS APóS A OR· 
DEM DO DIA 

-Projeto de Resolução n9 78, de 1984, em regime 
de urgên.cia, nos termos do Requerimento n"' 316, de 
1984, lido no Expediente. Aprovado, após pareceres 
das comissões têcnicas. À Comissão de Redaçã.o. 

- Redação final do Projeto de Resolução n9 
78/84, ·em reiime âe uf8:~nCia:-Aprováda. À promul-
gação. -

-Projeto de Resolução n9 79, de 1984, em regime 
de urgência, nos termos do Requerimento nt 317, de 
1984, lido n_o Expediente da presente sessão. Aprova
do, após pareceres das comissões técnicas. Â Comis~ 
são de Redação. 
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- Redação _fimd do Projeto de ~esohJ.ção _n? 
79/84, em regime de urgência. Aprovada. À promul
gação. 

2.5- DESIGNAÇÃO DA ORDEM DO DIA 
DA PRÓXIMA SESSÃO. ENCERRAMENTO 

3- ATA DA 213• SESSÃO, EM 23 DE NO
VEMBRO DE 1984 

3.1-ABERTURA 

3.2- EXPEQIENTE 

3.2.1 - Pareceres enc:amiobados à Mesa 

3.2.2 - Leitura de Projeto 

- Projeto de Lei do Senado n'<' 241 J84, de autoria 
do Sr. Pedro Simon, que dispõe sobr~ a produção, 
comercializa_çj9, uso, fiScalização e importação de 
agrotóxicos e afins e dá outras providências. 

3.2.3 - Discursos do Expediente 

SENADOR ALO YS/0 CHAVES. como L{der
Inauguração, pelo Presidente João Figueiredo, da 
usina hidrelétrica de Tucuruí. 

SENADOR JORGE KALUME - Hom:enag~m 
póstuma ao ex-Governador Janary Nunes. 

3.2.4 - Comunicação da Presidêm:ia 

-Convocação de sessão extraordinâria a realizarM 
se hoje, às 18 horas e 30 m_inutQs,- càm Ordem do Dia 
que design-a. - - -

3.2.5 - Leitura_ de projeto 

- Projeto de Lei do Senado nY 242/84,_ d~autoria 
do Sr. SenadQr João Lobo, que dá nova redação-âo 
art. 79 da Lei nY 5.692, de 11 de agosto de 1971, que 
fixa as diretrizes e bases para o ensino de {'i' e 29 
graus. 

3.3- ORDEM DO DIA 

-Projeto de- Lei da Câmara n9 l0j8l (n9 
1.529/79, na Casa de origem), que_ dispõe sobre ~poM -
sentadoria, com proventos integrais, dos exM 
combatentes segurados da Previdência Social. Vo~ 
tação adiada por falta de quorum. 

-Projeto d_ctL_ei da Câman~- nY 44/81 (nY 587 j79, 
na Casa de origem), que veda aos vcíc~los de comu
nicação de massa (rádio, televisão, cinema, jornais, 
revistas, cartazes, anuários ou qualqueT outro tipo de 
publicação) aceitar a autorização ou a veiculação de 
anúncioS- e de comerciais que não sejam nCgociados, 
produzidos, criados, filmados, gravados, coPiados
iniagcm e so_ril -por profissionais e empresas brasi
leiras. Votação adiada por falta de quonun. 

-Projeto de Lei da Câmara n'i' 53/77 (n'i' 227/75, 
na Casa d~ origem), que dispõe sobre cQn_QJções a ob
servar na renovaçãp de contratos de aúetas profissío
nais e dá outras providências. Votaçio adiada por fal
ta de quorum. 

-Projeto de Lei da Câmara _n'i' 65/79 (n"' 
4.257/77, na Casa de origem), que autoriza a alie-

nação de imóveis residenciais da Rede Ferrovíária 
- FedCral a-S-eUs ocUpantes. VotliÇãO adiada por faltã de

quorum. 
--Projeto de Lei da Câmara n'i' 14/84 (nY 

2~867 /76, na Casa de origem), cj_ue introduz modifi
caçõeS na Consolidação das Leis do Trabalho, apro
vada pelo Decreto-leí fl'i' 5.45~..de fy de maio de 1943, 
para o fim de assegqrar estabi!id_ade provisória à mu
lher trabalhadora que contrair núpcias. Votação 
aj(lada por falta de quorum. 

-Projeto de Lei da Câmara n'i' 211/83 (n9 
4.112/80, na Casa de origem), que acrescenta pará
grafO úiiíco ao art. -"'J'i' da Lei n'i' 1.060, de 5 de feverei
ro de 1950, que trata da assistência judiCiaria ãos ne
cessitados. Votação adiada por falta de quorum. 

- Requerimento nY 29tj84, solicitando urgência 
para o Projeto de Lei do Senado n'i' 14/79; de autoria 
do Sen-ãdor Nelson CarneirO; ~qüe rev~ga dispositivo 
da_ ~ei n9_5.449, de 4 dejunh'1_de I?~~· o~ DeCr_etosM 
leis n9s 672 ~ -1.273,-Tesilecdvã.rrie~te-, de 3 de_fulho de 
1969 e 29 de maio de 1973, e dá outras providências. 
Votaçio adiada_ por falta de quQrum. 

-Projeto de Lei da Cân:J.ara O'i' 79/79 (n'i' 
· 1.511/75,-ria Casa de origem), -que aCrescenta pará

grafo ao art. 5Y da Lei n~ 3.807, de 26 de agosto de 
1960, que dispõe sobre a Lei Orgânica da Previdência 
Sociãl, altel'ada pela Lei n9 5.890, de 8 de junho de 
1973. (Apreciação preliminar da juridicidade.) Vo~ 
taçiío adiada por falta de quorum. 

-Projeto de Lei do Senado Jl'i' 13/80, de autoria 
do Senador Itamar Franco, que estabelece ab;ttimen
to nos preços de derivados do petróleo e do âlcool, 
quando destinados ao consumo própríÕ de motoris~ 
tas profissionais autônomos. VQtaçio adiada pOr fal~ 
ta de quorum. 

-Projeto de Lef do Senado n'i' 41/82, de autoria 
da Sen~d9r~ LaéUa de Alcânta.ra, que acrescenta arti~ 
go ao Decreto-lei n'i' 594, de 27 de maio de 1969, que 
institui a_!.oteria Esportiva Federal, e dá outras pro~ 
vidênciaS. Votação ·adiada por faltade·qu.Orum.--

3.4- DISCURSOS APÓS A ORDEM DO DIA 

SENADOR FÁBIO LUCENA_~ Nota distribuída 
pelo Ministro Walter Pires, sobre a preservação das 
instituições democtát1cas, Projeto dç lei que apresenw 
ta _r~ op_ortunamente atribuindo _ao Presidente do Su~ 
pfe_m~ Tribunal Federal a competência parã: presidir 
o Colégio Eleitoi-al. 

SENADOR PEDRO SiMON- Denúncias de tra
balhadores avulsos da orla marítima, referente à pre
tensão do Governo de extinguir aquela categoria, 
para permitir a firmas particulares a exploração dos 
serviços portuários. 

~3.5 ..,-DESIGNAÇÃO DA O!l-DEM DO D!A 
DA PRÓXIMA SESSÃO. ENCÉRRAMENTO 

4-ATA DA 214' SESSÃO, EM 23 DE NO
VEMBRO DE 1984 

4.1-ABERTURA 

4.2- EXPEDIENTE 

4.2.1- Mensagens do Senhor Presidente da Re
pública 

- N9~244 e 245/84 (n's 466 e 467/84, na origem), 
restituindo autógrafos dC projetas de lei sancionados. 

4.2.2 - conlunicaçio .. Presidência 

- Recebimento do Oficio n"~ S-28 /84, da PrefeituM 
ra Municipal de _Goiânia (GO), solicitando autori
zação dQ Senado Federal a fj.m de que aquela Prefei~ 
tura possa reafizar Operação' de empréstimo externo 
no valor que menciona para o fim que especifica. 

4.U - Requerimentos 

- N'~ 318/84, de urgência para a Mensagem n'i' 
227/84 (n~-440{84, na ori&emJ;Peta qual o Senhor 
Presidente da República solicita autorização do Se
nado_Federaj para que a Prefeitura Municipal de V a
linhos (SP) possa contratar operação d~ crédito no 
valor que menciona. 

....;.... N'i> 319/84, de urgêndã. pala o Projeto de Lei da 
CâmarãnQ 173/84, que dispõe sobre as medidas de 
proteção, amparo e fomento às atividades econômi
cas e às vítimas das enchentes no &tado de Santa Ca
tarim:t. 

-4.3-0RDEM DO PIA 

-Projeto de Decreto Legislativo n'i' 28/83 (n9 
14/83, na Cãmara dos Deputados), que aprova o tex
to dQ Aco_rdo Básico de Cooperação Técnica e 
Científica entre o Governo da República Federativa 
do BraSil e o GovernO da República: do Haiti, ce
lebrado em Brasília, a 15 de outubt:o de 1982. Apro
vado, com emenda. À Comissão de Redaçào. 

-Projeto de Resolução n'i' 44/84, que autoriza a 
Prefeitura Municipal de Araguatins (GÚ) a elevar em 
CrS 91.458.986,15 (noventa e um milhões, quatrqcen
tos e cinqüenta e oito mil, novecentos e oitenta e seis 
cruzeiros e quinze centavos) o montante de sua dívi~ 
da COJ?-,Sl?lidad~. Aprovado. À Comissão de Redação. 

4.4- MA-T~RIAS APRECIADAS APÓS A OR· 
DEM DO DIA 

- Mensagem nt 227/84, em regime de urgência, 
nos tennos do Requerimento n'i' 318, lido no Expe
diente. __ Ap~ovada, nos termos do Projeto de Reso
lução .n~ 91J84, @ÓS pareceres das comissões compe-
tentes. Ã Comissão de ReQ.ação. __ _ _ ~ ·-. 

--:- R:~ação __ final__do_ PrQjeto de_ Resoluç_ão n'i' 
91/84; em regime de" urgência. AprÕvada. Â promul
gação. 

-PrOJeto de Lei da Câmara n~ 173/84, em regime 
de urgênCi.á, nos termos do Requerimento n9 319, 
lido no Expediente. Aprondo, após pã.receres das co
missões competentes. À sanção. 

4.5- DESIGNAÇÃO DA ORDEM DO DIA 
DA PRÓXIMA SESSÃO. ENCERRAMENTO 

5- RE'I;IFICAÇJ\0 

-Ata da 201• Sessão, realizada em 16-11-84. 

6- MESA DIRETORA 

7- LIDERES E VICE-LIDERES DE PARTI
DOS 

8- COMPOSIÇJ\0 DAS COMISSOES PER
MANENTES 
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Ata da 211~ Sessão em 23 de novembro de 1984 
2~ Sessão Legislativa Ordínária, da 47~ Legislatura 

- EXTRAORDINÀRIA -

ÀS /0 HORAS,ACHAM-SE PRESENTESOSSRS. 
SENADORES: 

Jorge Kalume- Altevir_ Leal- Mário Maia- Fábio 
Lucena - Raimund_Q PJi,rente :-:-_ Claudionor Roriz -
Gaivão Modesto- Qdacir Soares- Aloysio Chaves
Hélio Gueiros - Alexandre Costa - Alberto Silva -
Helvídio Nunes- João Lobo~ Almir PiDto- José 
Lins - Virgflio TávOra - Cados ·Albertõ ~- Moãcyr 
Duarte- Martins Filho- Humberto Lucena- Mar· 
condes Gadelha - Milton Cabral - Cid Sampaio -
GUilherme Palmeira - Carlos Lyra- Luiz Cavalcante 
- Lourival Baptista - Passos Pôrto - Jutahy Maga~ 
lhães ....... Lomanto JúniOr---- Jo.sé Ignãcío Ferreira-
Nelson Carneiro -Itamar Franco- Morvan Acayaba 
-Alfredo Campos- Henrique Santillo- MaurO Bor
ges - Josê Fragelli - Marcelo Miranda - Saldanha 
Derzi- Affonso Camargo:......: Álvaro Dias- Enéas Fa
ria - Jorge Bornhausen - Lenoir Vargas - Carlos 
Chiarelli - Pedro Simon - OctáviO Cardoso. 

O SR. PRESIDENTE (Marcelo Miranda) - A lista 
de presença acusa o comparecimento de 49- Srs. Senado
res. Havendo número regimental, declaro aberta a ses
são. 

Sob a proteção de Deus. iniciamOs nossos -trabalhos. 
O Sr. 19-Secretáriá proCedei-à à leitura do Expediente. 

É lido o seguinte. 

EXPEDIENTE 

O FI CIOS 

Do Sr. lt..Secretárlo da Cimara dos Deputados, enca
minhando à revisio do Senado autdgrafos dos Hgllintes 
projetos: 

PROJETO DE LEI DA CÃMARA No Zl?, DE 1!184 
(nt 1.475/83, na Casa de origem) 

Autoriza o Poder ExecutiYo a criar o Cooselbo 
Nacional de VItivinicultura - CONAVIN, dlspile 
sobre o Plano Nacional da VitiYiaicultura, o seguro e 
o preço m(nimo da uva, e d' o•tru proridêaclu. 

O Congresso Nacional decret~: 

Art. I' Fica o Poder Executivo autorizado a criar ·o 
Conselho Nacional de Vitivinicultura- CONA VIN e o 
Instituto Nacional de Vitivinicultura. 

§ 1"' Compete ao CONAVIN a formulação e a coor
denação da política naCiOnal da uva, vinhos e derivados. 
consubstanciando-a no Plano Nacional da Vitivinicultu
ra. 

§ 29 Dentre suas competências, o CONA Vll\f Cuida
rá especialmente de: 

a) propor a revisão da le8islação vitivinícola. de 
modo a assegurar sempre a sua mais adequada atuali
zação; 

b) estabelecer normas de proteção à vitivinicultura 
nacional em todas as etapas de pesquisa, produção, in
dustrialização e comercialização. para garantir a evo
lução qualitativa da uva, do vinho nacional e de seus de
rivados; 

Presidência do Sr. Marcelo Miranda 

c) desenvolver programas vísando à ampliaçãO da 
_Yilirinic_ultura e do consumo da uva, vinhos, sucos e de
rivados, com destaque especial para a comercialização 
dos estoques existentes, estabelecendo, para tanto, um 
programá ãCCStrmuío-à-slla p~pUlarização. cria-ndo o há
bito do consumo da uva, do vinho e do suco de uva, 
cOITfo~-cómPOneiltC alimentar;- - -

d) instituir um sistema de identificação e controle de 
vinhos e derivados por região de origem e padrão especí
ficO de qualidade, caracterizando as aptidões enológicas 
tipicas _ou dlferCriCi.iis;" - -- ~ 

e) fixar, para a safra seguinte, o preço mínímo da 
uva durante os meses de agosto a dezembro de cada ano, 
reajustável, em fevereiro, de acordo com os coeficientes 
estabelecidos pelas Obrigações Reajustáveis do Tesouro 
Nacional - ORTN; 
- O propor normas à Comissão de Financiamento da 
Produção - CFP, para o finiilciame-nto, ã garantia e a 
aqüisfção da safra de uva; 
-~)-estabeleCer uln sistema -de Seguro para a produção 

da uva, através de fundo próprio; OPeracionalizado, em 
cõilVênio. ·pelo Banco do Brasil S/ A e bancos estatais, ou 
ainda atravês do setor de seguros existentes no Pais; · 

h) requisitar pessoal de entidades públicas, desde 
que-Cfe -acOrdo -Com- as ·respectivãs administrações. 

Krt. 2' o·coNAVIN serâ fntegrado pel~s seguintes 
membros: 
I- Ministro da- AgricultUra. que será seu -Presideflte; 
II ~ M i!iistro da lpd-1htria e do Comêr_çj.o; 
III- Ministi-o-Cb.efe da Secretaria de Planejé!mento 

da Presidência da República; 
IV- Presidente do Banco Centi-al do Brasil; 
V- Presidente do Banco do Brasil S/ A; 
VI - Presidente da COffiis:São de Financiamento- da 

Produção - CFP; 
VII- Presidente da Empresa Brasileira de Pesquisa 

Agropecuária - EMBRAPA; 
VIII -um representante de cada um dos três Estados 

com maio~ produ_ção de uvas, vinhos e derivados; 
IX - um representante das Confederações Nacionais 

da Agricultura, da Indústria, do Comêrcio e-dos Traba~ 
lhadores na Agricultura, na Indústria e no Comércio; 

X- um representante da União Brasileira de Vitivini
cultura- UVIBRA. da Federação das Cooperativas do 
Vinho do Rio Grande do Sul -- FECOVINHO e dos 
Sindicatos de Vinhos e Bebidas do Rio Gritnde do Sul. 

§ I' O CONAVIN poderá admitir outros membros, 
além dos rela:cionados neste artigo. 

§ 29 ·os membros do CONA VIN poderão ser substi
tuídos _eventualmente por representantes designados pe
los respectivos titulares. 

§ 39 Ao Presidente do CONA VIN caberá á sua re
presentação ativa e passiva. 

§ 4'1 O CONAVIN elaborará o seu regimento inter
no, no quaffh:ã.-rã as normas para o seu funcionamento. 

ArL 3~ O CONAVIN organizarâ uma Secretaria 
Executiva e nOmeará o respectivo Secretário. 

Parãgrafo único. Compete ao Secretário Executivo: 
a) executar as decisões do CONA VIN; 
b) administrar a Secretaria Executiva; 
e) movimentar a conta baricária do CONAVIN por 

delegação de seu Presidente. 
ArL 4t Esta lei entra em vigor na data de SU!J. publi

cação. 

Art. 5' Revogam-se as disposições em contrârici. 

LEGISLAÇAO PERTINENTE 

DECRETO-LEI N• 470, DE 25 DE 
FEVEREIRO DE 1969 

Regidl. a prodãçio, a clrcalaçio da aTa e dos l'f.. 
nbos, bem como de HUI deriYados, e dá olltru pi'Ol'J.. 
dl!ndas-

Art .. 19 Este Decreto-lei Tegula a Pi-odução, a circu
lação e o consumo dos vinhos e seus derivados, assim 
como os vinagres, fixando normas para o controle.e a fis
calização desses produtos. 

Art. 211 _A denomfn.ação vinho. para os efeitos -deste 
Oecreto-feí, ~ reSCivada unicamente ao produto obtido 
pela ferrileiitãÇão aic-o-ólica' do mosto da uva fresca e ma
dura. 

§ 1'1 Fica proibida a venda. sob_ a denominação de 
vinho, de produtos obtidQS por outra qualquer forma, 
sob pena de apreensão e multa. 

§ 29 Quarido o líquido for obtido pela fermentação 
alcoólica do suco produzido por qualquer outra fruta, a 
designação terá sempre de ser composta, acrescentando
se logo o nome da fruta fermentada, grafado em caracte~ 
res da mesma dimensão. 

_s 3.,. Nas--marCaS dos vinh.os e derivados, não serão 
permitidas indjc;:ações de orige~ geográfica que não cor
respondam às verdadeiras origens a produção das uvas 
ou dos vinhos. 

ArL. 3?. Os vinhos. os produtos derivados da uva e 
dos vinhos e os vinagres, de origem nacional, para fins de 
produção e comercialização, terão suas características 
especificadas por normas têcnicas e padrões fixados pelo 
Ministério da Agricultura e constarão da regulamen~ 
taçào do presente Decreto-lei. 

Art. 4'1 Os vinhos, os produtos derivados da uva e 
dos vinhos e os vinagres, de procedência estrangeirã, so
mente poderão entrar no País acompanhados de certifi~ 
cados oficiais de origem e de análise, sem prejuízO-na fis
calização prevista nC:Ste DecretO-lei, iob pCna de" apreen
são. 

Parágrafo únicO. Os produtos referidos neste artigo 
serão comercializados em seu recipiente -origiD.al, sCndo 
vedada qUalq-uer ilteração da niaica. claSse Ou tipo, e de
verão ser acondicionados em vasilhame e atê 1 (um) litro 
de capacidade, sob pena de apreensão e multa. 

Art. '"' Os vinhos e seus derivados nacionais Ou es
trangeiros, bem como outras bebidas derivadas.da uva. 
somente poderão ser objeto de comércio ou entregues ao 
consumo, depois de prévio exame em laboratório oficial, 
devidamente credenciado pelo Ministério da Agricultu
ra. 

Parâgrafo único. O controle da produção e circu
lação de uva e dos vinhos; dos produtores derivados da 
uva e dos vinhos e vinagres. far-se-â através da Guia de 
Livre Trânsito, expedida pela repartição fiscalizadora. 

Art. 6'1 . Somente poderá efetuar a importaçãO e a in~ 
dustrialização de virilios, piodutos derivados da uva e 
dos vinhos e vinagres. pessoas fisica ou jurídica devida
mente inscrita no registro oficial competente do Minis
tério da Agricultura. 
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Art. 7<~ A elaboração de vinhos_para o comércio será 
privada de canti.nas . re_gis~!'a_das nas repartições compe
tentes do Ministério da Agricultura. 

Art. 8<~ Ficam os vitiCultotes, vitivinicultores e vini
cultores obrigados a fazer, anualmente, dentro de 30 
(trinta) dias após a vindima, perante a autoridade com
petente, a declaração da quantidade total de sua safra de 
uva e de vinho, bem comcY as áreas cultivadas, as varie-
dades e a sua produção. -

Art. 26. As instalações para a produção e engarrafa. 
menta de vinhos e produtos derivados da uva, dos vi
nhos e vinagres, devem ·atender exigências técnicas e hi
giénicas a serem J:Stabelecidas pelo Ministério da Agri
cultura. 

Art. 27. As medidas de fiscalização da produção, 
circulação e distribuição do vinho, derivados da uva e do 
vinho e vinagres,-nacionais e estrangeiros serão determi
nadas pelo órgão oficial e constarão da regulamenta_ção 
tio presente Decreto-lei. 

Art. 28. __ A execução Go presente Decreto--1ei c seu re
JitiamCnto fteará a cargo êu MiRistério da Agrieuhura, 
que ,o4erá c:dllhrar ~ ou aoordos oom os. Esta
.... enli<lodos pooliculores. 

A.rt. 29: As iAf~ aos dispositivos deste Da.nto-
tei serilo punidas pelas autorNt..des competentes com a 
multa que deverá variar de l (um) a 10 (dez) vezes ova
iar do maior salário minimo do pais, conforme a gravi
dade da falta, e no dobro, nos casos de reifl(:idência, in
dependentemente da apreensão e inutilizaçã.o quando for 
o caso. 

§ 1~' Após a segunda autuaçãO e mediante instau
ração de processOs em que seja -assegUrada plena defesa, 
o estabelecimento podetã ter seus regist~os suspensos ou 
cassados, segundo a gravidade da falta e a critério aa au
toridade superior. 

§ 29 As normas para aplica-ção das penalidades pre
vistas neste Decreto-lei, bem como as que deviam ser ob
servadas nas instrUções do processo e interposição de re
curso, serão fixadas iio regulamento. 

§ 39 As multas impostas com fundamento neste 
Dec-reto-lei serªº _r:ecolhidas à Fazenda Nacional. 

§ 49 As penalidades previstas neste Decreto-lei serão 
aplicadas sem prejuizo do processo judicial que couber. 

Art. 30. _ O re_&ulamento conceder~ prazo para que as 
novas e>:;:igências ou- restrições sCjam cumpridas. 

Art. 31. O presente Decreto-lei serâ regulamentado 
no prazo de 90 (noventa) dias da sua publicação, por 
proposta do Ministério da Agricultura, ouvido o Minis
tério do Planejamento ~ Coordenação yerat. 

Art. 32.- Este Decreto-lei entrarã em vigor na data 
de sua publicação revogadas as dispOsições em con
trário. 

(Às Ctirnis.sões d(! Agricultura e de Ec_Enqmia.) 

~PROJETO DE LEI DA CÃMARA N• :UO, DE 1984 
(nY 3.762/84, na Casa de Origem) 

Dispõe sobre o preço de comerclallzaçio da safra 
da un. 

O Congresso Nacional decreta: 

-- Art. }9 O preço de comercialização da safra da uva, 
fixado anualmente pelo Poder Executivo, será obrigato
riamente expresso em Obrigações_ Reajustáveis do Te
souro Nacional- ORTN. 

Art. 21' Esta lei entra em vigor na data de_ sua publi
cação. 

Art_. 3J~ Revogaro-se -~s disposições em con.trãrio. 

(Às Comr.fsões de Agricultura_ e de. Ecanomia.) 
P~RECERES ~~ ~-

PARE"CERES Nls 774 e 775, Dj> 1984 
PARECER N• 774, DE·I984~ 

D~ Comislio de EaMloaúa, !lflltre a ~eM 11' 
:III, dei!JIM ("' 412-84, oo ........ ) .. - ....,._ 
tlmte à RepMca, _._._.. • ex ... •s....o t'-.................. -.""-
·~·,..... ..... , ,. ...--.-w ...... z. ..... 
fl'6Z,de .-, _,... ... .,,.,, .. _, _ .. _t'-... -. ...-..... 
-·--de 1 ...... Otrlppia .. T .. 
_,doEsbdodaPanriba,Tipollnjoltim 
(ORTPB), eqalvaleute a CrS 24.853.830.008 (viole e 

- quatro bilhões, oltoc::entos e conqiiellta e três IIIIIWes e 
oitocentos e trinta mn cràzet:ros), destina4a à coatf
nuidade e implementação de projetos e programas 

-Prioritários estabelecidos no Plano Governamental do 
Estado. 

Relator: Senador Octávio Cardoso. 
O Senhor Presidente da República encarriigha_ ao Se

nado Federal, na forma do art. _42, item VI, da Consti
tuição; pleito no sentido do que seja o Governo do Esta
do da Paraíba au~orizado a elevar, te~mporariamente, o 
parâmetro estabelecido no item III do _art. -29 _da Reso
lução n~ 62, de 28-I0-7~, modificada pela Resolução n9 
93, de 11-10-76, ambas do Senado Federal, de ll).Odo_a 
permitir o registro· de uma emissão de 1.7oo.ooo- Obri
·gações do Tesouro do Estado da Paraíba (ORTPB), 
equivalente a Cr$ 24.853.83_0.000 .(vinte e quatro bilhões, 
oitocentOs e cinqUenta e três milhões, oitocentos e trinta 
mil cruzeiroS)-corisidera_do o valor nacional do título de 
Cr$ 14.619,90, vigente t:m-agosto de 1984, destinada à 
continuidade e -implerilênlaÇão de projetas e programas 
prioritários estabelecido-s no Pl'lno Governamental do 
Estado, referentes ao aproveitamento hidro-agácola, 
apoio à micro-empresa, abastecimento d'água, eletrifi
ca:ção rural, estradas viciiláis e conclusão do terminal ro
doviário aepãsságens- de Campina Grande. 

2. As Condições da operação são as seguintes: 
a) quantidade: 1.700.000 ORTPB, equivalentes, ao va

lor nominal reajustado para o mês de agosto /84 - Cr$ 
14.619,90, a Cr$ 24.853c830;ooo. 

b) característleas dos títulos: 

Lotes Prazos Sério Taxa 
de 

Juros 

Periodicidade de pagamento Modalidades (1) Numeraçíi.o dos 
certificados 

Juros Corre:çio 
monetária (1) 

----------------------------------------------------------4•5 l3a21 

I 6 22a24 
2 anos c 9%a.a. semestral mensal P-NE 
4 anos c 9%a.a. semestral mensal P-NE 

.-----------~~~----------------(1) = idêntica à das Obrigações do Tesouro Nacional_- Tipo Reajustável (ORTN); 
(2) = 'p = ao portador . - · -· 

·NE ~ nominativa endossável 

Novembro de 1984 

c) cronograma de emissões e vencimentos: 

Emissiles V enclmentos Quantidades 

NOV/84 NOV/86 700.000 
~NOV/84 NOV /88 400.000 
DEZ/84 DEZ/86 600.000 

Total 1.700.000 

d) forma de colocaçlo: através de ofertas públicas, 
nos termos do item VII da Resolução n9 565, de20-9-79, 
deste Banco Central; 

e) ~u.torlZa.Çi~ leiJslativa: Lei n9 4.379, de 14.5.82, oe
creto it~ 9.595,_ de 30.~.82, e leJ n~' 4.568~ de 6.12.83 (Lei 
dos Meios)." -

3. Na forrn.a 9o disposto no art. 29 da Resolução n9 
62, de 1975, com as alterações introduzidas pela ResO
lução n9 93,de 1976, ambas do Senado Fed_eral, ª-dh•ic;!a 
consoHçlada interna !ntr.albwtta do Estado da Paraíba, 
com base na receita líquida realizada até 31.12.83, corri
gida até agosto de 1984 --. ..-.eria conter-se nos seguin
tes parâmetros: 

CrS milhões 
t- """"""'.@lobal: 127.070,0 
11- CT<S<lioncnto real - 36.305,7 
llt- dispêndio anual IIIIMimo: 27.229,3 
ft"- respon..-1* título: 63.535,0 
4. Para que pgssa se eltliw.r a operação em exame, 

hawuá. necessidMie de autothação específica do Senado 
Federal, mediante elevação âo parâmetro estabelecido 
pelo item III do art. 29 da Resolução n9 62,. de 1975, uma 
vez que, mesmo antes da realização da operação de cré
dito sob exame, o endividamento consolidado interno 
daquela Unidade já_ extrapo(ava o referido limite, con
forme quadro demonstrativo constante no parecer da di
retoria do Banco Central do Brasil, cujo resumo é o se-
guinte: 

Cri-milhÕes 
I-montante global: 127.070,0 
rr- crescimento rCal anual: 36.305,7 
III -dispêndio anual mâximo: 27.229,3 
IV- responsabílídade por título: 63.535,0 

5. De oUtra forma, há a considerar que a margem de 
poupaDça real do Estado da Paraíba, para 1984, estã esti
mada em Cr$ 96.371,5 milhões e apresenta-se superior ao 
maior dispêndio - Cr$45.612,2 milhões - que toda a 
dívidá cOnsolidada Ínterilà daquela entidade apresentará 
em i987, apôS;"' a rearízação do empréstimo pleiteado. 
Assim, entendemos que a efetivação da operação em 
pauta não dever~ 'provocar maiores pressões na execução 
Or'çalnentãríà- dÕs fu~1J.r0s exercícios. 
6. Tendo s-ifo atendidas as exigências estabelecidas pela 
Coiníssão de Economia e cumpridas as disposições das 
normas vigentes e dn Regimento Interno, concluímos 
poi aceitar-o pleito cÓntido na Mensagem n9 211, de 
1984, apresentando, para tanto, o seguinte: 

PROJETO DE RESOLUÇÃO N• 87, DE 1984. 

Autoriza o Governo do Estado da Paraíba a ele
var, temporariamente, o parimetro fixado pelo item 
III do art. l'~ da R soluçio n9 61, de 1975, modificada 
pela Resoluçio n9 93, de 1976, ambas do Senado Fe
deral, de modo a permitir o registro de uma emtssio 
de 1.700.000 Obrigações do Tesouro do Estado da 
Paratba, Tipo Reajustável (ORTPB), equivalente a 
CtS 24.853.830.000 (vinte e quatro bilhões, oitocen-

- tos e cÚiqUenta e ·três bilhões, oitocentos e trinta mil 
cruzelr~s). 

·•·-o _Senado_ federal resolve: 
Artigo 19 É o GOverno do Estado da Paraíba a!-iiorl~ 

zado a elevar, temporariamente, o parâmetro fixado Pelo 
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item III, do art. 211 da Resolução n9 62, de 28 de outubro 
de 1975, modificada pela Resolução n993, de 11 outubro 
de 1976, ambas do Senado Federal, de modo a permitira 
registro de uma emissão. de 1.700.QOO Obrigações do Te

.;;ouro do Estado da Paraíba - Tipo Reajustável 
(ORTPB), equivalente a CrS 24.853.830.000 (yinte e qua
tro bilhões, oitocentos e cinqUenta e três milhões. oito
centos e trinta mil cruzeiros) considerado o valor nomi
nal do título de Cr$ 14.619,90, vigente em agosto de 
1984, cujos recursos serão destinados a financiar proje
tas e programas prioritários do PiaDo Governamental do 
Estado, referentes ao _aproveitamento hidro-agdcola, 
apoio à microempresa, -abastecimento d'água, eletrifi
cação rural, estradas viciii3.is e cõnCluSão do terminal ro
doviário de passagens de Campina Grande (PB). obede
cidas as condições estabelecidas pelo Banco Central do 
Brasil no respectivo Processo. 

Artigo 2'1 Esta resolução entra em vigor na data de 
sua publicação. 

Sala das Comissões, 21 de novembro de 1984. ~Re
berto CIIUipOS, Presidente - ~vlo Cuf0110, Rdt.tor • 
- Lulz Covalcand - Joof Frq<4D - JOifé U..- S..e
ro Gomes - Jorge Kalllllle. 

PARECER No ?75, DE 1984 

Da Comisslo de Constltulçlo e Justiça, sobre o 
Projeto de Resolução n~' 87, de 1984, da Comlssio de 
Economia que, "autoriza o Governo do Estado da 
Parafba a elevar, temporariamente, o parâmetro fi~ 
xado pelo Item III do art. 211 da Resolução n~' 62, de 
1975, modificada pela Resoluçio n~' 93, de 1976, am
bas do Senado Federal, de modo a permitir o registro 
de uma emlssio de 1.700.000 Obrigações do Tesouro 
do Estado da Pararba, Tipo Reajustável (ORTPB), 
equivalente a Cr$ 24.853.830.000 ( l'inte e quatro bi
lhões, oitocentos e cinqUenta e três milhões, oitocen
tos e trinta mil cruzeiros)". 

Relator: Senaâor Moacyr Duarte 
Pelo projeto de resoluçãO SãO exame, apresentido pela 

Comissão de Economia, fica o Governo do Estado da 
Paiaíba autorizado a elevar, temporariamente, o parâ
metro nxado pelo item III, do art. 2~' da Res-olução n"' 62, -
de 28 de outubro de 1975, m-odificada pela Resolução n'i' 
93. de 11 de uutubro de 1976, ambas do Senado Federal, 
de modo a permitir o registro de uma emissão de 
L 700.000 Obrigações do -Tesouro do Estado da Paraíba, 
Tipo Reajustável -(OR'f_P:B), -equivalente a Cr$ 
24.853.830.000 (vinte e quatro bilhões, oitocenh.:·s e cin
qílenta e três milhões, oitocentos e trínta mil cruzeiros) 
- considerado o valor nominal .do título de Cr$ 
14.619,90, vigente em agosto/84, destinada à continuida
de e implementação de prOjetas e programas- príoritários 
estabelecidos no Plan_o Governamental do Estado, refe
rente ao aproveitamento hidroagdcOla, apoio à mi
croempresa, abastecimento d'água, eletrificaçào rUral, 
estradas vicinais e conclusão do terminal rodoviário de 
passageqs de Campina Grande (PB). 

2. A matéria foi enviada aO Senado Federal para ser 
examinada com base na Resolução n~' 62, de 1975, modi
ficada pela Resolução- n~' 93, de f976 havendo, assim, ne
cessidade de autorização específica desta Casa, uma vez 
que, mesmo antes da realização da_ operação em exame, 
o endividamento consotidado interno daquela Unidade 
Federativajâ extrapolava o limite que lhe foi fixado para 
o presente exercício. 

Hâ a ressaltar que após autorizada a elevação da refe
rida operação, os respectivos papéis serão custodiados 
no Sistema EsPecial de liquidaÇão e Custódiã. (SELIC), 
à ordem do Banco Central, permitindo-se, em caráter ex
cepcional, sua utilização como lastro de aplicações- fi
nanceiras de entidades estaduais, só podendo serem co
locados no mercado, através de ofertas públicas, me-

diante prévia ·autorização do Departamento de Ope
rações com Títulos c Vªlores _MoPili4rios- DEMOB, 
em função das_ metas de política monetária e das con~ 
dições viS:Cntes _no mercã.do Ttnariceiro. 

4. Anexo ao processado, encontram-se os se_guintes 
elementos e referências principais: --

a) Exposição de Motivos (EM n~' 145/84) do Senhor 
Ministro_de Estad_o da Fazenda, encaminhando o pleito 
ao Senho_t Presi_dente da República; 

b) parecer do Conselho Monetârio Nacional, favorá-
vel; -

c) parecer da Diretoria do Ban_co Central do Brasil, 
pelo encaminhamento ao Conselho Monetârio N aciorial 
e, posteriormente, à Presidência da República e ao Sena
do Federal. 

5. Ante o exposto, opinamos no sentido da normal 
tramitação da matéria uma vez que constitucional e jurf
dica. 

Sala das Comissões, 22 de novembro de 1984. -
H4ridlo Nuaes, Presidente- ....:._ M:oacyr ouãrte, Rclaior 
- Jutolly Maplhies - HQ!o Gael..,. - Pa...,, Pôrto 
- En&s Fula - Gullberme Palmeiro - José Ignádo 
Ferreira. 

PARECERES Nos 776 E 777, DE 1984 
PARECER No 776, DE 19lW 

D~ Comissão de Economia, sobre a Mensagem n'i' 
221, de 1984 (n~' 437/84, na origem), do Senhor Pre
sidente da República, propondo ao Senado Federal 
seja autorizado o Gol'emo do Estado da Parlll1Ja a 
contratar operação de crédito no nlor de CrS 
8.285.120.327 (oito bilhões, duzentos e oitenta e cinco 
milhões, cento e l'inte mil e trezentos e l'lnte e sete 
cruze~ros). 

Relator: Senador Octâl'io Cardoso 
O Sénhor Presidente da República encaminha ao exa

me do Senado Federal (art. 42, item VI, da Constituição) 
proposta no sentido de que seja o Governo do Estado da 
Í'ar~íba autorizado a et~var ~m Cr$ 8.285.120.327 (oito 
bilhões, duzentos e oitenta e cinco milhões, cerito e vinte 
mil e trezentos e vinte e sete cruzeiros) o montante de sua 

Montante Global. 
cr·escimento real anual .. 
Dispêndio anual máximo . 
Rt::sponsabilidade por títulos . 

Limites do 
art. 2~' da 

Res. 62/75 

127,070,0 
36.305,7 
27.229,3 
63.535,0 

6. Considerando todo o endividamento da entidade 
(intra + extratimite + op. extraHmites autorizadas e não 
contratadas+ op. intralimite em tramitãção) conforme o 
q1,1adro anterior, seriam extrapolados.- posiÇão em 
agostof84 - os tetas que lhe foram nxados para o 
exercício- de 1984, pelos itens I, II e III do art. 2<:> daRes. 
n<:> 62, de 1975. 

7. De outra parte, o orçamento do Estado da Paraí
ba prevê a realização de re_ceita de CrS 232.079,0 milhões 
(deduzidas as operações de crédito) e sua margem de 
poupança real (Cr$ 96.371,5 milhões) m-ostra-se bastante_ 
superior ao maior dispêndio (CrS 46.084,7 milhões) que 
sua dívida consolidada interna apresentarâ em 19-87, já 
considerada, neSse montante, a operação em exame. As
sim, a assunçào do compromisso não deverá acarretar 
pressões financeiras nos futuro"s ofçamtintos do pleitean-
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dívida consolidada interna, a fim de que possa contratar 
_operação de crédíto junto à Caixa Econômica Federal, 
esta na qualidade de gestora do Fundo de Apoio ao De
senVolvimento Social - FAS, valor correspondente a 
463.7l0,77 ORTN, consitlerado _o- valor nominal da 
ORTN de CrS 17.867, vigente em março de 1984, desti
nada ao Projeto de implantação, operação e manutenção 
de poços, naquele Estado. · 

2. "Caracteristicas da Operaçio 

A- Valor: CrS 8.285.120.327 (correspondente a 
463.710,77 ORTN dé CrS 17.867 em out./84; 

B- Prazos: 
1 - de carência: 36 meses; 
2- de amortização: 144 meses; 
C- EncarJos: 
I - }uros '_de: 6% a. a.; 
2-- correçâo monetária: 60% do índic.e de va

riação--das ORTN; 
D - Garllltia: Quotas do Fundo de Partici

pação dos Estados; 
E- D~tiuçio dos recunos: Projeto de irriplan

tação, operação e manutenção de poços." 

3. Segundo o parecer apresentado pelo órgão finan
ciador, a operação de crédito sob exame é viâvel econô
mica e financeiramente. 

4. O processo é acOmpanhado dos seguintes elemen
tos principais: 

a) Lei Estadual n'i' 4.579, de 20 de_ dezembro de 1983, 
autorizadora da operação; 

b) Exposição de Motivos (EM n<:> 146/84), do Senhor 
Ministro de Estado da Fazenda ao Exm~' Senhor Pres_i~ 
dente da República, .comunicando que o Conselho Mo~ 
netário Nacional, ao 3preciar a proposta, manifestou-se 
favoravelmente ao pleito, formulado conforme o art. 29 
da Res. n~' 93, de 1976, do Senado Federal; e 

c) Parecer do Banco do_ Brasil - Departamento de 
Operações com Títulos e Valores Mobiliários, favorável 
ao pleito. __ _ 
- 5. '00- C:Sitid()de-Vfabilidade apresentado pelo Banco 

Central do Brasil, destacados os seguintes ítens para a 
análise, _teríamos a _s_eguinte situação: 

Cr$ milhões 

Dívida intra O per. extra Operação Situação 
e extrallmite autor e não sob posterior à 
Posição em cont. + qper. exame contratação 

31·8-84 Intra em 
tramitado. 

151.388,8 82.670,1 8.285,1 242.344,0 
25.116,2 37.038,2 1.764,7 63.919,1 
39.636,9 5.975,3 471,5 46.084,7 
31.43~,9 24.853,8 56.286,7 

te, tendo sido anexada a autorização legislativa, contida 
na Lei n~'_4.579. de 20 de dezembro"de 1984. 

8. Atendidas as exigênciaS contidas no Regulamento 
Interno e nas normas vigentes, concluímos pelo acolhiM 
menta da presente Mensagem, na forma do 'Seguinte: 

PROJETO DE RESOLUÇÃO N• 88, DE 1984. 

Ãutoriza o dovemO- cio Estado da Paraíba a con
tratar- operação de crédito no l'alor de Cr$ 
8.285.120.327 (oito bilhões, duzentos e oitenta e cinco 
milhões, cento- e l'inte mil e trezentos e l'lnte e sete 
cniZeTrÕs). -

O Senado Federal resolve: 
Artigo l~' ~o Governo do Estado da P<~raíba, nos tc-r

mos do art. 29 da Resolução n~' 9_3, de li de outubro de 
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1976, do Senado federal, autorizado a contratar uma 
operação dt:: crédito no valor de CrS 8.285.120.327 (oit_9 
bilhões, duzentos e oitenta e cinco Milhões, cento e vinte 
mil e trezentos e sete cruUiros), c_orrespondente- a 
463.710,77 ORTN, considerado o valor nôminal da 
ORTN de CrS 17.8.67 (deze&sete mil, oitocentos e_sessell
ta e sete cruzeirqs) vigente em Ol!_tub~o de _198~,junto à 
Caixa Econômica Federal, esta na qualidade de gestora 
do Fundo de Apoio acr Desenvolvimento Social- F AS, 
destinada ao Pr:ojeto de implantação, operação e manu
tenção de poços naquele Estado, obedecidas as con
dições admitidas pelo Banco Central do BraSil, no res-
pectivo processo. __ 

Artigo 2"' Esta resol1,1ção entra em vigor na data de sua 
publicação. 

Sala das Comissões, 21 de Novembro de 1984. ~_Ro
berto Campos, Presidente- Octf.vlo Cardoso,_Relator 
-José Fragelli- José Lins- Lulz Cavatcantl- Seve
ro Gomes - Jorge Kalume. 

PARECER N• 777, DE 1984. 

Da Comissão de Constituição e Justiça, sobre o 
Projeto de Resolução ft9 88, de 1984, da Comissio de 
Economia que "autoriza o Govtmo do Estado da Pa
raiba a contratar operaçio de crêdlto no valor de CrS 
8.285.120.327 (oito bilhões, duzentos e oitenta e cinco 
mllhões, cento e vinte mn, e trezentos e vinte e sete 
cruzeiros)". 

Relator: Senador Moacyr Duarte. 
O Senhor Presidente da RePública, na forma do dis

posto no art. 421 item VI, da Constituição, submete ao 
exame do Senado Federal, proposta pãl-a que seja autQri
zado o Governo do Estado da Parafb_a, com base no que 
estabelece o art. 2'1 da Res. n~' 93, de 11 de Outubro de 
1976, do Senado F<;deral, a contratar operação de crédi
to de CrS 8.285.120.327 (oito bilhões, duzentos e oitenta 
e cinco milhões, cento e vinte mil, trezentos e vinte e sete 
cruzeiros), correspondente a 463.710,77 ORTN de Cr$ 
17.867, em outubro de 1984, junto à Caixa _Econômica 
Federal, esta na qualidade de gestora do _Fundo de 
Apoio ao Desenvolvimento Social-- F AS, destinada ao 
Projeto de implantação, operação e manutenção de 
poços, naquele Estado. _ 

2, Tendo em vista as disposições contidas no art. 2Çc da 
Resolução n11 93, de 1976, do Senado Federal, à operação 
em pauta não se aplicam os limites fixados pelO if_l i~ da
Resolução n"' 62, de 1975, desta C!l:sa, haja Vista_ que os 
recursos a serem repassados provêm dÓ FAS, portanto, 
considerada extralimite. 

3. O processo ê acompanhado dos seguintes elemen
tos e referências principais: 

a) Lei n~' 4.579, de 20 dr: dezembro de; 1983, autOriZa
dora da operação; 

b) Exposição de Motivos (EM n"' 14{ij84 - do Se
nhor Ministro de Estado da Fazenda ao_ Exm11 Senhor 
Presidente da República comunicando que _o Cõiisetho 
Monetário Nacional ao apreciar a proposta manifestou- _ 
se favoravelmente ao pleito forni.ulado conforme o art. 
29 da Resolução n"' 93, de 1976, do Senado F:~dera_l; e 

e) parecer do Ban_çg Central do Brasil - Departa
mento de Operações com_ Títulos e Valores Mobiliáfios, 
favorável a:õ pleito. 

4. A matéria obedeceu o disposto no art. 42, item VI, 
da Coostituição;·atendeu às normas vigentes que regu
lam pleitos da espécie (Resolução n"' 62, de 1975 e Reso
lução n"' 93, de 1976) e, ·ainda, o estabelecido no Regi
mento Interno (art. 106, item ID. 

5. Fàct: ao e_?:.posto, opinamos no sentido da normal 
tramitação_ da _matéria, uma vez que- é-conStitucional_ e 
jurfdica. 

Sala das Comissões, -22 de novembro_ rle 1984. -
Helvídlo Nunes, Presidente - Moacyr Duarte, Relator 
- Jutaby Magalhles- Hélio Guelros- Passos Pôrto 
- Enéas Faria - Gullberme Palmeira- José lgnácio 
Ferreira. 

PARECER N• 778, DE 1984 
(Ua Comissão de R<daçio) 

Redaçiio final do Projeto de Resolução a'i' 68, de 
1984. 

Relator: Senador· Saldanha tierzl 
A Comissão apresenta a redação firiã.l do Proj(!tO de 

Resolução n"' 68, de 1984, que _suspende a execução dos 
aris. 1 f7e 119 da Lei n9 1.436, de 28 de dezembro de 
1977, do Município de~ Adarnantina, Estado de São Pau
lo. 

Sala das Comissões, 23 de n_Qvembro de 1984.- Pas
sos Pôrto, Presidente- Sald_;.ha Derzl, Relator- José 
Lius. 

ANEXO AO PARECER N• 778, DE 198~ 

Rec~açÜo final do~'Pfojeto de R~1uÇio 0'1 68, de 
1984. . 

Faço saber que o Senado Eederal aprovou, __ llOS termos 
do art. 4_2, inciso ver, da Constituição, e-eu, 
Presidente, promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO N' , DE 1984 

S_~nde a execuçio dos arts.117 e 119 da Lcl o9 

1.43(), de 28 de dezembro de 1977, do Munidpio de 
Adamantlna, Estado de Sio Paulo. 

O Senado Federal_ resolve: 
Artigo único. _É iiUSpensa, por inconstitucionalidade, 

nos termos da decisão_ d,efinitiva.ôÇ> Supremo Tribunal 
Federal, proferida em 6 .de abril de 1983, nos autos do 
Recurso_E_:s.traQrdinários n9 97.807-1, do _Estado de São 

____ Paulo, a execução dos arts. I 17 e 119 da Lei nl' 1.436, de 
28 de.dezembro de 1977, do Município de Adamantina, 
naqu~le Es_tado~ 

O SR. PRESIDENTE (Marcelo Miranda)- O Expe
diente lido vai à pUblicação. 

·sobre a mesa, r_equerlmentos que vão ser UdQs pelo Sr. 
_1~'-Secretârio. 

Sãó lidos os s-eguintes 

REQUERIMENTO N• 314, DE 1984 

Requeremos urgência, nos termos do art. 371, alínea b 
do Regimento Interno, para o Projeto de Lei da Câ.!nara 
nl' 211/84 (nl' 4.217/84 na Casa de origem), que dispõe 
sObre a estrutura das Categorias Funcionais do Grupo
Atividades de Apoio Judiciário da Justiça do Trabalho, 
altera dispositivos pertinentes e dá outras providências. 

Sala das Sessões, 23 de novembro de 1984.- Aloysio 
Chayes - Humberto Lucena. 

REQUERIMENTO N• 315, DE 1984 

Regueremos urgência, nos termos do art,_ 37J,_ alínea b 
do _ _Re~imenfo Interno, para o Oficiei n~> S/16, de 1984, 

_pelo qual o Senhor Goveritado_r do Estado do Pará soli
cita autorização do Senado para realizar operação de 
crêdito no valor deUS$ 21,000,000.00 (vinte e um mi
lhões de .dólares). 

Sala das Sessões, 23 de iioyembro de 1984. - Aloysio 
Chaves - Humberto Lucena. 

O SR. PRESIDENTE (Marcelo Miranda)- Esses re
querimentos serão votados após a Ordem do Dia, na__for
m·a do artigo 375, item II do Regimento Interno. 

O SR. PRESIDENTE (Marcelo Miranda)- Passa-se 
à 

ORDJ<;M DO DIA 

Item 1: 

Discussã_o, em turno único, da redaçà·o final (ofe
recida pela Comissão_de Redação em seu_Pa_recer.n9 
274, de 1984), do Projeto de Decreto Legislativo n~ 
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4, de 1982 (n~' 119/82, na Câmara dos Deputados), 
que aprova o texto da Convenção sobre a Proteçã_o 
Física do Material Nuclear, assinado em Viena, a 15 
de maio de !981. 

Em discussão a redação final. (Pausa.) 
Não havendo quem queirà discuti-la, declaro-a encer

r"ada. 
Encerrada a discussão, a redação final é tonsiderada 

definitiVamente aprOvada, nos termos do art. 359 do Re
gimento Interno. 

O projeto v aí à promulgação. 

------.- t o. seguinte o projeto aprovado. 
_Redação final do Projeto de Decreto LegiSlativo o9 

- 4, de 1982 (n' ll9/82, na Câmara dos Deputados). 

~~FaçO silber que o Congr·esso Nacional aprovou, nos 
termos do art. 44, inciso I, da Constituição, e 
eu, , Presidente do Sen_ado F<::deral, pro
~ulg'O _o seguinte 

DECRETO LEGISLATIVO N• , l>E 1984 

Aprova o texto da Convenção sobre a Proteção 
Física do Material Nuclear, assinado em Viena, a 15 
de maio de 1981. 

O Congresso Nacional decreta: 

A:rt. !9 _ ~ ãprovado o texto da Convenção sobre a 
Proteção Física do Material Nuclear, assinado pelo Bra~ 
sii, em Viena, a I :5 de maio de 198 L 

ArL 2~ Este Decreto Legislativo entra em vigor- na 
data de sua publicação. 

O SR. PRESIDENTE (Marcelo Miranda) -Item 2: 

Discussão, em turno único, do Projeto de Reso
lução n~' 71, de 1984 (apresentado pela Comissão de 
Economia como conclusão de seU Parecer n'i' 736, de 
1984), que autoriza a Prefeitura Municipal de Se
nhor do Bonfim (BA) a elevar em Cr$ 2.234.998.540 
(dois bilhões, duzentos e trinta e- quatro milhões, 
novecentos e noventa e oito mil, quinhentos e qua
renta cruzeiros) o montante de sua díviOa consolida
da, tendo 

PARECERES, sob n~s 737 e 738, de 1984, das 
Comíssões:-

- de Constituiçio e Justiça, pela constitucion~li-
dade e juridicidade; e -

-de Municípios, favorãvel. 

Em discussão o projeto. (Pausa.) 
Não havendo quem queira usar da palavra, declaro-a 

encerrada. 
Em votação. 
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer 

sentados. (Pausa.) 
Aprovado. 
A matéria vai à Comissão de Redação. 

~ o seginte o projeto aprovado 

PROJETO DE RESOLUÇÃO N• 71,_ DE 1984 

:Autoriza a Prefeitura Municipal do Senhor do 
Bonfim (BA) a elevar em CrS 2.234.998.540 (dois bi
lhões, duzentos e trinta e quatro mUhões, novecentos e 
noventa e-oito mil e quinhentos e quarenta cruzeiros) 

-. o montante de sua divida consolidada interna. 

O Senado Federal resolve: 
-Art. J9 f:: a Prefeitura MunicipaldoSe_nhordo Bon

fim, Estado da_Bahia, nos te_rmos do art. 2~> da Resolução 
n~ 93, de 11 de outubro de 1976, do Senado Federal, au
torizada a elevar em Cr$ 2.234.99_8.540 (dois bilhões, du
z_~n,tos e trinta e quatro milhões, novecentos e noventa e 
oito mil e quinhentos e quarenta cruzeiros), correspon-
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dente a 296.184 UPC de Cr$ 7.545,98, en1 janeiro -de 
1984, o montante de sua dívida consolidada interna, a 
fim de que possa contratar uma operação de crédito de 
igual valor junto ao- Banco de Desenvolvimento do Esta~ 
do da Bahia S. A., este na qualidade de agente fin-anceiro 
do Banco Nacional da Habitação, destinada à imPlan
tação do Programa CURA- Comunidade Urbana para 
Recuperação Acelerada, naquele Município, obedecidas 
as condições admitidas pelo Banco Centrai do Brasil no 
respectivo processo. 

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

O SR. PRESIDENTE (Marcelo Miranda)- Passa-se 
agora à apreciaçãO do Requerimento n'i' 314, de 1984, de 
urgência, lido no EXpedietife, pai'ã 6 Projeto de Lei da 
Câmara nY 211, de 1984.-

Em votação o requerimento. 
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram pe-rmanecer 

sentados. (Pausa.) 
Aprovado. 
Aprovado o requerimento, passa~se à sua__apreciação. 

Discussão, em turno único, do ProjetO de Lei da 
Câmara n9 211, de 1984 (n\" 4.217/84, na Casa de 
origem), de iniciativa do Tribunal Superior do Tra
balho, que dispõe sobre a estrutura das categorias 
funcionais do Grupo~Atividades de _Apoio Judi
ciário da Justiça do Trabalho, altera dispciSítíVOS
pertinentes e dá outras providências (dependendo 
de pareceres das Comissões de Serviço PúbliCo ClvíT 
e de Finanças). 

Solicito do nobre Senador João-Lobo o parecer da Co
mis-São de Servfço Público Civil. 

Relator: Senador João Lobo. 

O SR. JOÃO WBO (PDS """:"' PI. Para emitir pare
cer.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores: 

Procedente da Câmara dos Deputados, o -proje-to Sob 
apreciação, de iniciativá do Tribunal SUPerior Cio Traba
lho, dispõe- sobre as estrUturas das Categorias Funci-o
nais do Grupo-Atividades de Apoio JudiciâríO da Justiça 
do Trabalho._ 

O projeto f~_i aprovado em todas as Com-isSões -pára as 
quais foi distribuído na Casa iniciadora; sendo, afinal, 
aprovado com as emendas oferecidas pela ilustrada Co
missão de Constituição e Justiça e pelo pfóprio TST, a 
quem coube a íniciati vaaa lei projetada. 

Fundamentalmente, o projeto buscou estabelecer um 
melhor posicionamento ·para as cãtegorias de ní':~l supe
rior, de Técnico JudiciáriO, Taqufgfafo Judic"iáiio -e Ofi
cial de Justiça Avaliador permitindo a melhoiia fll"nCTO
nal dessas categorias. 

O projeto propõe, outrossim, aft'eraçãÓ qUe- visa a~
aproveitamento, no QUadro Permanente da secretaria do 
TST, dos servidores de outros-órgãos da Adminisfiação 
Pública, que hoje se encontram prestando se~viços -~a 
qu-alidade de requisifiiáõS: - -

Depreende-se, da propOSição-, o objetívo leiítiffiO-da--
mais alta Corte Laboral, em adequar o seu Quadro de 
Servidores com as reais necessidades do serviço público, 
retribuindo mais condignamente- os íriiegfaritei de sem: 
quadros funcionais, além de propiciar atrativoS para O 
recrutamento de novos funcionários. 

À vista do exposto, na eSfera de- competêndã -r;;gime~~
tal desta Comissão, opín2mos pelã aprovaÇãO- dO-proje:
to. 

O SR. PRESID~TE (Marcelo Miranda) - Conce
do a palavra ao nobre Senador Hélio Gueiro-s-,-para Pro-
ferir o parecer -da Comíssão de Fin.inças. -

O SR. HtLIO GUEIROS (PMDB- PA. Para emitir 
parecer.) -Sr. Presidente, Srs. Senadores: 

De iiliciãtiVa dO TtiOi.iitaCSt.iperíOr do tralialho, o 
presente projeto dispõe sobre a estrutura das CategOriás 
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FuncionaiS do Grupo-Atividades de Apoio Judiciário, 
pertencentes aos Quadros Permanentes_ das Secretarias 
dos Tribunais do Trabalho, na forma do Anexo que 
acompan~a o projeto . 

Além dessa medida, propõe-se que a reestruturação 
dos GruPos-Direção e Assessoramento Superio"reS- dos 
TribunaiS do Trabalho e a classificação dos cargos que 
Os integram far-s_e-ão por deliberação dos respectivos tri
bunais, obedecida a escala de níveis constantes do anexo 
II do DCcreto-lei nY 1.820, de II d_e d_ez_embro de 1980, 
consoante o estabelecido nO art. 4Y do projeto sob exa-
me. 

Por outro lado, o art. 59 da proposição prevê o apro-.; 
veitamento, no Quadro Permanente da S_ecretaria do 
Tribunaf Superíor do Tiabalho, dOs servidores de outfos 
órgãos da Administração Pública, "que se encOntrarem 
preshmdo serviços, como requisitados, desde que haja 
concorçlância do órgão de origeJ!l, depenc!~n_do, ade~ 
mais, de acordo com o parágrafo único do mesmo arti-
go, da- ÚistênCfa de Vaga. --

Nos termos de Ofício subscrito pelo Presidente _do 
TST, o projeto não cria-cargos nem empregos, visando 
simplesmente, o melhor posicionamento_~as categorias 
de nível superior, de Técnico iudiciârio, Taquígrafo Ju
diciário e Oficial de Justiça Avali3.dor, o que possibilita 
pequena- melhoria funcional __ a tais categorias. 

Inexistindo óbices de ordem financeira e cOTisi~ei-aridO 
justa a medida proposta, somos pela aprovação do pre
-~entct projeto de lei. 

Era o qu-e- tinha a dizer, Sr~ Presidente. 

O SR. PRESID~NTE (Marcelo Miranda)~ OS -tiare
ceres são favoráveis. 

Completada a instrução da matéria, passa-se à discus
sã-o do projeto em turno único.--(Pausa.) 

Não havendo quem peça a palavra, encerro a discus
são. 

Em votação. 

Os Srs. Senador_es __ q~-~ aprovam o projeto, queiram 
permatiecer sentados. (Pausa.) 

Aprovado. 

O projeto irá à sanção. 

t! o seguinte o projeto aprovado 

Sábado 24 4469 

PROJETO D)!:. LEI DA CÂMARA N>-211, DE 1984 
(NY 4.217/84: na Casa de origem) 

De-{ilicia!ivaêio_ Tribunal Superior do Trabalho 

D!spõe sobre a estrutura das Categorias Funcio
nais do Grupo-Atividades de Apoio Judiciário da Jus-
tiça do Trabalho, altera dispositivos pertlnett.tes, e lliá 
oatras providências. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. IY As Categorias Funcionais do Grupo

Atividades de Apoio Judiciário, Código AJ-020, perten
centes aos Quadros Permanentes_ das Secretarias_dos Tri~ 
bunais do Trabalho, passam a ser estruturadas na forma 
Constailtes-do ArieiO_ã_ esta lei.-

Art. 2Y Os funcionários integrantes das Categorias 
Funcionais_mençiona,das no artigo anterior serão posi
cionados nas classes a que correspondem as referências 
de que são ocupantes. 

Par_âih~fo úni.co: Na transposição para -a nova· estru
tura, _as _referências da classe inicial que tenham sido su
primidas passarão a corresponder à primeira referência 
da respectiva Categoria Funcional. 

Art. 3~ Os Tri6tinais do Trabalho, através de ato in
terno, estabelecerão normas regulamentares necessáriaS 
à execuçà"õ desta_ lei. --

Art. 4Y A reestruturação dos Grupos-Direção e As
sessoramento Superiores dos Tribunais do Trabalho e a 
classif!Cãção d~~_ca:rgos -que os iniegram far~se-ão por 
deliberação dos reSpectivos Tribunais, observãda a esca
la de nlveis constantes do anexo 11 do Decreto-lei n9 
1.820, de li de dezembro de 1980. 

Parágrafo único. Ficam estendidos à Justiça do Tra
balho os níveis 5 e 6, aàescidos à escala referida nesta ar
tigo pelo art. 3Y do Decreto-leinY 1.445, de 13 de feverei-
ro de 1976. - -

Art._ 5Y Poderão ser aproveitados, no Quadro Per
manente da Secretaria do Tribunal Superior do Traba
lho, os servidores _de outros órgã-os da AdministraÇão 
Pública que se encontrarem prestando serviços, na quali
dade çle requisitados, na data de vigênçia desta lei, desde 
que haja C_9!1CO~dância do órgão de o_rigem. 

Parâgrafo único._ O cumpri~errtodo disposto no ca
pat deste artigo dependerá da ex:istêneia ~vaga ou vago. 

Art. 69 As despesas decorrentes do disposto nesta lei 
correrão à conta .das dotações orçamentárias próprias da 
Justiça do Trabalho. 

Art. _7Y- ~J::sía lei entra em vigor na da.ta de sua publi
caç~o. 

Art. s9 Revogam-se as disposições em contrãrio. 

ANEXO 

dtegorias 
Funcionais 

_ a) Téc~ico Judi~i_ârio 

· b) TaqUígrafoJudiciário 

c) Al.lXiliar Judiciário 

Lei n' de de de 198 
Referências de vencimentos dos cargos efetlvos do 

Grupo-AdvtdadeS de Apoio Jucldlário- J'ST-AJ-020 

AJ-021 

Al·022 

A.Í·023 

d) Agende de Segurança Judiciária Al·024 

Referências de 
Vencimentos--

Classe Especial NS 22 a 25 
Classe "B" NS 16 a 21 
Classe "A" NS 10 a 15 

Classe Especial NS 22 a 25 _ 
Classe "B'~ NS 16 a 21 
Classe "A." NS lO a 15 

. -

- Classe Espt!Cial NM J2 a 35-
Classe "B" NM 28 a 31 
Classe ''A"' NM 24u 27 

Classe Especial NM 28 a 33 
Classe "B" NM 21 a 27 
Classe-"A" NM 14 a 20 
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e) AtendenteJudiciârio cAÍ-025 Classe Especial NM 2s a- 33 
Classe .. 8" NM 21 a 27 
Classe"A" NM l4a20 

PROJETO DE RESOLUÇÃO N• 89, DE 1984, 

f) Taquígrafó Auxiliar Classe ~spec1al NM 32 a 35 
(:{asse .. 8" NM 28 a 31 
Classe "A" NM 24 a 27 

Xutoriiã O GOVerno do Estado do Par' a garantir 
empréstimo externo a ser contratado pelo Departa
men~o de Estrada de :aodagem, daquele Estado, no 
VlllÔr. de US:S 21,ÓÕO,OOO~OO (vinte e urn milhões de 
dólares uorte-.arnerlcanos ). 

O Senado Federal resolve: 

g) Oficial de Justiça Avaliador AJ'027 -Classe Especial N$.22 a 25 
Classe "B" NS 16 a 21 
Classe"A" NS 10al5 

Artigo iQ~- b o Governo do ~stado do Pará autoriza.~ 
do a garantir uma operação de empréstimo externo a Ser 
contratada pelo Departamento de Estradas de Rodagem 
doEstado do Parã, no valor deUS$ 21,000,000.00 (vlnle 
e um hlilhões de dólares norte--americanos) ou o equiva
lente em outras moedas, de principal, junto ao Brazilian . 
Amerícan Merchant Bank, subsidiária do Banco doBra
sil S.A., sob a _Qrhmtação do Ministério da Fazenda e do _ 
Banco Cent!al do Brasil, destinada a regularizar uma 
dívida anteriormente contraída com a referida insti
tuição de crédito. 

O SR. PRESIDENJ'E (Mart:~;lo Miranda)- Passa-se 
agora, à votação do Requerimento n'1 315, de 1984, de 
urgência, lido no Expediente, para o 'ofício S/16, de 
1984. 

Em votação o requerimento.' 
Os Srs, Senadores que o aprovam, queiram permane

cer sentados. (Pausa.) 
Aprovado. _. . __ _ 
Aprovado o requerimento, passa-se à apreciação da· 

matéria_ que foi despachada às Comissões Qe Fina~çaS e_ 
ConstityiçãQ e Justiça. 

Sobre a mesa, pareceres que serão lidos pelo Sr. 19-
SecretáriO. 

São lidos os seguintes 

PARECERES N•S 779 E 780, DE 1984 

PARECER N• 779, DE 1984 

Da Comissão de FlnlliiÇU, sobre o Oficlo "S" -
16, de 1984 ("' 305/84, na origem), do Senhor Go
vernador do Estado do Parai, 110Ucltando autorização 
do Senado Federal para contratar operaçlo de em
préstimo externo através do Departamento de Estra
du de Rodagem, no valor de US$21,000,000.00 (vin
te e um milhões de dólares norte-americanos). 

Relator: Senador Hélio Guelras. 
O Senhor Governador do_ Estado çjo. Pará, solicita ao 

Senado Federal, _com o presente ofício, nos termos do 
arL 42, item N, da Constituição, a compete~te autori
zação para que aquele Estado possa contratar uma ope
ração de empréstimo externo, no valor de USS 
2l,OOO,OOb.OO (vinte e um milhões de dólares _p.orte:
americanos), por intermédio do Departamento de Estra
das de Rodagem. 

2. Trata-se de uma operação de empréstimo em moew 
da, no valor de USS 21 milhões, junto ao Brazilian f\me-
rican Merchant B3.nk, subsidiária do Banco do Bfasi} 
S.A., _-com a finalidade de regularizar financiamC?nto-de _ 
US$ 15 iniihões, contraído pelo Departamento de Estra
das· de Rodagem - DER - PA, em 12 de janeiro de 
1976, junto_ao citado __ credor. 

3. O Plano de Aplicação anexà ao Processo esclarece: 
que .. o Departamento de Estradas de Rodagem do Esta· 
do do Pará, com a interveniência do Estado do Parã, 
contratou junto ao Brazilian Ameri.can Merchant Bank, 
operação no valor de US$ 15 milhões, tendo como o~e
tivo a construção da Rodovia PA-150, trecho Bel~l:!l 

Marabá". 

4. O citado documento ii) forma que "o con.trato iniM 
cial fixava em 5 anos o prazo para o resgate d:i operação, 
incluindo 2 anos de carência, sendo trimestral o paga. 
menta dos juros e a amortização do principal feita em 6 
(seis) prestações semestrais consecutivas". E proSsegue: 
"O curto alcance dos prazos de amo_rtização _ fe~ com q~e 

diversaS tentativas de negociações fossem realizadas, o 
que culmínou com a -proposta de realização de novo em· 
préstimo para saldar o a~terior, operação essa no valor 
de US$ 21,000,000.00 (vinte e um milhões de dól~es 
norteMamericanos)". 

5. Na forrria da autorização legislativa (Decreto Le
gislativ-o n9 1.781, de 14 de setembro de 1981), o emprés
timo deverá ser amortizado em 8 (oito) anós, ii1clusive 
carência d~ 4 (quatro)- anos, e se_destina a liqllid3.r o em-- -
-préstimo anterior n-õ Valor de USS 15,0 milhões e os ju
ros de mora, com a garantia de cotas do Fundo Rodo
viário Nacional atribuídas ao _Departamento de Estradas 
de Rodagem, com o aval do Estado do Pará. 

6. Cumpre esclarecer que os propósitos da operação 
inicial já foram· amplamente alc_anç_ado_s, tei'ldO em vista 
que a PA - ISO se encontra totalmente aberta, sendo 
um dos mais importantes eixos rodoviá._riOs"Clo Estado do 
Pará. 

~7. Assim, julgamos desnecessários a anexação dos 
documental! bem comq a análise exigida pela Çomissão 
de Finanças, pois não se trata de uma nova ·operação fi
nanceira e, sim, um reescalonamento de compr-omiss-os. 

8. Para atender as disposições do Regimento Interno 
e da legislação pertinente, foram anexados ao _processa
do os seguintes documentos:-

a) cópia do Decreto Legislativo n<:> 1.7.81, de 14 de se-
tembro de 1981, autorizando o DER- PA a contratar 

~ uma operação de crédito externo, até o valor de USS 
"2J,O milhões; 

b) Aviso n9 941, de 11 de outubro de 1984, da SE
PLAN, _reconhecendo o carãter priOritário aa operaÇão~ 
a capacidade de pagamento do Estado, até o limite de 
US$ 21,0 mílhões; 

c) Exposição de Motivos n9 023, de 16 de fevereiro de 
\984, do Senhor Ministro de Estado da Fazenda, favorá
vel, enviada ao Senhor Presidente da RepUblica, propon
_dp __ o_ seu _encaminhamento_ ao Senado Federal, para os 
fins do art. 42, item, IV, da Constituição; 

d) Oflcio (FIRCE- CREDE n• 83/008, de 20 dejaC 
neiro de 1981), do Departamento de FiscalizaÇãO e Re
gistro de Capitais Estrangeiros, credenciando a. operação 
em pauta, conforme atribuições conferidas pelO Dec. n9 
65.071, de 27-8-69 e pelo Dec. n' 84.128, 29-10-79. 

Artigo 29 A operação realizar-se-á nos termos apro
vados pelo Poder Executivo Federal, inclusive o exame 
das condições credit[cias da operação a ser efetuado pelo 
Ministério da Fazenda em articulação com o Banco Cen
tra,l, nos tennos do art. 19, item 11, do Decreto n' 74.157, 
de 6 de junho de 1984, obedecidas as demais exigências 
dos Orgãos encarrecados da execução da poHtica 
ecollômiCo.fÍnanceira do Governo Federal, e, ainda, o 
disposto no Decreto Legislativo n9 1.781, de 14 de se
tembro de 1981, autorizador da operaÇão. 

Aftfgo 39 Esta resolução entra em vigor na data de 
sua publicação. 

Sala das Comissões, 22 de novembro de 1984. -José 
Llns, Presidente, em exercício - H,élio Guelros, Relator 
..-...Jorge Botnhausen - Saldanha Derzf - Carlos Lyra 
- Almlr Plflto- Jorge Klllume- Itamar Franco
Guilherme Palmeira - J utaby Magalhães. 

P ÃRECER Ni 780, DE 1984 

-Da COmisSão de Constituição e Jwttlça, sobre o 
projeto de Resoluçio n\1 89, de 1984, da Comissão de 
Finanças que "autoriza o Governo do Estado do Par' 

-a Ranlndr emprátinio externo ã ser contratado pelo 
Departamento de Estradtts e Rodagem daquele Esta
do, no valor de USS 21,000,000.00 (vinte e um mi
lhões ·de dólares norte-.aiDerlcanos). 

Relator: Senador Hélio G11eiros 
A Comissão de Finanças, nos termos regimentais, 

apresentou projeto de resolução, que autoriza "o Gover"' 
no do Estado do Pará a garantir uma operação de em
préstimo externo a ser contratada pelo Departamento de 
Estradas de Rodagem do Estado do Pará, no valor de 
US! 21 ,000,000.00_ (vinte' e um milhõ~s norte
am~ricano~) ou o equivalente em outras moedas, de prin
ciP"a],jlinto a:·o Brazilian American Merchant Bank, sub
sidiária do Banco do Brasil S.A., sob a ori~IJ-tação do 
Ministério d~ Fazenda e do Banco Central_do Brasil, 
destinada a. regula_riiar. uma divida anteriormente con~ 
traída com a referida inst~tuição de crédito". 

2._ A operação de crédito, na conformidade do artigo 
29 do referido projeto. "-'realizar-se--á nos termos aprova
doS Pelo Poder ExecUtivo Federal, inclusive o exáme das 
condições creditícias da operação a ser efetuada pelo Mi
nistério dã. Fazenda, em articulação com o Banco Cen-

9. O exame das condições creditícias d~ operação- se-
rã efetuada pelo Ministro da Fazenda, em articulação 
com o Banco Central dei Brasil, nos termos do art. 19, in
ciso II do D~reto N9 74.157, de 6 de junho de 1974, as
siin que apreS:entada a respectiva minuta de contrato 
co-ffi h grupo nn·anciador 

10. Por fim, o Senhor Presidente da República auto
rizou o G ovetno do Estado do Pará a diJ;"igir-se ao Sena
do Federal, na forma do art. 42, iterri TV, da Consti
tuição. 

---tral d-o Brasil,'l)os termos do art.-1 9 , item TI, do Dec_reto 
n9 74.157, de 6 de junho de 1974, obedecidas as demais 
exigências dos órgãos encarregados da ex.ecuo;;_ão da polí
tica econômica~financeira do_ Governo Federal, e, ainda, 
o"-diijmsto dó Decreto Legisl!itívo _n9 1.781, de 14 de se--
tembro de t 981, autorizador da operação". 

li. No caso, foram cumpridas as exigências-do Regi
mento Interno (art.403, alínea a, b e c). Assim,' opinamos 
favoravelmente à solicitação, nos termos -ao Segll1nty. 

3. Para atender as disposições do Regimento Interno 
e da legislação pertinente, foram anexados ao processaw 
dQ os seguintes documentos, além dos exigidos pela Co-
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missão de Finanças, cônforme o exame do parecer da
quela ComiSsão: 

a) cópia do Decreto Legislativá-n91.78t, de 14 de se
tembro de 1981, autorizando o DER-PA a contratar 
uma operação de crédito eXterno, até o valor deUS$ 21 
milhões; 

b) Aviso ·n<;> 941, de 11 de outubro de 1984, da SE~ 
PLAN, reconhecendo o caráter prioritário da operação e 
a capacidade de pagamento do Estado, até o limite de 
US.S 21 milhões; 

c) Exposições de Motivos n~t023, de 16 de fevereiro de 
!984, do Senhor-Ministró-âe Estado-dã Fazenda, favorã·--
vel, enviada ao Senhor Pfesidente da República, propõn
do o seu encaminhamento ao Senado Federal, para os 
fins do art. 42, item IV, da Constituição; 

d) Oficio (FIRCE-CREDE n' 83/008, de 20 de janei
ro de 1981) do Departamento de Fiscalização e Registro 
de Capitais Estrangeiros, credencianao a operaÇão em 
pauta, conforme atribuições conferidas pelo Dec. n"' 
65.071, de 27/8/69 e pefo !Yec. -ri'84ff28, de 29/10/79. 

4. Como se verifica, do exposto, a matéria foi exami
nada pela Comissão de Fin:inças que, após cumpridas 
todas as exigências regimentais, (art. 403, alíneas a, b e 
c), opinou pela aprovação_ da solicitação do GOverno- do 
Estado do Pará, nos termos do projeto de resolução que 
apresentou, na forma de_art. 108, item VI,'do Regimento 
Interno. 

5. No que compete a esta Comissão examiriar- as
pecto jurídico-constitucional - nada -há que poss-a ser 
oposto, pedente o projeto ter tramitação normal. 

Sala das Comissões, 22 de novembro, de 1984.,
Helvídio Nunes, Presidente- Hélio Guelros, Relator
Jutahy Magalhies - Guilherme Palmeira - Pa!180S Pôr· 
to - Enéas Faria - José Ignáclo Ferreira - Moacyr 
Duarte. 

O SR. PRESIDENTE (Marcelo Miranda) - O pare
cer da ComisSãO de Finanças conclui pela apresentação 
do Projeto de Resolução-n~ 89, de !984, que autoríza -o 
Governo do Estado dO--pã:rã- a-garantir- empréstirriõ- eX
terno, a ser contratado pelo Departamento de Estradas 
de Rodagem daquele Estado, no valor de 21 milhões de 
dólares norte-americanoS. O parecer- da Comissão de 
Constituição e Justiça conclui pela constitucionalidade e 
juridicidade do projeto. 

O SR. PRESIDENTE (Marcelo Miranda)- Comple
tada :1 instrução da matéria, passa-se à. discussão do pro
jeto em turno único. 

Em discussão. (Pausa.) 
Não havendo quem peça a palavra, encerro a discus

são. 
Em votação. 
Os Srs. Senadores que o aprovam, queiram permane

cer sentados. (Pausa.) 
Aprovado. 
A matéria vai à ComisSàO de Re-dação. 

O SR. PRESIDENTE (Marcelo Miranda)- Sobre a 
mesa Parecer da Comissão' de Redação, que será lido 
pelo Sr. !"'-Secretário. 

É lido o seguinte 

(Da CÔmissio de Redaçio) 
PARECER N' 781, DE 1984 

Redtiçio final do Projeto de Resoluçio n~ 89, de 
1984. 

~.e"lator: Senador Alberto SUva 
A Comissão apresenta a redação final do Projeto de 

Resolução n~ 89, de 1984, que autoriza o Governo doEs
tado do Pará a garantir empréstimo externo a ser coriira
tado pelo Departamento de Estradas de Rodagem, da
quele Estado, no valor deUS$ 21,000,000.00 (vinte e um 
milhões de dólares}. 

Sala da~ Comissões, 23 de novembro de 1984. -José 
Lins, Presidente - Alberto Silva, Relatai- Salduha 
Derzi. 

ANEXO AO PARECER N' 781, DE 1984 

Redaçio final do Projeto de Resolução n' 89, de 
1984-

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

RESOLUÇÃO N9 , DE 1984 

AütoriD o Governo do Estado do Pará a garantir 
empréstimo externo a ser contratado pelo Departa
mento de Estradas de Rodagem, daquele Estado, no -

_ valor de USS 21,000,000.00 (vinte e um mllbões de 
dólares). 

_O Senado Federal resolve: 
Art. I~ to Governo do Estado do Pará autorizado 

a garantir uma operação de empréstimo externo a ser 
contratada pelo Departamento de Estradas de Rodagem 
do Estado do Pará - DER-PA, no valor de USS 
21,000,000.00 (vinte e um milhões de dólares) ou o equi
valente em outras moedas, de principal, junto ao Brazi
lian American Merchant Ban~. sub~idiário do_ ~anca _do 
Brasil S.A., sob a orientação do Min"istério da Fazenda e 
do Banco Central do Brasil, destinado a regularizar dívi
da anteriormente contraída com a referida instituição de 
crédito. 

Art, 2~ A_operação realizar-se-á nos termos aprova
dos pelo Poder Executivo Feder-al, inclusive o exame das 
cOndições -creditícias da operação, a ser efetuado pelo 
Ministério da Fazenda, em articulação com o Banco 
C<!-Jitrãfdo Brasil, nos iernlos do art. 1~, item u; do De
creto n' 74.157, de 6 de junho de 1974, obedecidas as de
mais eX]gências dos órgãos encarregados da execução da 
p0Ht1ca econômiCó-financelrã do Governo Federal, e, 

Sãbado 24 4471 

"ainda, as disposições do Decreto Legislativo n"'1.781, de 
14 de setembro de 1981, autorizador da operação. 

Art. 39 Esta Resolução entra em vigor na data de 
sua publicação. 

O SR. PRESIDENTE (Marcelo Miranda) -
Achando-se em regime de urgência a matéria, cuja Re-
dação Final acaba de ser lida, deve esta ser submetida 
imediatamente à deliberação do Plenário. 

Em discussão a Redação Final. (Pausa.) 

Não havendo quem peça a palavra, encerro a discus
são. 

Em votação. 

Os Srs. Senadores que a aprovam, queiram permane
cer sentados. (Pausa.) 

Aprovada. 
O ?rojeto vai à._, promulgação. 

O SR. PRESIDENTE (Marcelo Miranda)- A Presi
dênCia convoca os Srs. Senadores para uma sessão ex
traordinária a realizar-se hoje, às lO horas e 30 minutos, 
com a seguinte 

ORDEM DO DIA 

Discussão, em turno único; da Redação Final (ofereci
da pela Comissão de Redação em seu Parecer n"' 725, de 
1984), do Projeto de Decreto Legislativo n~ 39, de 1983, 
que aprova o texto do Acordo relativo à ConstruÇão de 
uma Ponte Internacional sobre o Rio Tacutu, entre o 
Governo da República Federativa do Brasil e o Governo 
da República CooperatiVista da Guiana, celebrado em 
GOOrgetown, a 29 de janeiro de 1982. 

-2-

Discussão, em turno único, do ~rojeto de Resolução 
n~ 45, de 1984 (apresentado pela Comissã,o de Economia 
como conclusão de seu Parecer n"' 389, de 1984),-que au
toriza a Prefeitura Muriicipal de Caiapônia (GO) a ele-· 
vai' em Cr$ 150.702.132,12 (cento e cinqUenta milhões, 
setecentos e dois mil, cento e trinta e dois cruzeiros e 
doie centavos)- o montante de sua dívida consolidade, 
terido- -

PARECERES, sob n"'s 390 e 391, de 1984, das Comis
sões: 

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

-de -Munldplo, favorãvel. 

O SR. PRESIDENTE (Marcelo Miranda)- Está en
cerrada _a sessão. 

(Levanta-se a sessao às 10 horas e 25 miriutos. J 
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Ata da 212• Sessão em 23 de novembro de 1984 
2' Sessão Legislativa Ordinária, da 47' Legislatura 

- EXTRAORDINÁRIA -

ÀS 10 HORAS E 30 MINUTOS, ACHAM-SE PRE
SENTES OS SRS. SENADORES: 

Jorge Kalume- Altevir Leal- Mário Maia- Fã~io 

Lucena - Raimundo Parente - C[audionor Roriz -
Gaivão Modesto- Odacir Soarçs- Aloy'sio Cfiaves
Hélio Gueiros --Alexandre Costa~ Alberto Silva -
Helvídio Nunes- João Lobo- Almir Pinto -José 
Lins - Virgílio Távora --Carlos Alberto -- Moacyr
Duarte- Martins Filho- Humberto Lucena- Mar
condes Gadelha - Milton Cabral - Cid Saffipaio :-
Gui~herme Palmeira --Carlos Ly~a- Luiz-Ca:Valcante 
- Lourival Baptista- Passos Pôrto - Jutahy Maga
lhães - lomanto Júnior - José lgnácio Ferreira -
Nelson_ Carneiro -Itamar Franco- Morvan Acayaba 
-Alfredo C~mpos- Henrique Santillo- Mauro Bar~ 
ges - Josê FrageHi - Marcelo Miranda - S~ldanha 
Derzi - Affonso Camargo- Álvaro Dias- Enêas Fa~ 
ria - Jorge Bornhausen - LenOir Vargas - Carlos 
Chiarelli - Pedro Simon -_Octávio Cardoso. 

O SR. PRESIDENTE (Lomanto _Júnior) -A lista de 
presença acusa o comparecim_ento de 49 Srs. Senadoi"eS. 
Havendo número regimental, -declaro aberta a sessão. 

Sob a proteção de Deus i,niciamos nossos -~rabalhos. 

Sobre a mesa, requerimentos--que vão ser lidos pelo Sr. 
{9~Se<;retário. 

São_ lidos os seguintes 

REQUERIMENTO N• 316, DE 1984 

Requeremos urgência, nos termos do art. 371, alínea 
b, do Regimento Interno, para o Projeto de Resolução n\' 
78/84, que institui o Mêrito Funcional e dá outras provi~ 
dências, 

Sala das Sessões, 23 de novembro de 1984. -; .Alofsio 
Chal'es - Humberto Lnceoa. 

REQUERIMENTO N• 317, DE 1984 

Requeremos urgência, nos termos do art. 371, alínea 
b, do Regimento Interno, para o Projeto de Resolução n\' 
79/84, que Reestrutura e extingue GrUpos- do Quadro 
Permanente do Senado Federal, e dã outras providên~ 
cias. 

Sala das Sessões, 23 de novembro de 1984.- Aloyslo 
OlaYes - Humberto Luceàa. 

O SR. PRFSIDENTE (Lomanto Júnior)- Os reque~ 
rimentos lidos serão votados após a Ordem do Dia, nos 
termos regimentais. 

O SR. PRESIDENTE (Lomanto Júnior)- Passa~se à~ 

ORDEM DO DIA 

Item 1: 

Discussão, em turno 6nico, da redação final (.9fe
recida pela Comissão de Redação ent"'seu ~arecer n'. 
725, de 1984), do Projeto de Decreto Legislativo n\' 
39, de 1983, que aprova o texto do Acordo relativo à 
construção de uma ponte internacional sobre o rio 
Tacutu, entre o Governo da Rep6blica Federativa 

Presidência do Sr. Lomanto Júnior 

do Brasil e o Governo ela República Cooperativista 
da Guian:h celebrado em Georgetown, a 29 de- ja~
neiro de 1982 

Em discussão a redação final. (Pausa.) 
Não 11avendo quem queira discuti-la, declaro~a encer~ 

- rada. 

Encerrada-a discussão a redação final é da_da ~mó d~~ 
finitivamenfe aprovada, nos termos do art. 359 do Regi
mento Interno. 

O projeto vai à promulgação. 

1:: a s'?guinte a redação final aprovada 
- RedaçiQ final do ProJeto de Decreto LegisÍath•O 89 

39, de 1983 (nq 34/83, na Câmara dos Deputados). 

Faço saber que o Congresso Nacional aprovou, nos 
termos do art. 44, inciso I, da Constituição, e 
eu, Presidente do Senado Fedefat, pro~ 
mulgO o seguinte 

DECRETO LEGlSLATIVO N• , DE 1984 

Ãprova-o texto do Acordo relatiVo à eonstruçio de 
uma podié lntemãclonal sobre o rio Tacutn, entre o 
Governo da República Federativa do Brasil e o Go
verno da República Cooperativista aa Guiana, ce-
lebrado em Georgetown, a 29 de janeiro de 1982. 

O Congresso Nacional decreta: 

Art. I~' t aprovado o texto do Acordo rel~tivo à 
construção de uma ponte interriacional sobre o_fio_Tacu~ 
tu, entre o Governo da República Federativa do Brasil e 
o Governo da República Cooperativista da Guiana, ce:. 
lebr~do em Georg~town, a 29 de janeiro de 1982. 

Art. 2\' Este Decreto Legislativo entra em ·vigor na 
data de &ua publicação, -

O SR. PRESIDENTE (Lomanto JúniOr) - Item 2: 

Discussão, em turno único, do Projeto de Reso~ 
lução n\' 45, de 1984 (apresentado pela Comissão de 
Economia como conclusão de seu Parecer fl\' 389, de 
1984), que autoriza a Prefeitura Municipal de Caia· 
pônia (GO) a elevar em CrS t50.102.132,t2(cento e 
cinqUenta milhões, setecentos e dois mil, cento e 
triÕta e dois cruzeiros e doze centavos) o montante, 
de sua divida consolidada, tendo-

PARECERES, sob n•s 390 e 391, de 1984. das 
Comissões: 

- ne Constituição e Justiça, pela constituciona~ 
!idade e juridicidade; e 

- De Mnnlc(p,los, favorãvel. 

Em discussão o projeto. (Pausa.) 
Não havendo quem queira discuti~lo. declaro~a encer~ 

rada. 
Em votação. 
Os Srs. Senadores que o aprovam permaneÇam Senta~ 

dos._(P_au_s_a_.) 
Ap_rovado. '. 
O projeto vai à CQmissão de Redação. 

b o seguinte o projeto aprovado, 

_PROJETO DE RESOLUÇÃO N• 45, DE 1984. 

Autoriza a Prefeitura Municipal de Calapônla 
(GO), a elevar em CtS 1504702.132,12 (cento e cin
qUenta mllboes, setecentos e dois mil, cento e trinta e 
dois cruzeiros e doze centavos), o montante de sua 
d(vlda consolidada i11terna. 

0- Senado Federal resolve: 
Art. I'>' É a Preft::itura Municipal de Caiapônia, Es~ 

tado de Goiás, nos termos do art. 29 da Resolução n'i' 93, 
de -11 de-ou-tubro de 1976, do Senado Federal, autorizada 
a eievar o montante de sua dívida consolidada interna 
em crr 150.702.132,12 (cento e cinqüenta milhões, sete-
centoS e dqis mil, cento e trinta e dois cruzeiros e doze 
centãvos,) COrrespondente a 76.250,44 ORTN, conside
ritdo ·o' valor nOminal da ORTN de Cr$ 1.976,41 (um mil, 
nOveCéntàs-e-setenta e seis cruzeiros e qUarenta e um cen~ 
tavos), vigente em julho de 1982, a fim de que possa con~ 
trata.r_unl~a OPeiaçàO de crédito de igual valor, junto à 
Caixa -EconOffiicã Federal, esta na qualidade de gestOra 
do Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Social- FAS, 
destinada à construção de galerias pluviais, sarjetas, 
ffieioS~-fios·-e aqUiSição de equipamentos pai'a -coleta de 
lixo no MunicíPiO, Obedecidas as condições admitidas 
pelo Banco Central do Brasil no respectivo processo. 

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

O$}{. PR~IDENTE (Lomanto Júnior)- Esgotada 
a matéria constante da Ordem do Dia. 

Vai~se passar agora à votação do Requerimento nq 
316, i ido -no Expediente, de urgência para o_ Projeto -de 
Resol_ução n~' }8. de 1984. 
~Em vÕtação_ o requerimel\~0. 

Os Srs. Senadores que o aprovam permaneçam senta~ 
dos. (Pausa.) 

Aprovado. 

Aprovado o requerimento, passa~se à apreciação da 
matéria que foi despachada às Comissões· de Const_i~ 
t~ição e Justiça e de Finanças. 

Solicito do nobre Sr. Senador Hêlio Gueiros o parecer 
da Comissão de Constituição e Justiça. 

O SR. HWO GUEIROS (PMDB- PA. Para emitir 
parecer.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores: 

O Projeto sob exame, originário da ComiSsilo Direto~ 
ra, cria o que denomina de Incentivo Funcional, definido 
em seu artigo fq como aquele .. que corresponde à retri· 
buição pelo desempenho de serviço considerado re~van~ 
te em atividades do Senado Federal". 

O Projeto estabelece os critérios essenciais à concessão 
do referido incentivo, o qual beneficiará indistintamente 
aos ocupantes de cargo ou emprego integrantes do Qua- _ 
dro Permanente ou do QuadrQ de Pessoal CLT, desde 
que satisfaçam os requisitos básicos à percepção do _be-
nefício. 

Na Justificação, é assinalado que se pretende, com a 
medida, instituir no Senado Federal sistema idêntico ao 
adotado pela Câmara. dos Deputados que. "pelo Ato n9 
17, de 1983, da Mesa daquela Casa, regulamentou o refe-
rido instituto, criado que fora pela Resolução n\' 36, de 
1983" 
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Diante do exposto e inexistindo óbices quanto ao as~ 
pecto jurídico-constitucional, nosso parecer é pela apro
vação do Projeto. 

O SR. PRESIDENTE (Lomanto Júnior) - SoliCito 
ao nobre Senador Hélio Gueiros-0 pirecef da Comissão 
de FinariÇãs. 

O SR. Hli:LIO GUEIROS (PMDB- PA. Para emitir 
parecer.) - Sr. Presidente, Srs .. Senadores: _ 

Na forma regimental, vem a exame da Comissão de 
FinanÇas o_ ProjetO de Resolução, de iniciativa da Co
missão Diretora, que institui o Incentivo Funcional e dá 
outras providênCias. 

Objetiva-0 projeto instituir, no Senado Federal, o In
centivo Funcional, correspondente à retribuição pelo de
sempenho de serviço relevante em atividades desta Casa 
Legislativa. 

Ao justificar a medida, a Comissão Diretora faz refc> 
rência ao incentivo nos moldes :id_otados pela Câinãra 
dos Deputados, que o criou pela Resolução nl' 36, de 
1983 e o regulamentou com o Ato n9 17, de 1983, da 
Mesa daquela Casa. 

A Comissão Difetora do Senado Federal, neste proje
to, além de criar o incentivO, jã estabelece sua regula
mentação, abreviando assim a tramitação da matéria. 

O projeto fixa os requisitos bãsicos de sua concessão 
aos servidores,_ seu escalonamento em faixas de I a VIII, 
sua incidência sobre a retribuiçãri_de natureza permanen
te e condições de percepção. 

Sob o aspecto financeiro, vale destacar o percentual é 
de 6% (seis por cento) para as faixas I e VIII, de 3% (três 
por cento) para as demais faixas. 

Nada temos a opor à tramitação da matéria, ressaltan
do que a providência vem cumpfifldo seus objetivos na 
Câinara dos Deputàdos, justificando-se plenamente sua 
adoção no âmbito do_ Senado Federal. 

Ante as razões apresentadas, opinamos pela apro
vação do_prdjeto. 

O SR. PRESIDENTE (Lomanto Júnior)- Os pare
ceres são favorãveis. Completada a instrução da matéri3? 
passa-se à 

DisCusSão, eni illtno·únlcCçdci Projeto de R~o-
·lução nl' 78, de 1984, de .autoria da ComissãÔ' Dire-
tora, que -inst1tliiO ___ incCOtivo funcional e dâ _outras 
providências. 

Em discussão o projeto: (Pausa.) 
Não havendo quem queira disCUti-lo, ded:irO-a encer

rada. 
Em votação. 

O SR. ALEXANDRE COSTA- Sr. Presidente, peço 
a palavra para encaminhar a votação. 

O SR. PRESIDENTE (Lomanto Júnior)- Concedo 
a palavra ao nobre Senador Alexandrl Costa, para enca
minhar a votação. 

O SR. ALEXANDRE COSTA (Para encaminhar a 
votação. Sem revisão do orador.)--:-- Sr. Presidente e Srs_, 
Senadores: 

Estou satisfeito, Sr. Presidente. E pedi algumas modi
ficações neste projeto-e elas foram atendidas. Deste mo
do, nada tenho a opor. 

O SR. PRESIDENTE (Lomanto Júnior) - Sobre a 
mesa, o parecer da ComissãO de Redação que vai ser lido 
pelo Sr. (9-Secretário. 

DIÁRIO DO ÇONGRESSO NACIONAL (Seçãoll) 

É lido o seguinte 

- --PARECER N' 782, DE 1984 
(Da Comissão de Redação) 

RedaçiÕ final do PiOjetO de- Resolução D"' 78, de 
1984. 

Relator: Senador Alberto Silva 
A Cõmiss[o apresenta a reda~ão fi"nal dO Projeto de 

Resolução n.,.·78;--de í984, que in-;tftui o Incentivo Fl.m
ciorial e dá outras providências. 

Sala das Comissões, 23 de nOvembro de T984. --Joio 
Lobo, Presidente- Alberi:Õ-Sib-a, Relator- Sr.ldanba 
Derzl.--- -- · -

-ANEXO AO PARECER N• 782, DE 1984 

Redaçio final do Projeto de Resoluçlo n.,., 78. de 
1984. 

Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos termos 
do art. _ _52, item 30, do-Regimento ·Interno, e 
eu, , Presidente, promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO N' , DE 1984 

Institui o Incentivo Funcional e dá outras providên
cias. 

Art. 111 É instituído o Incentivo Funcioiial, que cor
responde à retribuição pelo desempenho de serviço c-on
siderado relevante em_ atividades do Senado Federal. 

Art. 29 Será concedido o Incentivo· Funcional aos 
servidores que atendam os seguintes requisitos báSicos: 

a) ser ocupante de cargo ou emprego integrantes do 
Quadro Permanente ou do Quadro de PessÕal CLT, po
sicionado, no mínimo, há I (um) ano, na última referên
cia de_ Classe Especial da Categoria Funcional a que per
tença; ou 

b) ser ocupante de cargo do Grupo-DAS, ou função 
gratificada ou de confiança, exigido aos servidores cujos 
cargps não ihtegreth a última referência de Classe Espe
cial, I (um) ano de exercício- em cargo efetivo do Quadro 
Permanente ou_ emprego do Quadro de Pessoal CLT do 
Senado Fediral. 

~râgrafo __ úriic-o. Os oCupantes de empregos com re
-tribuição correspondente à escala de v.encimentos do 
Grupo OA~-. não abrangidos pelas leiras .. a'' e .. b,. deste 
artigof farão jus, igUalmente. à -percepção do Incentivo 
Fun-cional desde<fue tenh~ ~o mínimo, I _(Um)-ario de 

-desempenho nessas ativid~des, no Senado Federal. 
Art. 39' O Incentivo Funcional é-escalOnado -em "fai

xas de retribuição de I a VIII, a que correspondem, pro
gressiva e cumulaiivamente, o percentual de 6% (seis por 
cento) Rara as (aLtas J e __ yiii e _de 3~ (três j)or centQ) 
para as demais faixas, conforme previsto no AneX:o Ides-
ta Resolução. - -

Art. 4.,., Para efeito de percepção do Incentivo Fun
cional, os percentuais estabelecidos no artigo anterfor in
cidirão, em cada caso, sobre o valor das seguintes retri
buições de natureza permanente: 

a) Cargo DAS; 
b) Cargo efetivo ou emprego·permanent~; 
c) Cargo efetivo ou emprego permanente aCrescidos 

da função gratificada ou de confiança. 
Art. 59' O servidor que atender ao disposto na alfnea 

"a", do art. 2"' desta Res_olução, fará jus à percepção do 
percentual correspontente à fa"ixa I do Incentivo Funcio
naL 

_§ 19 Ocorrendo posse_em Cargo do Grupo-DAS ou 
designação para o exercício de função gratificada ou de 
confiança, os servidores de que tratam a alíne<,~. "b" e pa
rãgrafo _único do art. 29 terão direito à vãntiliim! na for
ma estabelecida no Ãnexo I, somados os percentuais das 
faixas anteriores. 
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§ 29 É de 2 (dois) anos o--iriterstício para o acesso às 
demais faixas do Incentivo Funcional. 

§ 31' O servíá6r que perceber o Incentivo Funcional 
em virtude do disposto no § 19 deste artigo durante 5 
(cinco) anos consecutivos, não sofrerá decesso de faixa 
em virtude de alteração, exoneração ou dispensa do car
go, função gratificada ou de confiança. 

§ 49 Em caso do não atendimento ao perfodo de ca
rência estabelecido no§ 39 deste artigo, o servidor deixa
rá, de perceber ó Incentivo Funcional, à exceção daqueles 
a que se refere a alínea "a" do artigo 2.,.,, que passarão à 

-- TaTxa a que têm direito em razão do tempo de serviço. 
Art. 69 Suspende-se a contagem do interstício para a 

percepção do Incentivo Funciónãl, nos períodos a seguir 
especificados, do servidor que sofrer as seguintes penali-
dades: -

a) advertência e repreensão: l (um) ano 
b) suspensão (com ou sem conversão em multa): 
-até 5 (cinco) dias: 2 (dois) anos 
-de 6 (seis) a 8 (oito) dias: 3 (três) anos 
-de 9 (nove) a 15 (quinze) dias: 4 (quatfo)anos 
- 16 (dezesseis) a 20 (vinte) dias: 5 (cinco) anos 
-acima de 30 (trinta) dias: 8 (oito) anos 
c) destituição de f!lnção 10 (dez) anos. 
Parágrafo único. Os servidores que jâ estiveram perce· 

bendo o Incentivo Funcional, se íncorrerem nas faltas 
discriminadas permanecerão posicionados nas faixas res
pectivas pelo mesmoperfodo de tempo estabelec~do nes
te artigo. 

A ri. 79 Ocorrendo a hipóteSe de o servidor a que se 
refere o art. 59,§ !I', estar posicionado, pelo tempo de ser
viço, em faixa superror àqUela decorrente de sua indi
cação, na forma do Anexo I, prevalecerá a percep-ção do 
Incentivo Funcional pela faixa de maior valor, 
aplicando-lhe o !=fisposto no § 39 do mesmo artigo. 

Art. 8.,., A percepção do Incentivo Funcional de que 
trata esta Resolução independe de designação, ·cabendo 
à subsecretaria de Pessoal comunicar o direito, automa
tiCamente; à SU:Osecretaria Financeira, assim como as al
terações funcionais suPervenienfis. 

Art. 99 ___ ~_aprirtieira aplicação, dispensado o interstí-
cio de que trata o_§ 21' do art. 5.,., desta Resolução, será 
promovida, de imediato, a inclusão de servidores nas fai
xas_ do Incentivo F-?ncional de ac~_r<:lo com as seguint~s 
normas: 
I- dos servidores a que se refc!re a alfnea _ .. a" do 

art. 29 , na faixa que corresponder ao resultado da 
soma do percentual da faixf! I e dos percentuais das fai
xas subseqUentes a que o servidor tenha direito para 

_ cada4 (quatro) anos de tempo de serviço no Senado Fe-
deraL 
-II- dos servidores a que se refere a alínea. "b" e o pa

rágrafo único 'do art. 29, na faixa correspondente, especi
ficada na forma do Anexo I, acrescida dos percentuais 
ias __ faixas subseqUentes a que o servidor tenha direito 
após cada 5 (cinco) anos de exercício, no Senado Fede
ral, em cargo do Grupo-DAS, função gratificada ou de 
confiança~ aplicando-se-lhe o disposto no art. 79 desta 
Resolução. 

Art. 10. Esta Resolução entra em vigor nci data de 
sua publicação. • 

ArL 11. Revogam-se as disposições em contrário. 

ANEXO I 
_Incentivo ao Mérito Furici.onal 

Faixas de- Retribuição 
(art. .8~', Resolução n.,., 

FAIXAS 

VIII Ocupantes de Cargos DAS-6 
VII Ocupantes de Cargos DAS-5 
VI Ocupantes de Cargos DAS-4 
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ANEXO I 
Incentivo ao Mérito Funcional 

Faixas de Retribuição 
(art. St, Resolução n' 

FAIXAS 

V Ocupantes de Cargos DA$-3 e 
de Função Gratificada FG-1 

IV Ocupantes de Cargos DAS-2, DAS-I e 
de Função Gratificada FG-2 

III Ocupantes de Função Gratificada FG-3 
II Ocupantes de Função Gratificada FG-4 
I Ocupantes de Função de Contínuo 

de Gabi_nete 

O SR. PRESIDENTE (Lomanto Júnior)- Achanõo
se a matéria em regime de uigência, a- redação final que 
acaba de ser lida deverá ser submetida, imediatamente à 
deliberação do plenário. 

Em discussão a redaçào final. (Pausa.) 
Não havendo quem queira discuti-la, declaro-a encer

rada. 
Em votação. 
Os Srs. Senadores· que a aprovam permaneçam senta

dos. {Pau_sa.) 

Aprovada. 
O projeto vai à promulgação. 

O SR. PRFSIDENTE (Lomanto Júnior) - Vai-se 
passar agora, à votação do Requerimento n9 317,lido no 
Expediente, de urgência,_ para" o Projeto de Resolução n9 
79, de 1984. 

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

dos. (Pausa.) 
Aprovado. 
Aprovado o requerimento, passa-se à apreciação da 

matéria que foi despachada às Comissões de Consti
tuição e J ~stiça e de Finanças. 

Solicito do nobre Sr. Sena_dor_Pa.sªos Põrto o parecer 
da Comissão de Cons_tituição e Justiça. 

O SR. PASSOS P_()RTO (PDS. -:c SE. Para emitirpa· 
recer.)- Sr. Presidente, Srs. Senador~: - --

0 projeto sob exame, originãrio da Comissão Direto
ra, reestrutura o Grupo-Afividades de Apoio Legislativo 
do Qqad_ro Permanente d_o Senad_çt ~ederal, 4e_;oignado 
pelo Código SF-AL-010, e que compreende as Catego
rias Funcionais de Técnico Legislativo, Taquígrafo, Ins
petor e Agente de Segurança, Assistente Legislativo, 
Agente de Serviços e Agente --de Transporte. 

Na Justificação da medida é assinalado ter ela por ob
jetivo, .. uma reformulação nos Quadros de Pessoal do 
Senado, para o estabelecimento de uma po_Iítica mais 
adequada às necessidades da Casa", via da extinção de_ 
vãrios grupos funcionais, os quaiS_ seriam englobados 
numa única categoria, denominada de Grupo de Apoio 
Legislativo. 

A matêria, aliãs, -e conforme ê deSUtcado, apenas apli
ca ao Senado Federal providência semelhante, adotada 
pela Câmara dos Deputados via da Resolução n'~ 36, de 
1983, daquela Casa. 

Diante do exposto e consid~ando que inexiste-Qlóbi
ces quanto ao aspecto juddico-con§thuciona:I;-nOSSO pa
recer é pela aprovação do projeto. 

O SR. PRESIDENTE (Lomanto Júnior)_-:- SoliCito
ao nobre Sena!ior Passos Pôrto o parecer da Comissã.o 
de Finanças. 

O SR. PASSOS PORTO (PDS- SE. Para emitir pa
recer.) -Sr. Presidente, Srs.. S_enadores. 

Sob exame o Projeto de Resolução, de iniciativa da 
Comissão Diretora do Senado Federal, que reestrutura e 
extingue Grupos do Quadro Permanente do Senado Fe
deral, e dâ outras providências. 

l)usca o ?rojeto a reformUlação, nos Quadros de Pes
soal do Seriido, para estãbe1ec~r uinâ. políticã: fnãis ade
quada às necessidades da Casa. 

Englobando .diversas denominações, os serviços auxi
liares. da casa _são_ unificados cOmO Àgente de Serviços 
LeglSfatíVos, o quê, alêm de ser designaçãO mais adequa
da, reflete melhor as atribuições reais daquelas catego
rias. 

São eXtintos os Grp.pos-dütras AtiVidã.des de Nível 
Médio-, serviçoS Auxiliares, S~iços de Transportes Ofi
cial e Portaria, Artesanato, e uma Categoria Funcional, 
a de Assistente de PlenárioS, reunidas todas as categõrias 
funcionaiS desses Grupos em uma só, que faria parte do
Grupo de A paio Legislativo. 

É de se salientar que as atribuições dessas categorias 
(uncionais são, na realidade, de Apoio Legislativo. 

Trata-se de proposição- que aplica, no Senado Federal, 
critérios se.melhantes aos adotados pela Câmara dos De
putados, com a Resolução n'~ 36, de 1983, daquela Casa 
Legislativa. 

O artigo 1 '~ do Projeto identifi~~-as Categorias Fundo
riais do Grupo Atividades de Apoio Legislativo do Qua
dro Permanente do Senado Federal. 

Já o artigo 29 dispõe sobre os requisitos para iti.gresso 
nas Classes Iniciais das CategoriaSFuncioriãis, estabele
cendo o nível de escolaridade exigido. 

Caberá à Comissão Diretora, mediante Ato próprio, 
expedir as normas complementares à implantação das 
medidas contidas na Resolução. 

São estendidos aos inativos do Senado Federal os efei
toS:--de;coh'entes da reestruturação ora em exame. 

No qUe se refere ao aspecto financeiro, nada temos a 
opor à tramitação do projeto. 

Â vista do exposto, manifestamo-nos pela sua apro-
vaÇão. -

O SR. PRESIDENTE (Lomanto Júnior) ---Us pare
ceres são favoráVeis. 
- sompletada a instrução da _matéria, passa-se à 

Discussão, em turno único, do Projeto de Reso. 
loção n'~ 79, de_J984, de autoria da Comissão Dire
-toi'a, que reesfiutura e extingue Grupos do Quadro 
Permanente do Senado Federal, e dâ outras provi
dências. 

Em discussão o projeto. (Pausa.) 
Não havendo quem queira discuti-lo, declar9-a encer

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

dos. (Pausa.) 
Aprovado. 
O projeto vai à Cõmiss~o de Redação. 

O SR. PRESIDENTE (Lomanto Júnior) - Sobre a 
mesa, o -parecer da Comissão de Redação que vãi sei lidO 
pelo Sr. !~>-Secretário. 

É lido o seguinte 

PARECER N• 783, DE 1984 

(Da Comi~ de Redaçio) 

_Redaçio Final do Projeto de Resoluçio n'~ 79, de 
--]984. 

Relator: Senador Saldanha Derzi 

A COmissão apresenta a Redação' Final elo Projeto de 
Resol~ção n~" 79, de 1_984, que reestrutura e ex~ngue 
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Grupos do Quadro Permanente do Senado Federal, e dá 
outras providências. 

Sala das Comiss.ões, 23 de novembro de 1984. ~.Joio 
Lobo, Presidente - Saldanha DerZI, Relator - Alberto 
Sllva. -

ANEXO AO PARECER N• 783, DE !984 

· - . Redaçio F1na1 do Projeto de Resoluçlo n\'1 79, de 
1984. 

Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos termos 
do art. 52, item 30, do Regimento Interno, e 
eu, , Presidente, promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO N• , DE 1984 

Reatrutura e -exdngue Grupo!~ do Quadro Penna
neítte_~o Senado Federal, e di outras proridêntlas. 

O Senado Federal resolv~ 

Ar L 19 ~ reestruturado o Grupo-A tividades de 
A paio Legislativo do Quadro Permanente do_ Senado 
~ederal, designado pelo Código SF-AL~OIO, compreen
de:ndQ as Categorias FunciOnais a seguir -identifiCadas, 
distribuídas as respectivas Classes pela escala de referên
cias na f?rma d~ Anexo I desta Resolução: 

Código SF-AL-011 -TécnicO Legislativo 
Código SF-AL-012- Taquígrafo Legislativo 
Código SF-AL-013 - Inspetor de Segurança 

Legislativa 
C~digo _SF~AL-014 - Agente de S_egurança 

Legislativa 
___ Çódigo SF-AL-015 - Assistente Legislativo 

C&ilgo SF-AL-016- Agerite de ServiçO~ Le
gislativos 

Código SF-AL-017 - Agente de Transporte 
Legislativo 

Art. 2'~ São requisitos para ingress_o nas Classes Ini
ciais das-Categorias Funcionais do Grupo-AtiVidades de 
Apoio Legislativo, além dos estabelecidos nas instruções 
reguladores dos concursos, os seguinte_~: 
I- para as Categorias Funcionais de Técnico Legisla

tivo e TaqU.ígrafo Legislativo, diploma ou certificado de 
conc:fusã.Q de cur~o super:ior ou habilitação legal equiva~ 
lente con:ela.ciona9-os Com as atribuições da Categoria 
Funcional; 

11- para a Categoria Funcional de lnspetor de Segu
rança Legislativa, diploma ou certificado de conclusão 
de curso superior de Bacharel em Direito; 

Ill - para as Categorias Funcionais de Agente de Se· 
gurança Legislativa e de Agente de Transporte Legislati
vo, certificado- de conclusão de curso de 1'~ Grau ou de 
nível equivalente; 

IV -para a Categoria Funcional de Assistente Legis
lativo, certificado de conclusão de curso de 2'~ Grau Ou 
de nível equivalente; 

V - para a Categoria Funcional de Agente de Ser
viços Legislativc:>s, observadas as respectivas especifi
cações de Classes, a serem estabelecidas em Ato da Co
missão Diretora, certificado de conclusão de curso de 1 '~ 
Grau, ou de nível equivalente. 

Parâgrafo único. É requisito para ingresso na Classe 
"C" da Categoria FUnciOnal- Técnico Legislativo, por 
progressão funcional, possuir o servidor diploma de 
nível superior. 

Art. 3'1 Os ocupantes de cargos integrantes das Cate
gorias Funcionais do Grupo a que se refere esta Reso
lução ficam sujeitos ao regime de 40 (quarenta) horas se
manais de trabalho, ressalvadas as atividades técnicas ou 
especializadas que tenham cargas horárias estabelecidas 
em regul.amentação específiCa. 
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Art. 49 Integram as Categorias Funcionais de que 
trata o art. 111 desta Resolução, os cargos especificados 
no Anexo II, cujos ocupa-ntes serão incluídos na Catego
ria Funcional própria, mediante Ato da COinissão Dife-
tora. 

Parágrafo único. Os carias vagos-, remanescentes de 
situações anteriores--a Cst3 RCSáiUÇãO; não comprometi
dos com progressão ou ·ascensão funcional, serão distri
buídos mediante Ato da Comissão Diretora, nas Catego
rias Funcioilais indicadas no art. li' desta Resolução. 

Art. 59 Para provimento, por rileio de concursÕ 
público, ascensão ou progressão funcional, de cargos cu
jos ocupantes, em decorrência das especificações de clas
ses, venham a desempenhar atividades próprias de pro
fissões regulamentadas, será- exigida a correspondente 
habilitação profissional, técnica ou especializada. 

Art. 69 São movimentados para a última reft:rência 
das respectivas classes especiais, os ocupantes destas, e, 
para a referência-iniciarda diisSCínlCdiatamente superior 
à em que se encontram, os integrantes das demais clas
ses, das Categorias Funcionais do Grupo-Outras Ativi
dades de Nível Superior. 

DIÁRIO D()~C()N(}RESSO NACIONAL (Seção II) 

Parágrafõ úniCo. O dispOSto neste artigo não se apli
ca aos beneficiados pelos Atas nO?s 34, 35, 36 e 39, de 
1983, da Comissão Diretora. 

Art._ 711 _ Estendem-se aos inativos do Senado Federil 
os efeiiõS áecorrentes da reestruturação de que trata esta 
Resolução. 

Art. 89 São extintos os Grupos-OUtras Atividades 
de Nível Médio, Serviços Auxiliares, Serviços de Trans
porte Oficial e Portaria, Artesanato e as Categorias Fun
cionais de Assistente de Plenário e de Adjunto Legislati
vo do Quadro Permanente do Senado Federal, cujos 
ocupantes passarão a integrar categorias funcioOais do 
Grupo-Atividades de Apoio Legislativo, nas condições 
do Anexo II. 

Art. 9~ _A Comissão Difetôàl·, rriedianteAto,_ expedi
rã as normas cOmplementares à implantaçã~ do dispOst~ 
Ôes-ta "ResOluç-ãO, baixando as esPêcificaçõeS de Classes 
previstas nO itém V do art. 211 desta Resolução. 

Art. 10. Esta Resolução entra em vigor na data de 
sua pU.blicaÇ3.á. - - --- - -

Art. I 1. Revogam-se as disposições em cOntrário. 

ANEXO I 
(art. I~>, Resolução n'i' 

SENADO FEDERAL 
Grupo-AiivTdade de ÃPOío- Li!gislativo 

CODIGO- SF-AL-010 

Categorias Funcionais 

Têcnico Legislativo 
Técnico LegislativO 
Técnico Legislativo 
TécniCoLegislativo 
Taquígrafo Legislativo 
Taquígrafo Legislativo 
Taquígrafo Legislativo 
Taquígrafo Legislativo 
Inspetor de Segurança Legislativa 
Inspetor de Segurança Legislativa 
lnspetor de Segurança Legislativa 
Agente de Segurança Legilativa 
Agente de Segurança Legislativa 
Agente de Segurança Legislativa 
Agente de Segurança Legislativa 
Assistente Legislativo 
Assistente Legislativo 
Assistente Legislativo 
Assistente Legislativo 
Agente de Serviços LegislativOs 
Agente de Serviços Legislativos 
Agente de Serviços Legislativos 
Agente de Serviços Legislativos 
Agente de Transporte Legislativo 
Agente de Transporte Legislativo 
Agente de Transporte Legislativo 
Agente de Transporte Legislativo 

ANEXO II 
{Art: 49, Resolução nO? 

SENADO FEDERAL 
Grupo-Atividades de Apoio Legislativo 

1- Categoria de TSCNICO LEGISLATIVO 
Nas Classes .. Especial" e "C" 
Os atuais ocupantes de cargos de-ÍéciliCÕ Legislativo 
-Nas Classes "B" e "A". Os atuais ocupantes de car-

gos de Adjunto Legislativo 
II- Categoria de TAQUIGRAFO LEGISLATIVO 
-Nas Classes .. Especial'' e "C' 
Os atuais ocupantes de cargos de Taquígrafo Legislati

vo. 

Código JCiasiies 

SF-AL-011/Especial 
-SF-AL-011/Especial 
SF-AL-011/"B" -~
SF-AL-011/"A" 
SF-AL-012/Especial 
SF-AL-012/"C" 
SF-AL4I2/"B" 
SF-AL-012/"A" 
SF-AL-013/Especial 
SF-AL-013/"B" 
SF-AL:OI3/"A" 
SF-AL-014/Especial 
SF-AL-014/"C" 
SF-AL-014/"B" 
SF-AL-014/" A" 
SF-AL-015/Especial 
SF-AL-015/"c" 
SF-AL-015/"B" 
SF-AL-015/"A" 
SF-AL_-0 16/Espcial 
SF-AL-016/"C" 
SF-AL-016/"B" 
SF-AL-016/"A" 
SF-AL-017 /Especial 
SF-AL~017/"C" 

SF-AL-017/"B" 
SF-AL-017/"A" 

RCfÚências 

NS-23, 24 e 25 
NS-20, 21 e 22 
NS-17,~1Se~19~ 

NS-t4, 15 e J6 
NS-23, 24 e 25 
NS~2o. 21 e 22 
NS-17, !Se 19 
NS-14. 15e 16 
NS.20'e21 
NS-17, 18 é t9 
NS-14, 15 e 16 
NM-34e35 
NM-30a33 
NM-26a29 
NM-21 a25 
NM-34e35 
NM-28a3U 
NM-28~30 

NM-24a27 
NM-34e35 
NM-30.aJ3 
NM-26~a29 

NM-21 a25 
NM-34e35 
NM-30a 33 
NM-26a29 
NM-21 a25 

III - Categoria de JNSPETOR DE SEGURANÇA 
LEGISLATIVA 

..:.. Nas Classes .. Especial" e "8;, 
Os atuais õCupa:ntes de cargos de Inspetor de Segu

r?nça Legislativa 

IV - Categoria de AGENTES DE SEGURANÇA 
LEGISLATIVA 

-.:....Nas Cl<~:sses "Especial", "C", "B" e "A" 
Os atuais oCuP"antes de cargos de Agente de Segurança 

Legislativa. 

V - Categoria de ASSISTENTE LEGISLA TJVá 
-Nas Classes "Especial", "C", "B" e "A" 
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OS atuais Ocupantés d~ cargOS d~ Assist~~te Legislati
vo, de Agentes Administrativo e Datilógrafo. 

VI- Categorüi de AGENTE DE SERVIÇOS LE
GISLATIVOS 

-Nas Classes .. Especial", .. C", ••o" e .. A" 
Os atuais ocupantes de cargos de Assistente de Ple

nários, Aientes de Portaih, Auxiliar de Enfermagem, 
TelefÓnistã, Agente de Telecomunicações- e Eletrecidade, 
TÇcni_ço_de EietrôniCa é Telecomunicações, Agente de 
Telecomunicações e Eletrônica, Artífice de EstrutUra de 
Obras e Metalurgia, ArtífiCe de Eletri_cidad_e e Comuni
cação, Artífice de Carpintaria e Marcenaria: e Aftífice dC 
Mecânica. 

~ VII - Categoria de AGENTE DE TRANSPORTE 
LEGISLATIVO 

-Nas Classes .. Especial", "C", "B" e .. A" 
Os Atuais ocupantes de cargos de Agente de Trans

porte Legislativo. 

O SR. PRESIDENTE (Lomanto Júni0~)- -Achando
se a matéria em regime de urgência," a redaÇão final que 
acaba de ser lida deverá ser submetida imediatamente à 
deHberação do Plenário. _ 

Em discussão a redação finaL(Pausa.) 
Não h a vendo quem queira discuti-la, declaro-a encer~ 

rada. 
Em votação. 
Os Srs. Senadores que a aprovam permaneçam senta

dos.(Pausa.) 
Aprovada. 
O projeto vai à promulgação. 

O SR. PRESIDENTE (Lo manto Jún,ior) _- Nada 
mais havendo a tratar, encerra-se a sessão, designando 
para a sessão ordinária de hoje, a seguinte 

ORDEM DO DIA 

Votação, em turno único, do Projeto de Lei da Cãma~ 
ra fi'? TO,-de 1981 (n9 1.529/79, na Casa de origem), que 
di~põe sobre a aposentadoria, com proventos integrais, 
dos- ei-combatentes segurados da Previdência Social, 
tendo 

PARECERES FAVORÁVEIS, sob"" 354e 355, de 
1981, das. Comissões.: 

-de Ltelslaçio Sodal; • 
-de~· 

2 

VotaçãO~ Cm tui'no- único, do Projeto de Lei da Câm~
ra n9 _ 44, de 1981 (n• 587 /_79, na Ca~a de origem), qU:e 
veda aos veículos de comunicação de massa (rádio, tele
visão, cinema, joimiiS, revistas; carta.zes, a.nuãrios ou 
qualquer outro tipo de publicação) aceitar a autorização. 
ou· á \'eiculação de anúncios c de comerciais- que não se~ 
jam_ negociados, produzidos, criados. filmado~ grava

- doS, copiados - imagem c som - por profissionais e 
empresas brasileiras, tendo 

PARECERES, sob"" 186 e 187, de !983, das Comis
sões: 

-de Economia, favorável, com voto vencido dos Se
nadores Bernardino Viana, José Lins e Lenoir Vargas; e 
-ii~ Finanças, favorável. 

3 

VotaÇão,_em turno único, do Projeto de Lei da Câma
ra n'i' 53, de 1977 (n~' 227 j!s, na Casa de origem), que dis
põe sobre condições a observar na renovação de contra
tos de ã.11eús prOfissíória!s, e áâ outras providências, ten
do 
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PARECERES FAVORÁVEIS, sob n's 1.360 el.351, 
1e 1981, das Comissões: 

-de Legislação Social; e 
- de Educacio e Cultuta. 

4 

Votação, em turno úniCo, do Projeto de Lei da ~ãma~ 
r a n'õ' 65, de 1979 (n~' 4.257/77, na Casa de origCm), qUe 
autoriza a alienação de imóveis residenciais da Rede Fer
roviária Federal a seus ocupantes, tendo 

PARECERES, sob n•s 335 e336, de 1980 e 635 a 637, 
de 1981 das ComissÕC$:_ - -

-de Tramporte!l, Comunlcaçio e Obras Públicas, l'~ 
pronunciamento: contrário; :zv pronunciamento; favorável 
ao Projeto e à Emeqda de Plenário; 

- d~ Finanças, l~' pronunciamento; favorável; li' pro
nunciamento: favorável à Emenda de Plenário; e 

- de Constituiçio e Justiça, pela constitucionalidade e 
jui'idicid~de do Projeto _e da Emenda de Ple~ário. 

Votação, em turno único, do Projeto-de Lei da CâPJa
ra n~" 14, de 1984 (n~' 2.867/76, na Casa de origem), que 
introduz moQificaÇões na Consolidação das _Leis d.o ~T!'_a
balho, aprovada pelo Decreto~Iei _n• 5.452, de 111 d.e maio 
de 1943, para o fim de assegurar estabilidade provisória 
à mulher trabalhadora que coi_ltrair núpcias, tendo _ 

PARECERES, sob n~'s 299"-e 300~ -de !J84,_ d~_s Ccmlis
sões: 

-de Constituição e Justiça, pela ~~rlstiiUCionalidadé e 
juridicidade; e 

- de Legislação Social, contrário. 

DIÁRIO DO CONGRESSO NAÇIONAL (Seção 11) 

6 

Votação, e~ ÍurÕo único, d-o Pro}eto de Lçj da Câma
ra n' 211, de 1983 (nl' 4.112/80, na Casa de Qrigem), que 
acrescenta parágrafo único ao art. 31' da Lei n? 1.0,60, de 
5 de fevereiro de 1950, que trata da assistênciaju,diciái'ia 
aos necessitados, tendo -__ _ _ ----· _- -

PARECER .fA VORÃ VEL, sob n• 465, de 1984, da 
Comissão ~-

- de Constituição e Justiça. 

7 

Votação, em turno único, do Requerimento n~' 291, de 
1984, dos Senadores Roberto Saturnino e ~umberto Lu
cena, solicitando, nos termos do art. 371, alínea c, do 
-~~gim"en~Ç> .Interno, _urgênci_apara o Projeto (te Lei do 
Senado n~' 14,-de_ 1979, de aUtõria do Senador Nelson 
Carneiro, que revoga dispositivo da Lei n' 5.449, de4 de 
junho de 1968,_ os Decretos~leis ni'S 672 e 1.273, respecti
vamente, de3 dejqlho de 1969 e29 de maio de 1973, e dá 
outr_~ providências. 

8 

Votação, em turno único (apreciãção preliminàr daju
ridicidade, nos termos do art. 296 d_o Regimento Inter
no), do Projeto d~ Lei da Câmara n' 79, de 1979 (n~' 

1.511/75, na Casa de origem), que acrescenta parâgrafo 
ao art. St da Lei n' 3.807, de 26 de agosto de 1960, que 

_dispõe sobre a Lei O~:gânica da Previdência Sqcial, alte-
rada peJi Lei n"' 5.890; dé 1rde junho de 1973, -tendo 

PARECERES, sob !J."'S 692 e _693, de J ~83, das Comí~
sões: 

- de Legislação Social, favorável, noS- tefnioi de Subs
titutivo que apresenta:; e 

- de C()nstltuição e Justiça, pela injuridicidade do 
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Projeto e do Substitutivo da Comissão de Legislação So
cial, com voto vencido, cm separado, do Senador Franco 
Montoro. - -- -

9 

~V atação, em segundo turno, do Projeto de Lei do Se
nado n~' 13, de 1980, de autoria do Senador Itamar Fran
co, qué estabelece abatimento nos preços de derivados 
do petróleo e do âlcool, quando destinados ao consumo 
próprio de motoristas profissiõnais autôno"inos-, tendo 

PARECER, sob n' 533, de 1984, da Comis,são 
......:._de Redação, oferecendo a redação do vencido. 
(Dependendo da votação do Requerimento n"' 240/84, 

do Senador Virgílio Tãvorli, solicitando seja o projeto 
submetido a votos, nos termos do art. 31 S do Regimento 
Interno_.) 

10 

Votação, em primeiro turno, do Projeto de Lei do Se
nado n"' 41, de 1982, de autoria da Senadora Laélia. de 
Alcântara, que acrescenta artigo ao Decreto-lei n11 594, 

__ c;le 27 de maio de 1969, que iilstitui a Loteria Esportiva 
Fedeiai, e dá outras providências, tendo 

PARECERES, sob n~'s 23_ e 25, de 1984, das Comis
sões: 

- de Constituição e Justiça- 1"' pronun~iamento: con
trário; 2' pronunciamento: pela constitucionalidade e ju
ridicidade do Substitutivo da Comissão de Fioanças; e 

- dç: Finanças, favorável, nos termos de substitutivo 
que oferece. 

-o SR. PRESIDENTE (Lomanto Júnior) -- Estã en
cerrada a sessão. 

(Levanta-se a sessão às 10 horas e 50_ minutos.) 

Ata da 213' Sessão,em 23 de novembro de 1984 

2~ Sessão Legislativa Ordinária, da 47~ Legislatura 

ÀS 14 HORAS E 30 MINUTOS, ACHAM-SE PRE
SENTES OS SRS. S$NADORE& 

Jorge Kalume --Mário Maia - Fábio Lucena -
Raimundo Parente- Galv,ão M,od.esto_- Aloysi_o Cha
ves -Hélio Gu~;iroS-Alexandre Costa- Alberto Sil
va- Helvídio Nunes- João -Lobo~ Almir Pinto
José Uns- VirgílioT~vora- Carias Albert~- M:oa
cyt_ Du_arte -_Martin$ F_ilho -Humberto Lucena -
Marcondes Gadelha - Milton Cabral - Çid Sampaio 
-Carlos Lyra - Luiz Cavalcante--- Lourival Baptista -
-c Passos Pôrto- Jutah.)'_Magalhães- Lomanto JÓ.-
nior - J osê Ignácio Ferreira - N elsor~: Car_neiro - lta
mar Franco- Morvan Acayaba -Alfredo ~a01_pos
Henriqu'e Santillo- José Fr_agelli- Marcelo_ Mirãll4a
-Saldanha Derzi- Álvaro Dias- Enéa:s Faria- Jor
ge Bornhausen - Lenoir Vargas - Carlos Chiarelli -
Pedro Simon - Octâvio Cardoso. 

O SR. PRESIDENTE (Lomanto Júnior)- A lista de 
presença acusa o comparecimento de 43 Srs. Senadores. 
Havendo número regintental, declaro aberta a sessão. 

Sob proteção de Deus iniciamos nossos trabalhos. 
O Sr. !~'-Secretário procederá à leitura do Expediente, 

Presidência do Sr. Lomanto Júnior 

~ lido o ~eguinte 

EXPEDIENTE 
PARECERES 

PARECERES No$ 784 E 785 DE 1984 
PAREÇER "N' 90, DE 1984 

Da ComissãO ~~ Finanças, sobre o Oficio S n~' 26-
-- 1984 (n~' 1.157/84 na origem) do Senhor Governador 

do Estado do Paraná, solicitando autorização do Se
õlld9 Federal _para contratar operaçio de empréstimo 
extemo, no valor global de USS 37,700,000.00 (trinta 
e sete milhões e setetentos ·m11 dólares norte
~arilelicanos), destinada à liquldaçio dos compi-omfs.. 
SoS eXtemos existentes vencíveis em 1984. 

lfelãtor: Senador-Alfonso Cftrmargo 

O Senhor_ Go_vernãdor do Estado do Pa,ranã solicita 
ao Senado Federal, nos termos do art. 42, item IV, da 
CoDstituição, a competente ~utorização para que aquele 
Estado possa contratar uma operação de empréstimo ex-. 
terno no valor de USS 37,700,000.00 (trinta_ e sete mi
lhões e setecentos mil dólares norte--americanos), ou o 
eQuivalente em outras moedas, de Principal, com a "ga-

rantia da União, destinada à liquidação dos compromis~ 
sos externos eXiste-ntes vencíveis em 1984. 

2. O Chefe do Executivo do Estad_o do Paraná esclare-
ce que a apreciação em causa_ê solicitada "após obtida a 
competente autorização -do Senhor Presidente da Re
púbffca, teOdo sid_o atendido o disposto no Decreto n' 
74.157, de 6 de junho de 1984, traduzido_ por manifes
tação favorável do Ministério da Fazenda e da Secretaria 
de Ptanejame_ntQ da Presidência da Repú.blica e do cre-
denciamento do Banco Central do Brasil". 

3. Em_a~ndimento ~ normas da Comissão de Fi
nanças, foram anexados ao pleito os seguintes elementos 
fundamentais para a análise do endividamento estadual: 

a) reSUmo dõ ôispéridio anual com o serviço da dívida 
intralimite (principal+ juros+ encargos), inclusive as ga
rantias, no perlodo de 5 anos, incluído o exercício em 
que f?! fe_ll? o pedido; 

b) resumo do dispêndio anual com o serviç-o da d[vlda 
extralimlte (principal + j!JrOs j- encargos), inclusive as 
garantias. no período" de 5 anos, incluído o exercicfo efu 
QUe for r~to_ -0 pedido; 

c) resumo do desembolso anual com o serviço da dtvl~ 
-da externa em- dólar ou outra qualquer nioeda, com~ 
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preendendo o principal + JUros + encargos, no período 
de 5 anos, incluída o exe(cício «<_m__que for f6ifo o pedido; 

d) posição atu~l do endividamento interno na forma 
do que estabelece a Resolução n9 §2, de 1975, do Senado 
Federal (art. 29, itens I, II, III); 

e) informação sobre a fmalidade do empréstiint? plei
teado (integralização de capital, financiamento específí
co de obra, servíço ou programa); 

f) posição da dívida intralimite; 
g) posição da dívida extralimite; 
h) posição da dívida externa; 
i) receita arrecadada em I 983; 
j) operações de crédito realizadas em 1983. 

Foram enviados os seguintes elementos principais in
dispei:Jsáveis:para exame de pleitos da espécie. Assim te
mos. 

Período intralimite extralimite totallntema 

1984 19.008.377 . 26.903.410 45.911.787 
1985 23.676.669 27.029.935 iO, 7_06.604 
Í986 26.807.705 27.304.070 54.111.775 
1987 23.000:8'11 - '29.784.672 52.785.483 
1988 18.999.271 29.096.051 48.095.322 

a) Dívida Consolidada Interna e Externa 
Pos: 30-9-84 

Dívida 

a. I - Intralimite 
a. 2 - Extralimite 
(*)a. 3- Externa 
Total 

Em CrS 1.000,00 

Administraçio Direta 

66.256.989 
101.672.202 
887,193.908 

1.055.123.099 

(*) Conversão 1 US$ 2.622,00 (e_rn_31-1-84) 

b) Cronograma de dispêndio da dívida Interna 

(Intra + extra) e dívida externa + operaçio 

em exame - (aptortlzaçio + encargos). 

total interna 
Adm. direta 

Em CrS 1.000,00 

Externa Externa op.Total dispêndio: 
contratada exame intra + Externo 

ll9.046.550 138.054.927 
222.865.590 245.542.259 
239.032.842 265.840.547 
252.412.908 275.413.719 
226.907.355 234.907.626 
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e) comportamento da dívida Estadual (Interna e ex
terna). 
. .9~ O ~e das ~ndições_ creditícias da operação se

rá efetuado pelo Ministério da Fazenda, em articulação 
com o Banco Central do Brasil, nos termos do art. }9, in
ciso li do Decreto n9 74.157, de 6 de junho de 1974, as
sin:Lque apresentada a respectiva minuta de contrato 
~m- _o_ grupo financiador. 

10. O Senhor Presidente da Repllblica autorizou o 
Governo do Estado do Paraná a dirigir-se ao Senado Fe
deral, na forma do art. 42, item IV, da Constituição. 
- 11. .No caso, foram cumpridas as exigências do Regi
mento Interno (art. 403, alíneas a, b e c). Assim, opina
mos favoravelmente à solicitação, nos termos do seguin
te: 

PROJETO DE RESOLUÇÃO N• !10, DE 1984 

Autoriza o Govel'DO do &tado do Paran' a reali
zar operaçio de empréstimo externo no ulor de USS 
37,700,000.00 (trinta e 11ete milhões e setecentos mD 
d.SI&res oortNmerlcanos) destiDada à llquidaçio de 
compromissos externos existentes nnclvels em 1984. 

O Senado Federal resolve; 
Artigo }9 e. o Governo do Estado do Paraná autori

zado -a:realizar, -com a garantia da União, operação de 
emprêstimo exter~o no valor de USS 37,700,000.00 (trin
ta e sete milhões e setecentos mil dólares norte
americanos) ou o equivalente em outras m~edas, de prin
cipal, junto a grupo financiador a ser indicado sob a 

----------------------------------------orientação do Ministêrío da Fazenda e do Banco Central 

c) Poslçao do endividamento em função da receita ar
recada em 1983 (Res. n9s 62/75 e 93/76) 

Em CrS 1.000 
c.J. Receita arrecada em 1983+lts427.207.822 
c.2. Op. de crédito realizadas 71.832.935 
c.3. Receita Líquida 355.:f64-.887 
c.4. Correção da Rec. até julho (índlc_e 

2,30566) 463.98'3.673 
Receita Líquida para cálculo 819.34s:-)60 
d) Limites Regulamentares-: 
I- Montante Global (70% Liq. Cor,)+lts573.360:0TC 
III- Dispéndio anual máximo (15% Rec. 

1iq.) 122.905.722 
e) Limites Reais: 
I- Montante Global 
Intra 

,,_ Ex·,ra 

Externa 
T. Montante 
III- Dispêndio Anual Máximo 
Intra 
Extra 

66.256.989 
101.672.202 
887.193.908 

1.055.123.099 

19.008.377 
26.903.410 

110.046.550 

Conclusões: A anãlise foi realizada com base na po
sição de 30-9-84, em função daRes. n9 62, de 1975, com 
as alterações íritroduzidas pelaRes. n9 93, de 1976. As
sim, não foram consideradas as parcelas da dívida extra
limite para análise do_ montante global (item I) e do dis
pêndio anual máximo (item III). Assim temos:_ 

a) Montante Global: Neste item, o Estado do Paraná 
apresenta uma dívida intralimite de Cr$ 66.256 milhões e 
uma dívida externa de Cr$ 887~193 milhões. O montante 
regulamentar deveria situar-se em Cr$ 593.560 milhões, 
estando extrapolado este parâmetro em Cr$ 379.8-89 mi
lhões. 

b) Dispêndio Anual Máximo: O gasto anual real des
te parâmetro está em Cr$ 138.054 milhões, assim discri
minado: com a dívida intralimite;, Cr$ 19.008 milhões e 
com a dívida externa= Cr$ 119.046 milhões. De outra 

fOrma, o Jiinite regulamentar (Res. n9 62/75) estabelece 
para este item o valor limite de Cr$ 122.905 milhões, es
tando, assim, extrapolado em Cr$ 15.149 milhões. 

K ·-verificamOs, assim; que ess·es dois importantes-pa-
__ .rãmetros se encontram eXtrapolados. Há a conSiderar, 

entretanto, que a Res. n9 62, de 1975, não estabelece limi
t~S p"aiã_a_ díviãa externa. tendo sido a parcela externa-iil
cluída apenas como um elemento para analisar a capaci
dade de pagamento e do dispêndio da dívida consolida
da, em termos globais. 

7. Entretanto-, a operação eril exãfue, pela sua carac
ter_fstica - rolagem da dívida - pretende exatamerite 

-saldar: compromisSos existentes e vencíveis em 1984. não 
proporcionando, dessa forma, um aumento da dívida do 
Estado, pois a parcela a ser contratada servirá para-o pa
gamento de parcelas de oper!J.ÇÕes anteríorCs; iazãQ por 
qile; acham_os convenie_nte ~ ~ua contr_atação, para que o 
G:overno do Paraná possa honrar todOs os seus compro
missos, mantido o montante global estável. 

8. Para atender as disposições do Regimento Interno 
e da legislação pertinente foram anexadas ao processado 
os seguintes documentos: 

a) cópia da Lei Estadual n9 7.813, de29 de dezembro 
de 1984, autorizãndo o Governo Estadual contratar uma 
operação de crédito externo, até o valor de USS 80,0 mi
lhões, havendo saldo a comprometer de USS 72,8 mi
lhões; 
- -b) Aviso n9 836, de 25 de outubro de 1984, da SE
PLAN, reconhecendo o carâter prioritário da operação e 
a capacidade de pagamento do Estado, até o limite de 
USS 37,7 milhões; 

c) Exposição de Motivos n9 160, de 8 de novembro 
de 1984, do Senhor Ministro de Estado da Fazenda, fa
vorável, enviada ao Senhor Presidente da República, 
propondo o seu encaminhamento ao Senado Federal, 
para os fins do art. 42, ite.ffi IV, da Constituição; 

d) Ofício (FIRCE-CREDE-n• 84(308, de 25 de ou
tubro de 1984, do Departamento de Fiscalização e Re
gistio de Capitais Estrangeiros, credenciando a operação 
em pauta, conforme atribuições conferidas pelo Dec. nt 
65.071, de 27-8-69 e pelo Dec. 84.128 de 29-10-79; e 

do Brasil, destinada à liquidação dos compromissos ex
ternos já existentes e vencíveis em 1984. 

Artigo 21'- A operação realizar-se-á nos termos apro
vados pelo Poder Executivo Federal, inclusive o exame 
das condíi;ões creditícias da operação a ser efetuado pelo 
Ministério da Fazenda em articulação com o Banco Cen
trai do Brasil, nos termos do art. 19, item II do Decreto 
n9 74.157, de 6 de junho de 1974, obedecidas as demais 
exigências dos 9_r&ãos encarregados da execução da polí
iicã.CconÔmiOO-financeira do Governo Federal, e, ainda, 
o disposto na Lei Estadual n9 7 .8{3, de 29 de dezembro 
de 1984, autorizadora da operação. 

Artigo 39 Esta resolução entra em vigor na data de 
sua publicação. 

Sã:ia das Comissões, 24 de novembro de 1984.-- José 
Lins, Presidente Alfonso Camargo, Relator - Saldanha 
Derzi - Carlos Lyra - Roberto Campos - Jutahy Ma
galhães - Almir Pinto - Itamar Franco - Jorge Kalu~ 
me - Hélio Gueiros - Guilherme Palmeira. 

PARECER N• 785, DE 1984, 

Da COmissão de Constltuiçio e Jusdça, sobre o 
Projeto de Resolução n990, de 1984, da Cõmissio de 
Finanças, que "autoriza o Governo do Estado do Pa~ 
Drut a Te.Ib:ar operaçio de empréstimo externo no 
valor de USS 37,700,000.00 (trinta e sete milhões e 
setecentos mll dólares norte-americanos) destinada à 
liquldaçio de compromissos externos existentes e 
venclveJs em 1984". 

RelatOr: Senador Enéllfi Faria 
A Comissão de Finanças apresenta o presente projetO 

de resolução que autoriza o Governo do Estado do Paraw 
ná - art. {9- "a realizar, com a garantia da União, 
operação de empréstimo externo no valor de 
US$37,700,000.00 (trinta e sete milhões e setecentos mil 
dólares norte-americanos) ou o equivalente em outras 
moedas, de prinCiPal, junto a gruJ'o financiador a ser in
dicaâO- sob a oritentaÇão do Ministério da Fazenda e do 
Banco Central do Brasil, destinada à liquidação dos 
compromissos externos já existentes e vencíveis em 
1984". 

2. O artigo 29 do projeto, ora sob exame-, estabele-
ce ••a operação realizar-se-â nos termos aprovados pelo 



4478 Sábado 24 

Poder Executivo Federal, inclusive o exame das con
dições creditfcias da operação a ser efetuado pelo Minis
têrio da Fazenda em articulação com o Banco Central do 
Brasil, nos termos do art. J9, item II, do Decreto n9 
74.157, de 6 de junho de 197~, obedecidas as demais exi
gências dos órgãos incarregadoS da execução da política 
econômicO-fin·anCeira do Governo Federal, e, ainda, o 
disposto na Lei Estadual n9 7.813 de 29 de dezembro de 
1984, autorizadora da operação". 

3. Para atender as disposições do Regimento Interno 
e da legislação pertinente, além das exigências estabeleci
das pela ComiSSão de Finanças, conforme se conclui do 
exame do seu parecer, foram anexados ao processado,os 
seguintes documentos: 

a) cópia da Lei Estadual nl' 7.813, de 29 de dezembro 
de 1984, autorizando o_ Governo Estadual a contratar 
uma operação de crêdito externo, até o valor de US$ 
80,0 milhões, havendo saldo a comprometer de USS 72,8 
milhões; 

b) Aviso nl' 836, de 25 de outubro de 1984, da s:E.
PLAN, reconhecendo o caráter prioritário da operação e 
a capacidade de pagamento do Estado, até o limite de 
USS 37,7 milhões; 

c) Exposição de Motivos n9 160, de 08 de n~~·embro 
de 1984, do Sellhor Ministro de Estado eLa .Fazenda, fa_. 
vm:âvel, enviada ao Senhor Presidente da R~pública, 
propondo o sç:u e_ncaminhamento ao Senado Federal, 
para os fins do art..42, item IV, da Constituição; 

d) Oficio (FIRCE-CREDE n• 84/308, de 25 de ou
tubro de_ 1984) do Departamento de Fiscalização e Re· 
gistro de Capitais Estrangeiros, credenciando a operação 
em pauta, conforme atríbu_ições_conferidas pelo Decreto 
nl' 65.071, de 27/8/69 e pelo Decreto nl' 84.128, 
29/10/79; e 

e) comportamento da dívida Estadual (interna e ex· 
terna). 

4. O exame das condições crediUcias da operação s~
rã efetuado pelo Ministério da Fazenda, em articulação 
com o Banco Central do Brasil, nos termos do art.ll' inci
so II do Decreto 74.157, de06 de junho de l974, assim 
que apresentada a respectiva minuta de contrato c_om o 
grupo financiador. 

5. No casQ, foram cumpridas as exigências constan
tes no art.403, alíneas a, b e c, razão por que, na forma 
do art. 108, item VI, ambos do Regimento Interno, a Co
missão de Finanças opinou favoravelmente ao pleito do 
Senhor Governador çlo Estado do Paranã, nos tennos do 
projeto de resoluçã_o que apresentou. 

6. Nada há que possa ser argUido contra a propo
sição, no que compete a esta Comissão examinar, e está 
corretamente formulada ~ob oª ângulos constitucionaiS e 
jurídicos, razão pela qual entendemos possa ter trami
tação normal. 

Sala das Comissões, 22 de novembro de 1984. -
Hebl'dio Nunes, Presidente - Enéa' Faria, Relator -
Moacyr Duarte - Jutahy Magalhies- Hélio Guelros
José Ignáclq Ferreira - GuUberme Palmeira --Passos 
Pôrto. 

O SR. PRESIDENTE(Lomanto Júriiorr- -o Expe-
diente lido vai à publicação. -

Sobre a mesa, projeto de lei que vai ser lido pelo Sr. 19-
Secretário. 

~ lido o seguinte 

PROJETO DE IX! DO SENADO N• 241, DE 1984 

Dispõe sobre a produção, comerclallzaçio, uso, 
fiscalização e Importação de ag:rotóxicos e afins e dá 
outras providências. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. 19 A produção, a comercialização, o uso, a fis

calização, a importaçãõ de agrotóxicos e afins serão regi
dos pela presente lei. 
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Art. 21' Para efeitos desta lei, definem-se como agro
tóxicos e afins, as substâncias ou misturas de substân
cias, bem como os processos qufmicos ou biológicos des
tinados ao uso, no setor de produção, armazenamento e 
bene:ficjamento de produtos agrícolas, vegetais oU ani
mais, e na proteção de florestas nativas ou irÍtplantadas e 
de outros ecossistemas, e também de ambientes domés_ti
coS, urbanos, hídricos e industriais, a fim de preservá-los 
da ação danosa de seres vivos considerados nociVos. 

_ Aii. 3_~ Compete à União çonq;dc;r_ o _registro de 
agrotóxicos e afins, inclusive de seus CO!!Jponentes. 

§ li' Não será concedido registro a produtos que te
nham sido proibidos nos pafses de origem dos fabrican
tes. sendo que aqueles que sofrem restriÇões riõs países 
de origem deverãõ- ficar sujeitOs na mínimo-, ao-nl.esm·o 
nível das restrições originais. 

§ 21' Os produtos que não tiverem p~_o autorizado no 
país de origem do fabricante por razões climáticas, só 
poderão ser registrados no Brasil se satisfizerem as exi
gências· âa presente lei. 

§ 39 Será -concedido registro de agrotóxicõs e afi~s e 
seus componentes que obedecerem, de conformidade 
com ~ fix_ã.d:> em :_:gulament~,. e que atendam: 

I - aos padrões e parâmetros quanto aos aspectos de 
saúde púbtíca, agronómicos, ·veterinárioS, de meio am
biente, de _segurança e medicina do tiabalho; 

· II - às normas de fiscalíZação, de autorização, de li
cenciamento, de registro, de produção, de importação, 
de comercialização e de utilização fixados nesta lei e seus 
regulamentos. 

§ 49 Fica vedado o registro de agrotóxiC9_S e afins 
para os quais não haja método económico e eficaz de de
sativação de seus componCntes e a totãl elimin-ação de 
qualquer ação ou resíduo tóxico, bem como daqueles cu
jos princípios ativos não possuam antfdotos conhecidos. 

§ 59 Os agrotóxicos e afins, inclusive seus compo
nentes, serão avaliados em __ suas características extrínse
cas e iátiínsecas frente aos padrões a que se referem os 
incisos I e II do parágrafo terceiro deste artigo. 

§ 69 Os agrotóxicos organoclorados e mercuriais são 
conSiderados de uso restrito e sQmente liberados de acor
do com o estabelecido nas legislações estaduais, ou, na 
falta destas, no regulamento desta lei. 

§ 71' Os antibióticos, hormônicoS e aditivos usados 
na criação animal são, para efeitO desta lei, considerados 
produtos afins. 

§ 89 Para efeito de registro de agrotóxi~s e afiO;, to
das as informações toxicológicas, de contamin_ação, de 
comportamento genético e sobre os efeitos no mecanis· 
mo hormonal humano, devem ser de procedência de la
boratórios nacionais oficiais. 

§ 91' O regiStro a que se refere este artigo tem prazo 
de vigência mãxima de 5 an_os, podendo ser renovado 
desde que atendidas as exigências legais. 

Art. 41' Qualquer entidade associativa legalmente 
constituída poderá impugnar, fundamentadamente, ore
gistro de produtos agrotóxicos c: afins argUindo efeitos 
comprovadamente perniciosos à saúde humana, aos ani
mais e ao meio ambiente. 

Art. 59 __ Compete à União a fiscalização da pro
dução, da importação e da exportação dos agrotóxicos e 
afins cOmponentes. 

Art. 61' Compete também aos Estados legislar sobre 
o uso, comércio e fiscalização dos agrotóxicos e afífis. 

Art. 79 Cabe aos municípios dispor, de acordo com 
os critériOs ambientais definidos na Lei nt 6.938/81, 
sobre a localização dos esta.be_lecinientos produtores, 
manipuladores, comercializadores e armazenadores_ d~ 
agrotóxicos e afins, bem como cooperar com os Estados 
no exercício da atividade fiscalizadora. 

Art. 89 _ O registro dos iJ,grotóxicos e afi_ns pelos ór~ 
gãos competentes da União,--Dão exclui o licenciamento 
estadual para efeitos de comercialização e uso, nos ter
mos da legislação própria dos Estados. 
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Art. 91' A União" é obrigada a fornecer aos Estados e 
Territórios Federais todas as informações constantes do 
Processo de registro dos agrotóxicos e afiil-s. 

ArL 10. As vendas de agrotóxicos e afins ao p6blico 
só podem ser feitas mediante a prescrição de receituário 
por Profissiõnal de nível superior legalmente habilitado, 
de acordo e no limite de suas atribuições específicas. 

Art, II. A infração às disposições desta lei acarreta
rã, nos termos previstos em regulamento e independente
mente -das medidas cautelares de embargo de estabeleci
meoto e apreensão do prodUto, a apllcação dãs seguirites 
sanções: -

I - Advertência; 
11 - Multa de até mil vezes o maior valor de referên

çia,_ aplicável em dobro em caso de reincidência; . 
- III - Condenação do produto; 

IV ::-_ln utilização do produto; 
V - Suspensão de autorização, registro ou licença; 
VI - Cancelamento de autorização, registro ou li-

cença; 
VII- Int~rdição temporária ou definitiva de estabele-

-cir_nento. " 
§ 19 Na apliCação da penaÜdade de multa, a autori

dade fiscali.:~;adora deverã levar em conta as condições 
económicas e a, ca-pacidade do infrator. 

§ 21' As sarlçõci preVistas neste artigo, poderão ser 
_aplica~~s iso]ada ~u cumulativamente. 

§ 39 Sem prejuízo da aplicação da penalidade a que se 
refere o IncisO IV deste artigo, o infrator fica sujeitO ao 
pagamento das despesas inerentes à inutilização do seu 
produto. 

§ 4s> A aplicação das sanções previstas neste artigo 
não afastam a resPonsabilidade criminal dos infiatores. 

§ St O procedimento para apuração das infrações e 
aplicações das sanções previstas neste artigo-serã regido 
pela Lei n9 6.437, de 2f1.8-77. 

Art. 12. A propaganda de agrotóxicos e afins, em 
qualquer meio, só serã permitida se os espaços físicos, vi
sual e sonoro forem ocupados, no mínimo, 10% (dez por 
cento) para alertar o consumidor contra os riscos à sa6de 
pública e ao meio ambiente, mediante aprovação do 
Conselho Nacional de Meio Ambiente-CONAMA. 

Arl 13. No que se refere à proteção do meio am· 
biente, o Conselho Nacional de Meio Ambiente estabele
cerá normas e critérios básicos, sem prejuízos daquelesjâ 
estabelecidos pelas legislações estaduais. 

Art. 14. As empresas que jã exerçam atividades de 
que trata esta Lei terão o prazo mâxirilolle 12 (doze) me
ses, a partir de sua vigência. para as alterações e adap
tações ao cumprimento do que se dispõe. 

Art. 15. O Poder Executivo regulamentará a exe
~ução desta Lei dentro do prazo de 180 (cento e oitenta) 
dias, a contar da data de sua vigência. 

Art. 16. Esta Lei entra em vigor na data de sua 
publicação. 

Art. 17. Revogam-se as disposições em contrário, 
especialmente o Capítulo VI e Art. 143 do Decreto nl' 
24.111/34. 

Justificação 

O Presente projeto de lei é fruto das manifestações e 
colaborações que nos chegaram de entidades, as mais di
versas, da sociCdade civil do Rio Grande do Sul, bem 
como de outras d~ âmbito regional e nacional, devendo 
ser citadas a Federação das Associações dos Engenheiras 
Agrônomos dO BraSil- FAEAB, FederaçãO- dos Traba
lhadores na Agricultura do RS- FETAG, Sociedade de 
Agronomia do RS~ SARGS, associação Gaúcha de Pro
teção ao Ambiente Natural - AGAPAN, Associação 
Democrática Feminina Gaúcha - ADFG, Instituto de 
Direito Ecológico do RS, Associação Riograndense de 
Imprensa --ARI, Fedei-ação das Associações de Ami
gos e Bairros-FRACAB, Departamento de Meio Am
biente-- Secretaria de Estado de Saúde - Governo do 
Estado do lHo Grande do Sul, Comissão de Direitos Hu-



Novembro de 1984 DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção II) 

manos da Assembléia Legislativa, AssociaÇão Nacional 
de Apoio ao Indio ~ANA!, Movimento Ecológico In
tegrado - MEl; Associação Ecologista Em Nome do 
Amor à Natureza, Movimento Ecológico SocialiSta~ As
sociação Ecológica Irmão Sol Irmã Lua, de Santa Maria, 
RS, Sociedade de Agronomia· do ·rua Grande do Sul e 
Sindicato dos Engenheiros no Estado do Rio Grande do 
Sul. 

A estas entidades, acresCentem-se as que constitUem o 
Conselho MultidisciPlinar de Profissionais de Nível Su
perior da Ârea de Saúde do Rio Grande do Sul: Conse
lho Regional de Assistentes SÔciais, Sindicato dos Assis
tentes Sociais de Porto Alegre, Conselho Regionaf de 
Odontologia, Sindicato dos Odontologistas, AssociaçãO 
Brasileira de Odontologia, ConselhO RegiOnál dC-EDJCr
magem, Sindicato dos EnfermeiroS, AssociaçãO Brasifei
ra de Enfermagem, Conselho Regional de Farmácia, 
Sindicato dos Farmacêuticos, Associação dos Farma
cêuticos - Químí.cos, Associação Médica do RS, Conse
lho Regional de Medicina", Sindicato dos Médicos, Sindi
cato dos Psicólogos, Conselho Regional de Fisioterapia 
e Terapia Ocupacional, Associação dos Fisioterii.Peuhis, 
Conselho _Federal de Fonoaudiologia, Associação 
Sulriograndense de Fonoaudiologia, Coilselho Regional 
de Medicin-a Veterinária:, Sindicato dos Médicos Veteri
nários, ConSelho Regional de NutricioniStas, Sociedade 
de Psicologia, e ConselhO Regi.OnãJ de J?Sicofogla. --- -

De se destacarem, como inestimável colaboração para 
o estudo da matéria, as recomendações das entidadedes 
componentes do SIANAMA - Sistema Nacional do 
Meio Ambiente, integrantes do CONAMA- Conselho 
Nacional do Meio Ambiente, com a participação da 
SEMA -Secretaria Especial do Meio Ambiente, órgão 
central daquele sistema, reunidas na cidade do Recife, 
em 28--8--84, para avaliar as medidas adotadas a partir da 
reunião do Rio de Janeiro, ocorrida em 20_dejunho de 
1984. 

O atual modelo tecnológico ~do mundo indu_stdalb:a
do, se, de um lado, vem proporcionando ao homem con
forto, saúde e amenidades, tem, paralelamente, lhe oca
sionado danos e riscos até aqui iníniagináveis. 

.. Interpelada em seu saber, a sociedade tecnológica o é 
também em seus valores políticos fundamentais. Caráter 
esotérico dos atares, segurança de amplas coletividades, 
vulnerabilidade dos instrumentos, situações excepcio
nais ... , o grande risco tecrrológico veicula em seu rastro 
um certo número de questões capitais em matéria de po· 
der, de salvaguarda das liberdades fundamentais. Ma
ciça e abrupta a questão da democracia ê coloc.1da". (Pa
trick Lagadec, .. La civilisation du risque, ed. Seuii, 1981, 
p. 222) Reflexões como essa tornam-se mais e-mais reíte- -
radas e decorrem dos, cada dia mais freqUentes, "sinãis 
dt;: alerta", nos diversos se tores da atiVidade humana. 

Assim, a sintetizaçãO de substâncias químicas e seu 
emprego na moderna agricultura, notadamente após os 
anos 60, contribuindo para um incríVCl aumento da pro
dutividade das colheitas, vieram a ocasíonir, também, o 
fenômeno da contaminação ambiental e o surgimento de 
novas e graves enfermidades de carâter agu_do e crónico. 
Os compostos ofgano-clorados, organo-fosforados e 
carbamatos, notadamente, usados nas lavouras, para o 
combate a insetos, fungos, ácaros, etc. e, nos silos e ar
mazéns, como preservadores de grãos. têm, já hoje, con
tra si, o libelo científico de serem causadores de paralisia, 
cegueira, idiotia, ã:ção -lrnunossüj)ressora~ efeitos tei"ato~ 
gênicos, m.utagênico&-e cardnogênicos. (Cf. Valdemar F. 
Almeida), "Tox.ícologia e Meio Ambiente", (Suplemen
to cultural de O Estado de S. Paulo, de 17-6-79). 

Em agosto de 1981, a revista norte-americana News
Week revela que "a venda de pesticidas tão mortíferos 
como DDT, Aldrin e Pãrathion"-tão ri8idan1cúite cõri~
trolada nos Estados Unidos, é livremente praticada nos 
países de Terceiro Mundo, inclusive no Brasil. E que, 
aqui, estudos feitos pelo Prof. Villdemar de Almeida, aci
ma citado, mostram que, no período de 1976 a 1979, fo-

-ram declarados 208 casos de morte e 3.488 casos de 
doenças por envenenamento. 

E as estatísticas, laudos científicos e denúncias, em "fo
ros públicos e na impfetiSa diária, e'stão a se suceder. 

O mais grave, no entanto, é que_ todos esses efeitos de
letéríosjá não encontram justificaiíVa-sob o prisma estri
tamente econômico, de rentabilidade das lavouras, pois 
a própria agência de proteção ambiental norte
ameriCana (EPA) estima que "os agricultores utilizam 
doze vezes mais pesticidas do _que hâ trinta anos atrâs, 
mas as perdas dos cultivos quaSe que se dupliCaram". 
( .. EI Hambre en el mundo- diez mitos", Fraces Moore 
Lappé e Joseph Collin, .. Institute FOr FOOd and Deve-

- lopmente Policy", p3g. 22.) - -
E. clarO que fenômenos deste tipo, em Que a-s exter"nali

dª_g_es <lo processo produtivo - no casó, as dfâSticas 
COiltaminaÇões por peesticidas ou agrotóxicos, sOfisfica
damente chamados de ••defensivos" - provocam graves 
e iireversíveiS danos à saúde das coletividades e ao 
eq-uilíbrio ambiental, suscitem respostas da sociedade 
átingida. "Ou bem nos reagrupamos para impor à pro
dução institucional e às têcnicas limitações que permitem 
preservar os equilíbrios propícios à vida, ou as limitações 
necessáriaS para o processO da vida serão calculadas cen
tralista e autoritaríariú:nte'', adverte, entre outros, André 
Gorz ( .. EcolOgia y Libertad", ed. Gustavo Gilli_S.A., 
1979, pp. 20/21). -

E, evidentemente, jã que os bens fundamentais da saú
de pública e do equilíbrio ambiental pela· ordem jurídica, 
são atingidQ§ pelo desass-ossego tecnológico, aos juristas 
e apl_icadores da lei,_ parlamentares,_ administradores e 
magistrados iinpõe-se um posicionamento, 

Partindo da constatação de que os instrumentos clásSI
cos do Direíto Administrativo (normas do poder de polf
cia, limitações de uso, multas, interdições etc.) não sere
velam suficientes à coibição do risco e_~o dano tecnoló
gico,jl:lristas do porte do__Frofessor Sérgío Cotta, da Uni
versidade de Roma,_ reclamam a "intróduçã_o de novas fi
guras e a abolição ou redimensionamento de velhas figu
ras de ilícito e de sanção, para corresponder às transfor
mações da realidade social e do comum convencimento 
jurídico". E faz um quase que patétíto aPeiO ã criativida
de do legislador, inclusive, .. para fazer face às suas novas 
tarefas (da administração pública) e ao forniar-se no seu 
seio novos entes jurídicos, uma sistematização diferente 
dos ordenamentos processuais, e assim- pC:Ir-diante" (au
tor cit., "O desafio tecnológicO", ed Armênio Amado, 
Lisboa, pp. 167/168). 

Na mesma linha inovadora e transformadora, depara
mos com os trabalhos dos mestres alemães, comê o caso 
do Professor Ulrich Scheuner, catedrático de Direito 
Público da Universidade de Bonn, que, apontando para 
o binómio responsabilidade - controle, como funda
mentais à garantia dos direitos subjetivos dos cídadãos, 
observa que "mudanças significativas estão ocorrendo 
atualmente ng relaci9namento _entre governo e parla
mento, mudanças que estabelecem um "controle através 
da cooperação da ação combinada", assim fazendo com 
que a responsabilidade fique dificil em um estágio poste

. rior, senão impossível" (autor cit. "Responsabilidade e 
Contrc;>le numa ConStituição Derrio-crâtican, Rev. P(oc. 
Geral do Estado do Rio Grande- do Sul, vol. 29, págs. 
59/70). ~ 

Entre nós, no III Congresso Brasileiro de Direito Ad
ministrativo, realizado em Canela (RS) de 6 a I I de se
tembro de 1981, no painel sobre o tema "O administrado 
e a administração pUblica", o mestre Caio Têcito apon
tava para o conflito de interesses "legítimos mas- opos
tos" dentro da sociedade a tua!: "E o_ interesse do conjun
to industrial que deseja a produção e o interesse da co
munidade que sofie os impactos que essa prodUção pos
sa trazer em-relação ao meio ambiente" (jJ. 189). E, nà 
mesma oportunidade, o Professor Paulo Neves de Car
valho proclamava que "há tudo ou quase tudo por fazer 
no sentido de fazer do administrado um instrumento efi
caz de partícipação ila realização desse interesse coleti-
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vo". (p. 199). De suaparte, Sérgio Ferraz, um dos mais 
destacadoS administrã.tistas deste País, e um dos pionei
ros dO -DireítO Ambiental, também insistida em que .. o 
ponto nodal do moderno Direito ·Administrativ,o é exa
tamente o estabelecimento de um relacionamento válido 
e eTícãz, entre administrado e administrador, a criação 
de canais de comunicação e de canais de controle, atra
vés dos quais a atividade admin'istrativa recaia, necessa
riamente, sob o impacto de uma atividade fiscalizadora 
do pr6prio administrado ••, E, para o espanto, talvez, do 
imobílísriiojurídicO institucional, proClamava que "o su
jeito prirriófdial da relação jurídica administrativa é o 
administrado e não o administrador" (pág. 205). Por 
fim, riaquele mesmo pciinel, o Professor Almiro Couto e 
Silva,- fazendÕ cOi-o com seus ilustres coleias, concorda
va que .. somos os sujeitos principàis da relação jurídico
administrãtiVã.-e, cOmo sujeitos princiPais, terilôs não 
apenas o direito, mas a obrigação de criar canais aptos e 
1dôneos para uma atividade de controle. O administra
dor é puro" e siffiPies delegado nosso, sujeitos somos 
nós", (pãgs. 221/222). 

Ora, semelhantes manifestações defluem de uma irre
nunéiável reflexão critica sobre a presente realidade ins
titucional brasileira. Realidade essa que, no plano da 
cont-aminação pOr agrotóxico, aponta, de um lado, para 
uin verdadeiro _cif)oal de normas ineficazes, preponde
rantemente ditadas pela União (Decretos, portarias, 
etc.), de emergência casuística e_aplicação quase que nu
la; de 01..1tro lado, uma permissividade e irresponsabilida
de sem freios, coin a apUação maciça de agrotóxicos e 
conseqUentes danos e riscos gravíssimos à saúde: da po
pulação e à sobrevivência das outras espécies, animais e 
vegetais,. aliadas à degradação dos solos e à esterilização 
dos mananciais hídricos. 

Como atores deste quadro fáctico, tecnoburocrático, 
ultra-sensível aos interesses da iridústria químiCa e sub
n_:~-issa aos ditames c;ias próprias chefias e às coletividades, 
de que fazem p;-fJe os grandeS, médios e pequenos pro
dutores rurais, bem como afinal, os consumidores da 
produção agropecuária; todos à mercê dos efeitos com
provadamente perniciosos das aplicações maciças, indis-
crimína:das e lesivas dos agrotóxicos-. -

Com pleno conhecimento de causa, eis que, as entida
des civis rePresentan1ivas ~das diversas categorias de pro
fissionais ligados ao mundo da agro pecuária, bem como 
organismos de defesa do ambiente natural e da saúde 
pública, juntamente com parlamentares sensíveis- à dra
mática realidade ambiental brasileira, decidiram elabo
rar leis estaduais_ de controle dos agrotóxicos e biocidas. 

Hoje, decorridos quase dois anos da aprovação_da pri
meira lei estadual de agrotóxicos pela Assembléia Legis
lativa do Rio Grande do Sul, nove estadosjâ aprovaram 
leis similares e outros estão prestes a fazê-lo. Os eStados 
dotaram-se, po-is, de mecanismos de controle dos agrot6-
xicos e biocidas dando um passo significativo na ação do 
Poder Público e_ da: Sociedade Civil no que se refere à 
proteção do meio ambiente e da saúde pública. 

O esforça de descentralização -política e administratiVa 
que se ex PI-essa nas leis estaduais de agrotóxícoS, viu-se 
ameaçado no momento em que o Senhor Presidente da 
Repúbtica enviou ao CongreSso Nacional; Cm regime de 
urgência, o projeto de lei federal de Agrotóxícos, de evi
dente e inegável conteúdo centralizador, em boa hora re
tirado por Sua Excelência. 

Face ao exposto, as entidades da sociedade civil do 
Rio Grande do Sul, juntamente com parlamentares e en
tidades profissionais de âmbito nacional, submetem ao 
Cõngresso Nacional este projeto-_de-lei de agrotóxicos 
alternativo à proposta do Governo Federal. Pretende-se, 
fundamentalmen~e. resguardar o poder de os estados te
rerri suas próprias leis, em plena harmonia com a lei Fe
deral ora proposta. 

Além disso, são incorporados no presente projeto-de
lei diversos dispositivos constantes nas leis estaduais, de 
foimã a elevar a nível nacional, as conquistas democráti
cas alcançadas nos estados, tais como a POssibifidade das 
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entidades asso-ciativas legalmente constitu{das impugna
rem, mediante documentação hábil, o registro de produ
tos agrotóxicos_e_afins perniciosos à saúde humana, aos 
animais e ao meio ambiente; e tamb6rii, o impedimento 
de registro no país dos produtos que, resultantes de Íl!l
portação, tenham uso proibido nos pafses de origem ou 
sofram restrições.-

Da mesma formlit, o _presente projeto de lei contém 
uma série_de dispositivos que regulam o registro de agro
tóxiCos e ·afins,_ estabelece a obrigatoriedade da pres
crição do_ receituário por técnico _ha_bilítado na venda 
destes produtos, bem como prevê as penalidades nos ca
sos de infrações às disposições legais. 

Esperamos que os Senhores Congressistas, a_!ravés de 
um amplo debate nacional, sem as limitações impostas 
pelo decurso de prazo, possam ·oferecer suas contri~ 
buições para dotar o país de uma legislação democrática 
e eficiente, fortal_!!cendo os princípios federativos através 
da manutenção das leis estaduais de agrotóxicos. 

Sala das Sessões, 23 de novembro_ dC f§S4. - Pedro 
Simon. 

Às Comissões de Constituição e Justiça, de Econo~ 
mia e d~ Agricultura. 

O SR_. PRESIDENTE (Lomanto Júnior) --0 p"tbjeto 
lido será publicado e·remetid9 às cOm.i~sÕ~ ?ol!l-p~t-~:~~ 
tes. 

O SR. PRESIDENTE (Lomanto Júnior) - Conceao 
a palavra ao nobre Senador Aloysio Chaves, ~[der do 
Partido Democrático SociaL 

O SR. ALO YS[O CHAVES PRONUNCIA DIS
CURSO QUE, JJNTREGUE À REVISÃO DO 
ORADOR, SERÀ PUBLICADO POSTERIOR
MENTE. 

O SR. PRESIDENTE (Lomanto Júnior)- Coilcedo 
a palavra ao nobr:e S.enador Jorge Kalume, para uma co~ 
municação. 

O SI\. JOI\GE KALUME (PDS- AC_ Para uma co
municação.)- Sr. PreSidente e Srs. Senadores: 

Somente agora fiquei sabendo da morte do ilustre bra~ -
sileiro Janary Gentil Nunes. __ _ 

Dep[oramos o vácuo deixado por esse estimado pat~I~ 
cio, qUe feZ hisfória ante o seu desempenho nos mais di· 
versos cargos que exerceu, com probidade e patriotismo. 

O saudoso homem público era militar e chegou ao 
posto de CoroneL Foi um dos inspiradores da criação do 
Território do Amapá, desde 1943, tornando-Se o·seu pri~ 
meiro Gávernaa.o:r, a-dministrando-o até_ 1956, onde 
lançou os alicerces do desenvolvimento daquela i.J nidade 
brasileira. 

Posteriormente, exerceu a Presidência da PE
TROBRÁS, entre 1956 e 1958. E pelo seu indiscutível 
valor, o Presidente Juscelino Kubitschek o nomeou Em
baixador do Brasil na Turquia, em 1960. Elegeu-se De
putado Federal, representando os amapaenses por duas 
legislaturas, de 1963 a 1971. 

Na Câmara, teve atuação destacada. Na sua vidã 
profissio"õ.:il~militãr, oriundo da Escola do Realengo, foi 
Diretor da Revista da "EsCOla Militarem 1934; ConiM.i 
dante da 1• Companhia de Metralhadoras Antiáreas, in
cumbida da defesa do Aeroporto de Val-de-Cans d_ur..an
te a guerra, em Belém (1942/1943). 

Além de ter servido na 8• Região Militar, esteve, tam~ 
bém, no Centro de Transmissões da 5• Região, em Curi~ 
tiba. - -

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

O SR. JORGE KALVME- Vou ouvir V. Ex•, com 
muito prazer. - · 

O Sr. Aloysfo Chaves- NQbre Senador. Jorge Kalu
me, quero dizer: a V. Ex' que, em nome da bancada do 

PDS, no meu particular, e em nome elo Estado do Pará, 
associo-me à homenagem póstuma que V. Ex• está pres
tando a esse grande brasileiro que foi Janazy Nunes. 

-Conheci-o como Capitão do Exêrcito, numa circunstân
cia excepcional: dUrante a II Guerra Mundial, convoca
do Para o serviço ativo do Exército, fuf servir como ofi~ 

-'--- ~;:ial na Companhia de Metralhadoras Antiáreas de Vai~ 
- de-Cans,-que V. Ex• acaba de mencionar, da qual foi Ja~ 

nary o primeiro Comandante; de lá saiu para ser Gover
nador do Território d_o Amapá, instalar a administração 
e o ~o_Ver!lo no Territ6_rio do _Amapá. E o fez de maneira 
exeriiplar, c_om grande capacidade administrativa, com 
uma capacidade de planejamento e uma visão clara do 
futur_o dessa Unidade, mas, sobrç:tudo, com aquele imen
so idealismo que o caracterizava. Era um patri6üfda me~ 
lho r' estirpe Janary Nunes. Serviu ao Tertitório ~dg Ama
pá, ·depOis serviu ao Brasil no exterior, ·como EnlbSiXa~ 
dor na Turquia, voltou ao nosso_ País_ e, na PE
T~OBR.ÃS, também trouxe uma grande contribuição 
para o desenvolvimento nacional. For muito ajudado 
pelo seu irmão Cõaracy Nunes, Deputado FederaL Am~ 
bos forinavam uma dupla imbatível na defesa dos inte
resses Q._o Território do Amapá. Coaracy"Nunes raleceu 
em condições trágicas, quando -se deslQcava ·para uma 

_ .inspeção a essa Hidrelétrica que hoje tem _o seu nome. Ja
- nary prosseguiu na sua obra, e vem de falecer agora, 

abrindo uma grande lacuna para o Pará, para o Amapá e 
para o Brasil. Associo-me, portanto, ao pronunciamento 
de V, Ex~, em nome da Liderança çlo PDS. 

O SR. JORGE KALUME :..._O depoini"eflto de V. Ex• 
é valioso por várias razões. Primeiro, porque Janãry era 
um homem da Amazônia; segundo, como V. Ex• mais 
Orná vez declarou, Serviu sob o seu comando. 

O Sr. Aloyslo Cbaves- Quero fazer uma retifiCaÇão, 
Não cheguei a servir com Janary Nunes. Quando che
guei ao Comando da Região, Janary_ Nunes havia sedes~ 
focado como õ Primeiro Governador do Territói-io dÕ 
Amapá, sendo substituído no comando daquela Unida-
de pelo então Capitão Mário Libório~ -

O SR. JORGE KALUME- De qualquer maneira, V. 
• Ex• serviu na região em que servia o Coronel Janary Nu~ 
nes ... 

-0 S~. Ã)oysio Cbaves - Mas encontrei na COinpanhia 
os marcos da passagem do Capitão Janary Nunes, Ofi
ciã.I de Artilharia que prestou relevantes_ serviços ao 
Exército brasileiro. 

O SR. JORGE KALUME- Mais uma vez, muito 
_obrigado a V. Ex•. -

O Sr. Hélio Gnelros-:- Permite-me V. Ex' um aparte, 
nobre senador- Jorge Kalume? 

O SR.. PI\ESIDENTE (Lomanto Júnior) - Peço ao 
nobre Senador Jorge Kalume que não conceda apartes 
porque o Regimento Interno nào o pennite, 

O SR. JORGE :S:ALUME ~ S6 esse aparte, Sr. Presi.:
dente. Hoje tem que haver uma exceção. 

- ·_o Sr. Hélio Gueiros- PraÜcam~nte o que S. _E_~, está. 
apresentando é um requerilnentÔ de pesar, áe homena
gem póstuma, e parece-me que, nesse caso, o Regimento 
Interno é tolerante, E V. Ex•ê mais tolerante ainda q1:1e o 
Regimento. Nobre Senador_ Jorge Kaluf!)e, eu quero 
ãssociar-me também-ao pensar que V. Ex• _manifesta pela 
morte de Janarf Gentil Nunes. Tive a Oportunidade_ de 
visitar o Território do Amapá exatamente quando ali era 
Govern_ador Janarí Nunes e fui testemunha do seu traba
lho pioneiro, operoso, patriótico, parã transformar 

-aquela região. Realmente, a partir de Janarí Nunes, o 
Amapá criou nova paisagem e nova fisiQnomia. Até mes~ 
mo o caso mais polémico sobre o Território do Amapá, 
que é o contrato da explorai;ào dasja:ziQas_de mi!Jlganês, 
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ocorreu no Govemo de Janarl_ Nunes, com um detalhe 
histórico muito irilportante: é que ele se empenhàu árdua 
_e penosamente para a realização desse contrato que, ini· 
cialmente, foi rejeitado pelo Tribunal de Contas _da 
UniãO. Ele ricorreu para o Senado da República que foi 
qu.en:t.referendou ~se contrato para a exploraçãO dasja
zídas die manganês do Am:ipá. Eu sou testemunhª por
que vivo no Pará, vizinho do Amapá, do grande trabalho 
de Janari Nunes em favor do Território do Amapá. Cta~ 
ro-que ele deve ter também feito suas inimizades, seus 
adversários, mas, no cômputo geral, ele é admirado e es
timar;lo por todo o povo do Amapá. Filho do Pará, se 
não me _ep;gano, de Alenquer, ele deu uma contribuição 
muit?_ importante e muito decisiva para o Território do 
Amapá. Depois, à frente da PETROBRÁS, também rea~ 
_l}.Z()U .uma administração patriótica e muito produtiva. 
Associo-me a V. EX"i em riome do poyo do Pará, como já 
o fefz. o_ Senador Aloysio Chaves, e também acredito que 
em nome da Liderança do PMD B, ao pesar desta Casa 
pelo falecimento de Janari Gentil Nunes. 

O. SR. JORGE KALUME - Inegavelmente, Janari 
Gentil Nunes foi uma figura marcante no desenvolvi
mento da ~azônia, haja vista a sua atUação como pri· 
J;Ileiro Governador do Amapá. Esse episódio do manga~ 
nês que V, Ex• acaba de mencionar, foi uma prova de 
que o saudoso homem público queria desenvolver eco
nomicamente a terra que ele amava, e vê-la em franco 
progresso. Muito obrigado a V. Ex•. 

Prossigo1 Sr. Presidente: 
Recebeu condecorações nacionais e estrangeiras, 

como doS Estados Unidos da América, da França e da 
ltãlia, Pertenceu ao Instituto Histórico e Geográfico de 
Santa <;atarina ~;à Academia Amapaense de Letras. 

- S. Ex• enveredou pelos caminhos da literatura com a 
publicação de "Bandeira do Brasil", "Defesa dos Pro
gramas da PETROBRÁS" e o "Relatório sobre o Terri· 
tório Federal do Amapá". 

Era casado com a senhora Alice DCa Cafvão Nunes e 
do casal nasi:ieram os filhos: Iracema, Janar)r, Guairacâ e 
Rudá. 

Podemos dizer que a sua morte atingiu O Parlamento e 
o BraSil, ante as suas in-Sofisrnáveis qualidades. 
- Eii o que-Hnha a dizer. 

O SR. PRESIDENTE (Lomanto Júniór) - A Presi
dência convoca sessão extraordinária a realizar~se hoje, 
às 18 horas e 30 minutos, destinada à apreciação das se· 
guintes matérias: 

---Projeto de Decreto Legislativo n<? 28, de 1983; e 
-Projeto de Resolução n<? 44, de 1984. 

O SR. PRESIDENTE (Lomanto Júnior) - Sobre a 
mesa, projeto de lei que será lido pelo Sr. l<?~Secretârio. 

É lido o seguinte 

PI\OJETO DE LEI DO SENADO N• 242, DE 1984 

Dá nova redaçilo ao art. 79, da Lei o'? 5.692, de 11 
de agOstO de 1971, que fixa u dlretrizes e bases para 
o ensino de J9 e Z'1 graus". 

O'Congresso Nacional decreta: 

Art. }9 O art. 79, da Lei n'i' 5.692, de ll de agosto de, 
1971, passa ter a seguinte redação: 

Art. 7'1 Será obrigatória a inclusão de Edu· 
cação Moral e Cívica, Educação -Física, Educação _ 
Artística, Dança Educativa e Programas de Sa_úde 
nos currículos plenos dos estabelecimentos de 19 e 2'1 
graus, observado, quanto à primeira, o-disposto no 
Decreto-te-i n' 869, de 12 de _setembro de 1969. 

... '' .. ·~··· .. ·····~··-· .... , .. ~~·······~··· 
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Art. 2"' _Esta lei entrará em vigor na data de sua 
publicação. 

Art. 39 RevogamMse as disposições e-nrcõilffáriõ-. 

Justlficaçlo 

A presente propoSição viSa: iflCiükã-"dança educati~_ 
va" no currículo dos estabelecimentos de ensino de )9 e 
2~> graus. 

Esta é uma nova forma_ de educã.ção, que aprimora o 
domínio dos movimentos, além de desenvolver o 
equiHbrio entre o tisico-e â·mente do educando, buscan
do melhor relacionâ-lo com o todo da suª existência,_ 
através dos efeitOs bçnéficós que- pcide ter na formação 
da personalidade da pessoa. 

Através do movimento, objetivil-se a que-ô lnâi_víduo, 
em fase educacional, aprenda a relacionar o seu mundo 
interior com o· Seu C:Xterior,-experimentando vivência es
tétic-a; coilfíarlçá em si meSrifó;""'ãuto-satisfação; es-ponta
neidade; percepção e_ apreciação; e visão críticã -do ~u 
trabalho em relação ao dos outros indivíduos do grupo. 

O programa escolàiâevet'ãserorga:niZàdo, tendo vista 
o desenvolvimento-da percepção ; habilidade corporal; 
coordenação; concentração; ritmo; compreensão; facili
dade de expressão; pod_er de observação; relacionamento 
social equilibrado; buscando, ainda mais, a estimUlar o 
poder de criatividade e a percepção especial. 

A dança educativa, assirii. progt'ãmada, serviria p-ara 
melhorar o aproveitamento escolar de forma geral, aju
dando o estudante a desenvolver cgm mais f?cilidªde o 
seu poder de assimilação de matérias aparentemente abs
tratas como a geometria e estimulando a tlexibilidade 
corporal, alcançar melhorias, também, na tlexibilidade 
oral e escrita. 

A nova matéria cut-fi.ciJlar proposta, permitirá ao edu
cando melhorar a sua interação social com o grupo, vez 
que ela agiria no cOntrole da agressividade própria, 
liberando-lhe as inibições individuais garantindo, assim, 
um maior equilíbrio dos próprios valores, além do de
senvolvimento da expressão artístfc:a de cada um. 

Sala das Sessões, 23_de novembro de 1984. -Joio Lo
bo. 

LEGISLAÇÃO CITADA 
LEI No 5.692- DE !1 OE AGOSTO DE 1971 

Fixa Dlretrizes e BISeS para o ensino de 19 e l9 
graus, e dá outras proYidênclas 

Art. 79 Será obrigatória a iiiclusão de Educação 
Moral e Cívica, Educação Fj_s_i_ça, Educação Artística e 
Programas de Saúde nos currículos plenos dos estabele
cimentos de {9 e 29 graus, observado quanto à primeira o 
disposto no Decreto-lei n9 369 (*),_çle J~ de setembro _de 
1969. 

(Às Comissões de Constitufção e Justiça e de Edu
cação e cultura.) 

O SR. PRESIDENTE (Lo manto Júnior)- O projeto 
lido será publicado e remetido às ·comissões competen
tes. 

COMPARECEM MAIS OS SRS. SENADORES: 
Altevir Leal - Claudionot Roriz- Gaivão Modesto 

- Odacír Soares- Guilherme Palmeira- Mauro Bor
ges -- Affonso Camargo. 

O SR. PRESIDENTE (Lomanto Júnior)- Esgqtado 
o terilpO_~destinado ao Expediente, passa-se à 

ORDEM DO DIA 

Item 1: 

Votação, em turno úniCO, do Projeto de Lei da 
Câ~aran9 10, de 1981 (n9 1.5-29/79: nãCa5a-de-ori~
gem), que dispõe sobre a aposentadOria; com-Pro
ventos inú~grãis,- dos ex-combatent_CS seguf3:~os -aa 
Previdência Social, tendo _ 

PARECERES FAVORÁVEIS, .sob n's 354 e 
355, de 1981, das Comissões: 

....;.... e Legislação; e 
- ,d~ Finanças. 

Effi VOtiÇãO. 
Os.Srs. _Senadores que_ o aprovam queiram p_ermanecer 

seOtados. (Pausa~) 
R~jeitado-.-- --

0 SR. H~UO GUEIROS- Sr. Presidente, peço ve-_ 
rificação de ·quOrum. 

O SR. PRESIDENTE (Lo manto Júnior) -O nobre 
Senador Hélio Gueiros pede verificação. Como há evi
dente falta de quorum, vou suspender a sessão por tO mi
nutos como manda o Regimento, e acionar as campai
riluls ~ parã ~chamada dos Srs. Senadores a ple"nãrio. 

Está susperisa a sessão. 

(Su;pensd às /6 horas e 19 minutos. a sessãO e rea
berta às 16 horas e 28 minutos.) 

O SR. PRESIDENTE (Lomanto Júnior) - Está rea
berta a sessão. Persistindo a falta de quorum a Presidên
cia se dispenSa de proceder a verifiCação solicitada. 

O Projeto de Lei da Câmara n9 10/Sl, fica c_om a sqa 
-Votação adiada por falta de quorum. 

Em conseqUênCia, as" demais matérias da Ordem do 
Dia, todas em fase de votação, constituída dos' Projetas 
de Lei da Câ_mara n"' 44/81, 53/11, 65/79, 14/84 e 
2l1/83; Requerimento n9 291/84; Projeto de Lei da Câ
marà n9 19/19; Projetas de Lei do Senado n9s 13/80 e 
41/82, ficam com a sua apreciação adiada para a próXi
ma sessão ordinária, 

O SR. PRESIDENTE (Lomanto Júnior)- Volta-se à 
lista de -oradores. 

Concedo a palavra ao nobre Senador Fábio Lucena. 

O SR. FÁBIO LUCENA (PMDB- AM. Pronuncia 
o seguinte discurso. Sem revisão do orador.)- Sr. Presi
dente, Srs. Senadores, o Sr. Ministro do ExÚcito; Gene
ral Walter Pires de Carvalho e A\burquerque acaba de _ 
distribuir à imprensa a seguinte nota, cuja leitura tenho a 
honra de proceder, a fim de que conste nos Anais do Se
nado da República. 

Nota para a imprensa 

O Exército mantêm-se na firma disposição de apoiar o 
projeto de abertura do Presidente João Figueiredo, que 
deverá se consolidar com a eleição do futuro Presidente 
da República, pelo Colégio Eleitoral, na forma da Lei. 

A Nação, que sempre contou com as Forças Armadas 
nos momentos decisivos de sua história, pode confiar 
que serão plenamente atendidos seus anseios de preser
vação das instituições democráticas. 

Brã"SíliR~DF, 23 de novembro de 1984.- Gen:EX.. 
Walter Pires de Can'alho e Albuquerque, M inis"ti-0- do 
Exército. 

Mtiito bem! Palmas! 
Sr. ___ PreSidente, a Nação inteira tem jUstós tlfÓtlvÕi"d; 

júbilo para congratular-se com o Chefe do Exército, 
diante dest~ nota tão oportuna, tão sábia e tão fecunda. 
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O Sr. Passos Pôrt~- Permite V. Exf- um aparte? 

O SR. FÁBIO LUCENA -Com muito prazer~ nobre 
Senador. 

O Sr. Passos Pôrto- Nobre Senador, é tradição no 
Senado, e sempre foi o Senador Lourival Baptista que 
leu, ao longo desses anos, as ordens do dia dos ministros 
militares. 

O SR. FÁBIO LUCENA- Mas, isso não é Ordem do 
Dia. Ex•? Isso é uma nota para a imprensa. 

- O St. Passos Pôrto ~ Tam_bém, nota para a imp-rensa, 
dos mínistéfiOúii.llitares, sempre fOram, eu rião diriã pri
vilégiol mas privativo do Partido do Governo. Então, 
fico surpreendido, neste final de tarde, que um dos mais 
veementes representantes da Oposição, venha a ler a 
nOta -do Sr. Ministro do ExErcito. Eti quero me congratu
lar com V. Ex~ e também com a Oposição que, pelo me-

· nas neste instante, está de acordo com a poHtica do Go
verno. 

O SR. FÁBIO LUCENA - Quero dizer a V. Exf-, 
nobre Senador, que é uma honra substituir, na tribuna, o 
nobre Senador Lou_rival Baptista. 

~ . . 

O Sr. MoãcYr Duarte - Permite V. Ex~ um aparte, 
nobre Senador? 

O Sk. FÁ_BIO LUCENA - Co_m todo prazer, nobre 
__ S.t:na..dqr__Moacyr Duarte. 

O Sr. Moacyr Duarte- A nota do General Walter Pi
res não surpreende a ninguém, mesmo porque S. Ex~ rea
firma o s~u pensamento anteriormente já manifestado 
por diversas vezes, em absoluta identificação e conso
nância com os propósitos do Excelentísimo Senhor Pre
sidente da República, de promover a plena restauração 
democrática e o reencontro da Nação com o Estado. 
Conseqüentemente, a nota que V. Ex• acaba de ler pode
rá causar surpresas a alguns integrantes do partido da 
Oposição, mas não causou espés::ie aos integrantes do 
partido do Governo, que sempre esperaram que as 
forças Armadas, sobretudo o Ministro do Exército, 
mantivessem seu comportamento retilrneo, comporta
mento este que, embora retilíneo e embora coerente, por 
diversas vezes, encontrou da parte de alguns eminentes 
representantes da Oposição, os seus críticos mais mordã
zes. Conseqüentemente, a nota que V. Ex-' acaba de ler, e 
que acaba também de receber a manifestação gratula
tória do eminente_ representante do Estado do Amazo
nas, recebe também o nosso aplauso, o aplauso do_s que 

.integram e compõem a Bancada do Governo, porque o 
Sr. Ministro Walter Pires, na nota lida e divulgada por S. 
Exf, apenas confirma o que já era esperado. 

-- O SR. FÁBIO LUCENA- Sinto-me honrado com o 
aparte de V. Ex•, nobre Senador Moacyr Duarte. 

Mas desejo chamar a atenção_ dos Srs. Senadores para 
o que se contém na linha e na entrelinha do fecho da 
nota do Sr. Ministro do Exército: 

"A Nação, que sempre contou com as Forças Ar
madas nos momentos decisivos de sua história, 
pode confiar que serão plenamente atendidos seus 
anseios de preservação das instituições democráti
cas." 

Muitas ilações podem daqui defluir, Sr. Presidente, 
mas a que me parece mais lógica, mais palpâvel, pelos ra
ciocfnios lúcidos e, em conseqUência, pela capacidade 
Sen_sgd_al_do Seil.ado da Repúb.lica, é que_ esses momentos 
decisivos da história, a que-alude o Sr. Ministro, podem 
ser, veZ por-outra, e o têm sido, perturbadOs por forças 



4482 Sábado 24 

que se dispõem a contrariar os anseios do povo brasilei~ 
ro. 

Neste momento, testemunhamos Qrecisamente isto, 
Sr. Presidente: uma facção t:J,e ·um_ grupO partldário, 
rebelando-se contra_ a decisã~ia Justiça Eleitoral, Se dis
pôs a perturbar o prõcesso da sucessão presidenCial e, 
ontem, um dps candidatos à Presidência da Repúblíca, 
que não foi o Dr. Tanctedo Neves, recusou acintosãmen
te, numa agressão ao- Çbefe da Naç_ão,_ convite _que lhe 
formulou o Senhor o Presidente da Repl.1blica ]Qão Fi
gueiredo, para participar da inauguração da Hidrelétrica 
de Tucuruí, alegando, o candidato presidencial, que Tu.:
curuí não lhe renderia dividendos eleitor<iis. 

Isto, Sr. Presidente, constitui alta deseJegância para 
com o Chefe de nossa Nação que, a propósito, e o Presi~ 
dente de honra do Partido Dernocrâti_co ~_ocial, cujo can~ 
didato recusou acintosamente o_c.onv_tte do President«; da 
República. 

Muitos pediram ao Presidente da República que re-
nunciasse ao seu cargo. Devo confessar, Sr. Presidente, 
que eu nunca (ormuleí semelhante_p_edido, mas ag'?ra, 
diante de tantas renúncias que Vêm oCortendo no outro
ra maior Partido do Oc:iõente, nas palavras do ex~ 

Governador mineiro, Dr. Francelina Pereira, -diante de 
tantas renúncias rogaria ao Sr. Presidente da República 
que renuncie à condição de Presidente Qe honra _do Patti
do Democrático Social. Assim, S. Ex•, apesar de não ha
ver convocado a,s tão ansiadas eleições_diretas, S. Ex• in
gressará na História como o Presidente que permitiu a 
conciliação e o congraçamento entre todos os brasilei~os, 
congraçamerlto que já se vislumbra, porque o próximo 
Presidente da República já chegou, inclusive, a designar 
o Líder da Oposição, nos termos -exato da democracia 
britânica, a Oposição de sua majestade, o eminente Pre
sidente Tancredo Neves jâ deliberou que o Líder da 
Oposição ao seu governo será o atual Ministro Qelfim 
Netto. 

Devo declarar, todavia, Sr. Presidente, _ _que o Ministro 
Delfim Netto deverá liderar a Oposição em outro país, 
não no Brasil, porque os homens que irão para a Opo
sição no próximo período presidencial, por sua maioria, 
por sua expressão, por sua formação, e atê por sua edu
cação doméstica, moTal e cívicijamais seSUbmeteriam a_ 
tão inócua lidei'Thça;·como a apontada pelo futuro Presi~ 
dente da República. 

Como o- problema não é meu, jâ que não serei um dos 
liderados do Ministro Delfim Netto, deix-o o problema 
ao encargo para a solução competente daqueles que, 
porventura, aceitarão oU não a indicação do futuro 
Líder da Oposição brasileira. 

O Sr. Moacyr Duarte_- Permitç V. Ex• um aparte? 

O SR._. FÁBIO LUCENA - Com muita honra. 

O Sr. Moacyr Duarte- Muito obrigadq._ Nobre Sena~ 
dor Fábio Lucena, veja V. Ex• como o cÓtnpo-itaffiento 
humano é volúvel e inuda ao sabor das círcun_stâitcias. 
Vi, há algum tempo, críticas feri nas, mófd-ãzes;- cruêis, 
contundentes ... 

O SR. FÁBIO LUCENA - Implacáveis! 

O st. Moacyr Duarte - ... implacávefs - se V._ Ex• 
quiser me auxiliar com outros adjetivos, po9erá fazê-lo. 

O SR. FÁBIO LUCENA - Rudes! 

O Sr. Moacyr Duarte- ... ao Presidente da Repúbli~ 
ca, pelo simples fato de ter convidado o candidato do ft.eU 
Partido a acompanhá-lo em viagens inaugU:rais de o.bras 
do seu Governo-. ACusavam o Presidente ... 

O SR. FÁBIO LUCENA- Permita-me, Ex•, s6 para 
conduzir o diálogo. V. Ex• é um homem de di&l_ogo, aliás 
um diálogo muito elegante e construtivo. Parece que V. 
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Ex• comete um aberatlo pen011a, isto é, um et:ro de pes~ 
soa. Não fui eu quem censurOu o Presidente FigueiredO, 
por ter convidado o Dr. Ta.ncredo Neves, nem me consta 
que o Dr. Tancredo tenha recebido o co_qvite. 

O Sr. Moacyr Duarte- Se V. Ex• me permite; em. pri~ 
meiro lugar, não cometi erro de pessoa porque não sin~ 

- gularizei o autor dessas críticas. Conseqüentemente, não 
cometi o e_rro a que V. Ex• quer me atribuir. 

d SR.. FÁBIO LUCENA - Então, fica retífica:da a 
afirmativa anterior Qe _!'lliflha P"~!_te. 

O Sr. Ml)acyr Duarte --Não cometi esse erro. Mas, 
críticas surgiram neste plenãrio ao comportamento do 
Presidente da Repúbli"ca pelo simples fato de haver con-

~ vidado o candidato do seu Partido a integ_raf a sua comi
tiva, em viagel)s inauguraiS de obras Pdbiicas. Agora, 
SUrpreendentemente, as críticas-se-voltam pata b Candi
dato do PDS à Presidência da RepóbliCa pelo simples 
fato de nã_o ter aceito o convite formulado pelo Presiden~ 
te, para cgmparecer à inauguração de uffia obra:To"nse
quentemente, o que verificamos é que tanto o Presidente' 
quanto o candidato a Presidente são criticadOs ac(}Tba
mente, cruelmente, ferinamente pelo fato de não darem 
bailes ou de darem bailes. V. Ex• verifique como é volú
vel o comportamento dos políticos que ficam condicio
nados sempre ao sabor das circunstâncias. 

O SR. FABIO LUCENA- Nobre Senador, a volubi
lidade a que alude V. Ex', ela é inevitável ao longo da 
História e, por conseguinte, não pode ser alinhavada 
com esta ou com aquelas circunstâncias. 

Quantas vezes, nobre Setiador, V. Ex•, em sua expe-
riente Vida pública, não teve a opOrtunidade de defender 
ponto"S de vista totalmente diversos do que hoje defende. 

-- Isto, no meu pálido e modesto entendimento, constitui 
uma forma de evolução, de aprimoramento do modo de. 
ser e do modo de pensar, porque até as pedras mudam, 
Ex•, como dizia o Padre Vieira. Até em a natureza, mu
dam os corpos, os elementos: transforma~se o sólido em 
gasoso, o líquido em sólido. Isto faz parte, até, das leis 
da própria natureza. Quando se muda para melhor, 
procura-se atingir a virtude, vale dizer, procuram-seca-

-minhos que nos aproximem da divindade. Pior, Excelên
cia,-é rillidar para pior. E isto eu jamais poderia dizer que 

-- aConteceu com V. E;<•. 
Mas, Sr. Presidente o assunto que me traz à tribuna ê

outro .. : 

O Sr. Lulz Cavalcante- Permite V. Ex' um aparte, 
nobre Senador, já que anunciou que vai passar para ou
tro assunto1 

O SR. FÁBIO LUCENA- Com muito prazer, nobre 
Senador. 

O Sr. Lulz Cavalcante- Despulpé::me a -interverlÇãO. 
Mas quero apenas dizer, ilustre_colega, que me rejubilo 
com a nofa que V. Ex• acabou de ler, Porque os anseios 
desta Nação de que sejam preservadas as instituições de
mocrâúcaS, n·o dizer do Sr: Ministro do Ex.êrcito, coinci
dem_exatamente com o-s anseios desta Nação de ver o Sr. 
Tancredo Neves na Presidência da República. Muito 

·obrigado. 

OSR. FÁBIO LUCENA_- Tem toda a razão V. Ex•, 
nobre Senador Luiz Cavalcante. V. Ex• qu~ lembra a 
imagem_ da autobiografia de Evtuchenko grande poeta 
russo, segundo o qual, o poeta é irmão do profeta. Não 
sei" se V. Ex~ é poeta, mas que é profeta, disto nãO-tenho a 
Tnenor dúVida. As profecias de V. Ex• foram cumpridas 
nesta Casa. Continue poeta, nobre Senador, para horror 
de todos os prov~ntos. 

Ma?, Sr. Presidente, dizia eu, qUe um outro assunto é 
o que rn~ traz à tribuna: pretendO emprestar uma modis~ 
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ta contribuiÇão à Mesa do Senado Federal, que tem sido 
vitimada pOr tantas críticas, algumas - muitas delas 
mesmo - acerbas e violentas. 

O Presidente Moacyr Da1la tem passado por momen· 
tos de ve_r~(ldei~o sparrlng. "E esta posição do Presidente 
do Seriado e dos meinbros da-Mesa causam a mais pro
funda preocupação em todos nós que temos o dev_er, in
declinável dever de zelarmos pelo nome, pelo bom nome, 
pelo inatacável nome .do Presidente e dos demais 
_membros da Mesa, porque eles contêm, nos seus teres e 
em teres, e nos seus seres, como dizia dessa vez o poeta 
Pera de Botelho contêm a representação do _Senado da 
República. Esta Casa que não deixou um só dia de fun
cionar~ desde que implantada, porque é bom recordar 
que, de 4 em 4 an-os a Câmara dos Deputados de zero 
hora do dia 31 de janeiro atê <1 hora da posse do primeiro 
dia de fevereiro, a Câmara passa algumas horas sem ne~ 
nhum componente. A Câmara deixa de existir por algu
mas_ horas de 4 em 4 anps, o que não acontece com o Se
nado. O Senado no dia da posse dos Senadores tem sem
pre aqui ou 1/3 o_u 2/3 da sua composição. E isso, Sr. 
Presidente, nos_ conduz à conclusão de que se jã houve: 
várias Câmaras na República em realidade, na Repúbli
ca, s6 há uni_ Senado. 

E a corlfribuição que pretendo oferecer à Mesa do Se
nado, se traduz em um projeto de lei que dêveria hoje 
apresentar, e só não o faço no momento porque não tive 
a oportunidade de expor a minha propositura à lide-
rança da minha bancada. 

Ontem, porque, ao longo de mais de três horas, estive 
cuidando da situação penosa em que se encontra o orga
nismo policial do Distrito Federal. E, hoje, somente por
que faz pOUcos minUtos é que me encontrei com o Uder 
do Partido, aqui, em minha Bancada. 

Sr~ Presidente, Os fatos são os seguintes: -trava-se uma 
polêmiCa calorosa, na Imprensa brasileira, sobre ter ou 
não ter poderes, a Mesa do Senado, para presidir e diri
gir o Colégio Eleitoral. 

Em verdade, Sr. Presidente, quando se elaborou a Lei 
Complementar n~' 47, que alterou a Lei Complementar n' 
15, ambas regutamentadoras do Colégio Eleitoral, em 
verdade suprimiu~se a figura do presidente do Colégio 
eleitoral. 

Ora, Sr. Presidente, o art. 13, da Lei Complementar n' 
15, alterada pelo Decreto-lei n~' 1.539, de 14 de abril de 
1977, só pode ter sido com poderes que o Ato n9 5 dava 
ao Presidente da República. Logo, legal, embora de legi~ 
timidade discutível. 

A r::ei COmplementar era clara, art. 13, parágrafo úni~ 
c o: 

. ~·Presidirá o Colégio eleitoral a Mesa do Senado 
Federal que, com 10 dias de antecedência pelo me-. 
nos, ... " 

Isto é, presidirá o Colégio eleitOral a Mesa do Senado 
Fedefal, rezava a Lei Complementar n9 15. 

Veio 'a Lei Complementar n' 47, em 22 de outubro re~ 
cente, c alterou a redação do art. 13 da Lei Complemen~ 
tar n~' 15: O art. [3 ficou resumido à seguinte redação: 

"O Cbfégia eleitoral reunir-se-á na sede do Con
gresso Nacional, a 15 de janeiro do ano em que fin
dar o mandato presidencial." 

Manteve apenas o caput do art. 13, da Lei Comple
mentar anterior, que marcava a eleição presidencial para 
15 de outubro Q.o_ ano anterior, àquele em que findar o 
mandato presidencial. A nova redação suprimiu o pará
grafo único, onde se estabelecia a competência da Mesa 
do Senado Federa] para presidir o ColégiQ Eleitoral. 

Em verdade, salvo justificativas jurídicas em sentido 
-contrãrio, salvo hermenêuticas e hermeneutas que nos 
conduzam ã gptra conclusão, em verdade, ê que falta es-. 
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tabelecer, em lei complementar, a figura do presidente 
do Colégío Eleitoral. Esta é que é a realidade, não pura e 
simples, mas a realidade jurídjca que gera o factual, isto 
é, a -ocorrência de um Colégio Eleitoral não ter estabele-_ 
ciclo em lei a figura do seu presidente. Logo, torna-se in
dispensável, torna-se urgente, que se promova essa defi~ 
nição para suprir uma lacuna essencial, porque, sem a fi
gura do presidente do Colégio Eleitoral, o Colégio Elei
toral, s.implesmente, não poderã reunir-se para eleger o 
presidente da República. Dir-se-ã que ·a Constituição, 
quando manda que as duas_ Casa da Congresso se reú
nam sob a Presidência da Mesa do _Senado, dir-se-ã que 
desse mandamento_ co_ns_titucional decorrem poderes re
siduais para a Mesa do Senado presidir o Colégio Eleito
ral. Oc_orre que o COlégio Eleitoral não é apenas a reu
nião das duas_ Casas_ do CQJlgresso, e sim a reunião d.as 
duas Casas do Congresso e dos delegados das Assemble
ias Legislativas. ConseqUentemente, a norma constitu
cional que manda que a Mesa do Senado presida o Con
gresso Nacional não pode ser invocada como suporte. 
constitucional ou legal, para defi_nir a Mesa do Senado 
como presidente dos trabalhos do Colégio elejtofaC 

O Sr. Josf Fragelll - Permite V. Ex' um aparte? 

O SR. FÁBIO LUCENA --Ouço V. Ex', com muito 
prazer. 

O Sr. José Fragelli - Nobre Senador Fábio Lucena, 
V. Ex' traz a debate, no plenário do Senado, uma ques
tão que jã estâ aí levantada, provoCando, da parte de 
eminentes juristas, dúvidas, indagações. Eu acho que to
dQS nós lemos hoje uma delcaração do eminente profes
sor Miguel Reale, dizendo que está posta a questão para 
ser decidida, da competência da Mesa do Senado para 
presidir O Colégio Eleitoral. E, no meti modo de -enten
der, seria um involução institucional atribuir-a um Qfgão 
político qualquer essa atribuição, tendo em vista .. 

O SR. FÁBIO LUCENA- V. Ex"• me permite? Ape. 
nas para dar conhecLmeht,Q antecipado da minha propo
situra. Pelo que estou propondo, a Presidência do Colé
gio Eleitoral vai competir ao Presidente do Supremo Tri
bunal Federal, pelas razões que, a seguir, eu passarei -a 
expor. 

O Sr. José Fragelli- Se V. Ex~ me permite, eu vou 
dar uma razão que me oc_orre, com base, com fundamen
tos - digamos assim - na atribulada história das nos
sas instituições. A Mesa do Senado parece que estava 
disposta a se atribuir e a facção política dominante na 
Mesa do Senado queria atribuir-lhe não -apenas funções 
formais ·ou competências formais, na direção do Colégio 
Eleitoral, mas tambêm competências substantivas, qual 
fosse essa de, por exemplo, anular ou não os votos da
queles que, supostamente, faltando à fidelidade parti
dária, votassem num candidato que não fosse do seu 
Partido. Ora, por que- se instituiu a Justiça Eleitoral? En
tre outras razões, foi justamente a·· de retirâ.r do órgão 
político CongreSso Nacional aquela famigerada revisão _ 
dos poderes dos ehtitos nos pleitos eleitorais, quando, 
com essa revisão, eram cassados, pura e simplesmente, 
por uma comissão do Congresso Nacional incumbida do_ 
chamado reconhecimento dos poderes, candidatos legiti
mamente eleitos. t. por isso que digo que nós chegaría
mos, hoje, a uma involução na história das nossas in_sti
tuições política, se se· pudesse atribuir uma únlca e só 
competência à Mesa do Senado, que é um órgão eminen
temente político, também essa chamada verificação de 
poder. 

O Sr. Luiz Cavalcante - Muito bem! 

O Sr. José Fragelli --Seria uma involução inadmissí
vel e, por isso mesmo,·--será da maior prudência, para nãO 

usarmos Qe outros qualifLCativos, dar à Mesa do Senado 
a competência de presidir o Colégio Eleitoral, por essa 
pretensão dela exercer funções que não sejam puramente 
formaiS, mas também decisórias em questões substanti
vas. V. Ex'~ com o seu projeto, vem reatar, digamos as
sim, toda a legislação eleitoral, depois de 1930, que reti
rou de todo e qualquer órgão político a competência 
para decidir sobre a valid~de ou não do voto, seja do 
el_eitor nas eleições diretas, ou seja do eleitor numa 
eleição i.ndireta como essa do Colégio Eleitoral. 

0 SR. FÁBIO LUCENA ~-Agradeço pelo ilustrado 
aparte de V. Ex', nobre Senador José Fragelti, e gostaria 
de enfatizar que, depois do advento da Justiça El~itoral, 
vale" dizer; de-pois da RevoluçãO de 1930, todas as 
eleições presidenciais, VOu além, todas aS eleições, desde 
a eleição de Vereador à do Presidente da Repúblícã,- sem
pre foram pre5idtdaS, apuradas, fiscalizadas e j1,1lgadas, 
pe-lo Poder Judidãrio, através do seu órgãO que é a Jus
ti93 Eleitorãl. Mas, não é nessa norma, não apenas de 
tradição jurídiCa, ou nesse proCedimento consuetudi
nãrio em que me esteio, nobre Senador José Fragelli, 
paia formular-esSa próposta que me parece da maior im
pOrtância, e sim, na teoria dos freios e_contrafreiOs, dos 
pesos e contrapesos, que orienta o perfeito funciorlamen.:. 
to, não diféi perfeito-, retíficanii, mas Que oriEntam o fuh
cionamento ideal dos regimes democráticos. 

O Sr. Passos Pôrto -_Permite-me V. Ex' um aparte? 

O SR; FÁBIO LUCENA - Com _todo o prazer. 

-O SR. Passos Pôrto- Nobre Senador FábiO Lucena, 
eu estou de acordo com os argumentos de V. Ex• e do 
n-obre Senador José Fragelli, de que a boa norma política 
e constitucional deveria ser, realmente, a de_ devolver à 
) ustiça Eleitoral o poder de controle, de encaminhamen
to e de julgamento do processo eleitoral brasileiro. Mas, 
na espécie, é um caso singular, é a última eleição que de~ 
veremos fazer para a presidência da República, e ela está 
regulada por essa lei complementar, que não tenho o nú
mero na memória, que não suprimiu, ela omitiu a atri
buição ... 

O SR,. FÁBIO LUCENA~ Parece-me que são termos 
eqUiValentes. 

O Sr. Passos Pôrto- Não são. Ela não suprimiu, ela 
não fez referência a quem presidiria o Colégio Eleitoral, 
porque a lei complementar anterior não foi revogada, foi 
modifiCada. 

O SRr FÁBIO LUCENA- Apenas para conduzir a 
argumentação, o art. 13, pela lei nova, Lei Complemen
tar n'i' 47, não contém o parãgrafo único do ar_t. 13, da lei 
anterior. 

O Sr_. Passos Pôrto - Não contém porque ela modifi
co.u a legislação~ 

O SRr FÁBIO LUCENA - A Lei n'i' 47, _recente, no 
art. 13, caput, modificou apeOas a data da eleição do Pre
sidente da República, que pela lei anterior, art. 13, dava
se no dia 15 de outubro do ano anterior àquele em que 
findar o mand~to -presidencial. 

O Sr. Passos Pôrto- Perfeito. lo4as só fez modificar. 

O SR, FÁBIO LUCENA -:- Chegamos lá. A modífi
cação mantidã pela lei é que o Presidente serã eleito a 15 
de janeiro do ano em que findar o mandato presidencial. 
V. Ex~ verá que a lei adaptou normas da Constituição 
FederaL Mas o art. 13 é reproduzido na Lei Complemen
tar n"' 47 sem o parágrafo único do art. 13 da Lei Com
plementar n9 5. Logo, este parãgrafo deixou de existir, 
nobre Sen-ador Passos Pôrto. -
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O Sr. Passos Pôrto - Não, tenho a impressão que 
não, porque a legislação ê complementar. Ela forma um 
coipo de doutrinas que regulamenta o processo eleitoral 
pelo Colégio EleitoraL 

O SR,. FÁBIO LUCENA- Por isso que me referi, no 
início deste meu pronunciãmento, à polêmica acirrada 
que está-se travando no País. ~ exatamente em canse> 
qUência dã omissão, como diz V. Ex•, do parãgrafo úni
co do art. 13, pela Lei Complementar n"' 47, que modifi
cou- a re~aç~o do art. _13. 

O Sr. Passos Pôrto -Não, modificou no cap-ut, o pa~ 
rágrafo único se mantém na complementariedade.da le
gislação que regula ... 

O SR~ FÁBIO LUCENA - Não, nobre Senador, o 
artigo, se modificado no caput, tem que constar, no texto 
da nova lei, com todos os seus parágrafos, não pode ha
ver parágrafO sem o artigo. 

O Sr. Passos Pôrto- Vê V. Ex• que as oposições que 
têm prejudicado tanto, que têm achado que deve se man
ter a tradiçãO na eleição pelo Colégio Eleitoral, como po
deríamos modificar agora ... 

Q SR, FÁBIO uJCENA- 1:,_ o entendimento de V. 
Ex~, que mei-ece a maior consideração, mas que é contra
ditado por pareceres de juristas da mesma nomeada de 
V. Ex' 

O Sr. Passos Pôrto- Nobre Senador, se formOs ouvir 
ou ler os pareceres dos juristas, inclusive o do Professor 
Miguel Reale, que já nos trouxe aqui ... 

O SR1 FÁBIO LUCENA - Não estou me baseando 
no ProfeSsor Reale, apenas mencionei o ProfessOr por
que ele foi citado pelo Senador José Fragelli e eu li as 
obras do Professor Miguel Reate, que é homem de cujas 
idéias, digo a V. Ex•, não comungo eu, porque me parece 
ele um extremista de direita, sobretudo, é o que se lê em 
seu livro "A Nova Teoria do Positivismo", em que S. S• 
defende posições jurídicas e ideologias nitidamente fas
cistas. Isso posso afirmar e V. Ex• pode comprovar pela 
leitura do livro, que naturalmente já leu e que, se não 
teve. oportunidade de tê-lo feito, posso, com muito pra
zer, passá-lo às mãos de V. Ex• ... 

O Sr. Passos Pôrto - E. da tradição da famfiia dele. 

O S~. FÁBIO LUCENA-,, e, ê como diz, uma tra
dição, é um pecúlio castrense, aquele que se transfere de 
pai para filho, mas o que é uma exceção, porque há mui~ 
tos den:tocratas de antepassados democratas, como há 
muitos fascistas de ancestrais também democrâticos. 
portanto, é uma .exceção, eu não pudi, no meu entender, 
vir à baila no presente momento. 

Mas, Sr. Presidente, por que deve o Presidente do Su
-premo Tribunal Federal, e não do Tribunal Superior 
Eleitoral, presidir o Colégio Eleitoral? :J;: muito simples. 
f: pela igualdade entre os Podei-es da República. Se o Co
légio anterior foi presidido pelo Presidente do Senado e 
se _a lei atual omite a figura do Presidente, logo, este, 
numa opção que se deve adotar. deve recair no Presiden
te do Supremo Tribunal Federal. 

A razão maior, no meu entender, encontramo-la no 
art. 42 que define a competência privativa do Senado Fe
deral, no parágrafo único do inciso IX: 

~_!'á.grafo ú~ico. Nos casos previstos nos itens 
I e n, funcionará como Presidente do Senado Fede
ral o do Supremo Tribunal Federal; I 

Os casos dos itens I e II ~o os de julgamento do 
Presidente da República e de julgamento dos Minis
tros do próprio Supremo Tribunal Federal e do 
P~:ocui:ador-G_ei-al da República, estes, nos crimes 
de responsabilidade, e o Presidente da República no 
crime de respon5-8.biliáaâe, e os Ministros de Estado 
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nos crimes da mesma natureza conexos ç:om aque~ 
les. 

Logo, não se trata de nenhuma novidade o fato de o 
Presidente do Supremo Tribunal Federal funcionar 
como Presidente do Senado Federal, vez que, no caso es
pecíficO, a ·constituição, exatamente para garantir-os 
freios e contra freios dos Poderes da Repúblíca,jâ prevê a 
figura do Presidente do Supremo Tribunal Federal, 
numa hipótese nela própria aventada, como Presidente 
do Senado Federal. 

Então, Srs. Senadores., isso traria conseqaências da 
maior valia e da maior importância para o Senado e para 
a própria República, porque, queiramos ou não, a Mesa 
do Senado, composta das figuras mais ilustres da mais 
alta Casa do Parlamento Nacional, tem o~ seus membros 
vinculados a Partidos politicas. Temos na Mesa do Sena
do, por exemplo, Senadores pertencentes ao PDS e Sena
dores pertencentes ao PMDB, e, pertencendo o Presiden
te do Senado a um partido polftico, seja PMDB, PDS, 
PT, qualquer que seja, evidentemente que S. Ex• estará 
sujeito-a injunções político-partidãrias, injunções natu
rais que decorrem da própria natureza das coisas. Por
que, se pertençp ao PMDB estou obviamente sujeito à 
influência do programa do meu partido, das sugestões 
dos meus correligiollários e estc:m destituído da condição 
fundamental para presidir uma eleição que é a condição 
de magistrado. Vale dizer, o homem isento politicarriente 
de qualquer influência político-partidária que possa in~ 
terferir ou pesar na decisão que ele venha a tomar, na 
hora em que presidir, ou que tomar as demais providên
cias relativas à realização do pleito presidencial. 

O Sr. Jo~ Fragelli - Permite-me uma breve inter
rupção, Senador? 

O SR, FÁBIO LUCENA - Até uma longa inter
rupção. V. Ex• sempre me honra com seus apartes. 

O Sr. JOsf Fragelll- Apenas uma breve interrupção 
para, vamos dizer assim, insistir no que e.u-já. disse.-v. 
Ex• tem toda razão, quando" diz ·que um órgão isentO é 
que deveria presídir o -Colégio Eleitoral. Mas nós esta
mos assistindo, nestes últimos dias, as paixões polfticas 
quererem atribuir à _Mesa do Senado, funções judiciais 
de julgar a validade ou pão de voto. Isso é que é o pior. A 
Mesa do Senado poderia anular votos de eleitores do 
ColêgiO Eleitoral, essa é função judicial. 
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OS~. FÁBIO LUCENA- Permita-me. Essa influên
cia seria passível por qualquer Partido que estívesse cOm 
maioria na Mesa. 

O Sr.- Josf Fragelli- Então, Serác~o~o qoe uma ma· 
neíra de surrupiar competência específica do Pode:r Judi~ 
ciârio, ou" digamos mais claramente, da Justiça Eleitoral. 

O SR,. FÁBIO LUCENA- Mais uma vez, agradeço 
ao oportuno aparte de V. Ex• e insisto, Srs. Senad9res, 
nenhum membro do Poder Legislativo, nenhum dos 69 
Senadores ou dàs 479 Deputados, em que pese a capaci
dade, a cultura, a preeminência dos memb_ros do Parla
mento, nenhum pode considerar~se isento para agir 
çomo magistrado. 

Isto eu diria por impossibilidade origiaal, diria até por 
pecado original, à moda do definido pela Bíblia, o de es
tar vinculado a um Partido político. E qualquer Deputa
do ou Senador vinculado a um partido político tem 
como candidato a Presidente da República um candida
to igualmente vinculado ao Pa_rtido político a que ele 
pertence. Logo, não pode haver, nessa situação, isenção 
nem gramatical nem vernacular, e muito menos jurídica, 
I?or~l ou ética. Não haver. Menos ainda a política. Não 
pode haVer! Srs., ê uma possibilidade que a pr6pria natu
fl?Za gerou para o Parlamento. Nenhum de nós em uma 
eleição presidencial ·em que concorreram candidatos fi
liados aos nossos partidos pode exercer a função de ma~ 
gistrado. Só quem poderá exercê-la será um membro do 
Poder Judiciário, estranho ao Poder Legislativo, sem ne
nhum vínculo com partidos políticos e a e:tpressão mais 
alta do judiciário, nivelada constitucionalmente ao Con~ 
gresso Nacional, é o Presidente do Supremo Tribunal 
FederaL Daí o meu projeto pretender que o Presidente 
do Supremo Tribunal Federal seja o Presidente do Colé
gio Eleitoral. 

O Sr. Hélio Gueiros- Permite V. Ex• um ~parte? 

O_ SR,. FÁBIO LUCENA- Ouço_V. Ex•. meu m,estre, 
Senador Hélio Gueiros. -

O Sr. Hélio Gueiros - Muito grato pela observaçãO 
indevida e-lriieiecidã de v. Ex• 

O SRr FÁBIO LUCENA- Não apoiado! 

~ Sr. HéUo Gueiros - Mas, de qualqu~r maneira, 
mutta grato. V. Ex•, nobre Senador Fábio Lucena, qu-ase 

OS~~ FÁBIO LUCENA- Com permissão de y._Ex.'~ que. se vê obrigado, também~ _a apresentar este projeto 
e função judicial tem também 0 ~enado Federal 0 seu mutto oportuno, porque, na verdade, nobre Senador Fá-
plenário, nos casos_expressos, detefminados pela CoD.sti- bio Lucena, o que acontec.eu e está acontecendo é que, 
tuição, jul,ga os membros do PÇtder _ JudiciãríO, 0 sem embargo da integridade, lisura e honradez dos 
Procurador~Geral da Reptl.blica. Mas isso~ nobre Sena- membros da Mesa do_ Senado, ela está exorbitando, 
dor, o Senado no seu tod_o_ e não a Mesa. Tem toda ara- usurpando poderes que não lhe são conferidos pela 
zão, portanto, v. Ex• -- Consti~uiç1l9. 

----- A Mesa do Senado é uma Mesa recepto rã de votos. Só 
O Sr. Jo~ Fragelli- Punções judiciais nO-quese refe~ isso e flada lnais- do que isso. Cõtresponde,-a Mesa do 

re a decisões sob.t:e votos eleitorais, esses jã foram "efini- Senado no Colégio Eleitoral. às mesas receptoras das 
tivamente - digamos assim .!.. historicamente atribui~ secções eleitorais, que acontecem nas eleições gerais. E, 
dos ao Poder Judiciário. Ness~últimosdias, o que assis- V. Ex' sabe, perfeitamente, que as mesas receptoras nas 
timos? Essa forte tentação, pOr parte do Partido que é eleições gerais, que ê o caso, agora, do Senado Federal, 
majoritário na Mesa do Senado, de atribuir a essa Mesa simplesmente recebem, coletam votos. 
também funções judiciais. b com isso que não Podemos, - · - ' -
de modo algum, concordar. Não apenas atribuições de O SRr FÁBIO LUCENA- Nem podem deixar de re-
presiclir, coordenar o funcionameritó- do Colégio Eleito- ceber. 
ral. Quer se dar a essa Mesa do Senado atribuições, 
corno eu disse, substantivas, atribuições judici~is de jul
gar direitos e não de estabelecer normas simplesmente 
reguladoras do funcionam~ntb do Colégit" P1"!itoral., 

O SR,. FÁBIO LUCENA- Quer dizer, além das nor
mas adjetivas, ela passa a aplicar as substantivas. 

O Sr. Jo~ Fragelll- Por isso~ que eu disse, além das 
normas adjetivaS; normas substantivas. tessa ª' tent~ção 
que está sofrendo o Parti® até hã pouco majoritário e 
ainda majoritáriO-na Mesa do Senado. 

O Sr. Jféllo Guelros- Não pode deixar de receber vo
tos. E: obrigado a receber Os votos e, mesnio nos casos-
veja bem V. Ex• em que o CÓdigo Eleitoral permitiria óu 
permit!rá-a apuração- de-eleição. pela p.rópria.Jnesa ~~ 
ora, hâ um artigo claro no C6digo que diz: 

..Havendo impugnação, fecha tudo e manda para 
o Tribunal Eleitoral." · 

Então, é ,e_xatamente o que a Mesa do Senado te.rá que 
fazer. Ela simplesmente vai receber e vai coletar os votos 
dos 686 membros do Colégio Eleitoral. Se por acaso 
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~ou ver a.Iguma impugnação, ela não vai julgar nada, ela 
não pode julgar nada. Ela, simplesmente, terá que enca
minhar o problema à área ·competente que é o Pode:r Ju
di~ário. Isso é_claro, é ev!dente na legislação brasileira e, 
mais do que isso, a recente decisão do ·órgão maior da 
Justiça Eleitoral deixou bem claro. A consulta feita ao 
TSE foi somente se havia ou não fidelidade partidária no 
Colégio Eleitoral. O TSE disse logo que não havia. Mas, 
no final do acórdão,embora seja para uma consulta, ele 
declarou peremptoriamente que tudo quanto se refira à 
validade, julgamento dos votos membros do Colégio 
Eleitoral é da alçada da Justiça Eleitoral. De modo que, 
nobre Senador Fábio Lucena, V. Ex.' se va na'contingên
cia de apresentar esse projeto de lei, e o faz muito bem e 
oportunamente. Mas isso talvez fosse desnecessário, se a 
Mesa do Senado se compenetrasse de cumprir única e ex
clusivamente o seu dever constitucional, que é de mera 
mesa receptora de votos dos membros do Colégio Eleito
ral. ~ isso que talvez tornasse desnecessário o projeto de 
V. Ex•, se a Mesa cumprisse apenas com seu dever e 
traçasse normas unicamente para receber votos. 

O SR. FÁBIO LUCENA- Mas, nobre Senador ... (O 
Sr. Presidente faz soar a campainha.) 

Sr. Presidente, peço permissão para concluir, ap6s ou
vir o aparte. 

O Sr. Hélio Gueiros- Mas nunca fazer o que ela co
meçou a fazer: legislar sobre o processo eleitoral. Ela não 
tem competência, ela está usurpando, data venla, da hon~ 
radez e integridade ... 

O SR,. FÁBIO LUCENA- Nobre Senador, com todo 
o respeito aos seus argumentos. eu não estou entrando 
nessa seara,_ eu não estou argUindo semelhantes si
tuações. Estou me baseandq no fato de que, por um lap
so, por um erro, por um descuido, a lei deixou de estabe
lecer a competência para presidir o Colégio Eleítoral. Hã 
a omissão no texto da lei e o que se pretende é corrigir 
essa omissão. Além do mais, enquanto não se restaurar a 
eleição direta neste País, há que se corrigir uma injUstiça 
que_ a Consti_tuição comete contra o Supremo Tribunal 
Fe_deral. Por exemplo: quem nomeia os MinistrOS-do Su
premo Tribunal? O Senhor Presidente da República! 
Quem autoriza previamente essa nomeação? O Senado 
Federal! Então, dar-se-ia uma equiparação ccinstituCio
nal_ao Supremo, conferindo~se-lhe o poder de presidir a 
eleição do Preside'nte da República, eleição que tem 
como eleitores, inclusive, os membros do CongresSo Na
cional. 

O Sr. Moacyr Duarte - Permite V. Ex• um aparte? 

O SR~ FÁBIO LUCENA- Parece-me de uma lógica 
tão palmar e tão oceânica que me lembram as espumas 
do~ mares do Rio Grande do Norte, a cujo ilustre repre
sentante eu tenho a honra de conceder o aparte, Senador 
Moacyr Duarte. 

O Sr. Moacyr Duarte- Muito obrigado. A tese que 
V. Ex• traz à discussão, certamente merecerá estudos e 
reflexões do Senado Federal. Mas, eu apenas me permiti
ria lenibrar declarações oferecidas à imprensa, creio que 
h~ -~l:las_<~)U três semanas e_dívulgadas pelo jornal O Glo-
b(), do Presidente do Supremo Tribunal Federal, em que 
S. EX• declara que ê privativa à competência da Mesa do 
Senado Federal, traçar normas disciplinadoras do fun
cionameittõ-dO- Colégio EleitOral. 

O SR,. FÁBIO LUCENA- V. Ex• se refere ao Presi
dente do Tribunal Superior Eleitoral. 

O Sr. Moacyr Duarte- Não! Eu me refiro ao Presi
dente do Supremo Tribunal Federal, Ministro Cordeiro 
Guerra. 

O .SRr FÁBIO LUCENA - Eu confesso que desco--
nheço. 
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O Sr. Moacyr Duarte- Trarei na próxima segunda~ 
feira, o recorte do jornal à alta consideração de V. Ex.• e, 
S. Ex'- adita a_inda às suas considerações, que foje à cQm
petência do Poder Judiciário julgar essa competência pri
vativa da Mesa do Senado Federal. Eu me comprometo 
trazer à elevada consideraçãD de V. Ex_•, um recorte do 
jornaL O Gl~bo, que publica declarações do Ministro 
Cordeiro Guerra, reconhecendo a Competência privativa 
da Mesa do Senado Fe;deral para traçar normas discipli
nadoras do funcionamento do Colêgio Eleitoral. V. Ex• 
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O Sr. Moacyr Duarte- Apenas estou declarando que 
essa competência foi previamente reconhecida pelo Pr&
si.Qente do_ Supremo Tribunal Federal, o Sr. Ministro 
CordeirO Guerra. 

O sR; FÁBIO LUCENA- Qui:m estabelece compe
tênCia ê a lei, este citü( e o problema. 

O Sr. Moacyr Duarte - Isto não "irtibe V. Ex.• de apre
sentar o seu projeto de resoluçãO. 

pode ficar certo que eu não sou um leviano para declarar o SR. FÁBIO LUCENA - Quem estabelece compe
um fato que não seja absolutamente verídico. _ ~- tência ~ni presidir o Colégio Eleitoral não ê o Presiden

O SR,. FÁBIO LUCENA- Em absoluto. V. Ex• estâ 
certo. O Presidente- eu não li as declarações- deve ter 
falado em normas disciplinadoras. 

O Sr. Moacyr Duarte - 0- Presidente do Supremo 
Tribunal Federal que, se não me engano, é o eminente 
Ministro Cordeiro Guerra. Se S. Ex• reconhece a compe
tência da Mesa do Senado e:m !_raça r normas disciplina
doras para o _ _funciQ_n_a_IIiçnto çfo CQiégio Eleitox:a_I, ipso 
facto, reconhece a,_competência da Mesa dQ_S_enad_Q para 
presidir aquele Colégio. 

O SR,. FÁBIO LUCENA- Nobre Senador, evidente
mente não vou discutir o assunto com V. Ex•, por falta 
de elementos. Mas, o Legislativo pode modificãr esSa -Si
tuação através de lei. Além do mais, o órgão consultado 
sobre o assunto _não foi o Supremo Tribunal Federal e, 
sim, o tribunal Superior Eleitoral. Logo, causa-me estu
pefação ... 

O Sr. Moacyr Dua,rte - Esse é outro assunto tot(!.l
mente diverso, Ex~ As declarações do Ministro Cordeiro 
Guerra ... 

O SR,. FÁBIO LUCENA- S. Ex• é um dos homens 
mais cultos desta República. 

O Sr. Moacyr Duarte - As declarações do Ministro 
Cordeiro Guerra não tiveram qualquer conotação com 
relação à çonsulta feita ão Tribunal Superior Eleitoral. 
S. Ex!- se manifestou, ofereceu essas declarações à Im
prensa, sem que elas tivessem a menor conot_ação com a 
consulta que foi respondida pelo Egrégio :rribunal Supe
rior Eleitoral. Não tem nada a ver uma coisa com a ou
tra. 

O SR,. FÁBIO LUCENA- Em Que pese a fecundida
de e a facundidade do aparte de V. Ex•, devo declarar
lhe, nobre Senador, que os seus argumentos não se aéa
salam com o assunto objeto do projeto que estou a ofere
cer, porque não-estou discutindo, Ex~ ... 

O SR. PRESIDENTE (Lomanto Júnior. Fazendo 
soar a campainha)- Sr. Senador, a Mesa solicita a V. 
Ex• que não conceda mais apartes, porque o seu tempo 
já_ se .esgotou há muitos_ minutos. _ 

O SR,. FÁBIO LUCENA- St. Presidente, diante da 
sua admoestação, concluo ... 

O SR. PRESIDENTE (Lomanto Júnior) - Não ad
moestei V. Ex•, fiz-lhe um ape10pórif!ue ó seil.-tempojá 
está esgotado há 11 minutos e há õutros -oradoreS inscri
tos, _Mas V. Ex• pode conceder o aparte. 

O SR,. FÁBIO LUCENA - Sr. Presidente, peço per
missão apenas para dizer ao nobre Senador Moacyr 
Duarte que estou tratando de outra questão. Não estou 
questionando a Mesa do Senado, estou questionando _ _a 

figura do Presidente do Colégio Eleitoral. 

O Sr. Moacyr Duarte- V. Ex• apenas contestou, nos 
seus argumentos, a competência da Mesa do Senado 
para presidir o Colêgio Eleitoral. 

O SR, FÁBIO LUCENA - De fato. 

te do Supremo Tribunal Federal e sim uma lei comple-
mentar. 

Sr. Pres-idente, a última palavra do aparte do nobre 
Seandor Josê Fragelli será também a última do meu dis
curso. 

O Sr. Jo~ Fragelli - Senador Fábio Lucena minhas 
palavras são prescindíveis reconheço que o emiilente Se
nador Moacyr Duarte tem toda razão _na observação que 
fez rilencioriiltido--a-opinião abalizada e autorizada do Sr. 
Ministro do Supremo Tribunal Federal. Mas a Legis
lação qUe hoje atribui à Mesa do Senado Federal a com
petência de presidir o Colégio Eleitoral, pode ser modifi
e<!da por outra lei; cofio é projeto de V. Ex• A :Penas iSso! 
De sorte que aí ê que estâ a oportunidade do projCto de 
V. Ex• Sendo estabelecida essa competência da Mesa por 
uma lei ordinârüi., meSmo complementar, ela pode ser 
modificada por outra do mesmo valor legislativo. Todos 
estão c_:ç:>m a razão, portanto. 

O SR,. FÁBIO LUCENA- Muito obrigado a V. Ex• 
e muito_obrigado, Sr. Presidente, por sua tolerância que 
só não é maior poique V. Ex• não pode ser maior do que 
o Estado da Bahia. 

Era o que tinha a _dizer. (Muito bem! Palmas.) 

O SR. PRESIDENTE (Lomanto Júnior) - Concedo a 
palavra ao nobre Senador Moacyr Duarte. (Pausa.} 

S. Ex~ desiste da palavra. 
Concedo a palavra ao nobre Senador Mário Maia. 

(Pausa.) 
S. Ex' desiste da palavra. 
Concedo a palavra ao nobre Senador Mauro :aorges. 

(Pausa.) 
S~ Ex• desiste da palavra. 
Conceda a palavra ao nobre Senador P~dro Simon. 

O SR. PEDRO SIMON (PMDB- RS. Pronuncia o 
seg_uinte discurso.) - Sr. PresideQte e ~rs. Senadores~ _ 

Recebi, das entidades que congregam os trabalhadores 
avulsos da orla marítima, denúncia, da maior gravidade, 
sobre matêria que desestabiliza o hoje organizado ser
viço -nos pditOs riãCionais. 

Assim é, Seríhor Presidente e Senhores Scinadore$. que 
notícias alarmantes inquietaram e inquietam estivadores, 
conferentes, consertadores, vigiaSf:'arrumadores dos CB.ls 
brasileiros-. 
_ Exa.tamente ao final do seu governo,_~uran!~_QJ~C~S:9: 
do CongreSSO Nacional, o Executivo emitiria deCreto-lei 
e1i.tinguindo categorias de trabalhadores avulsos na orla 
portuária~ Em contra partida autorlzâria a criãÇão e. per
mitiria_que firmas particulares explorassem, direti.miente 
ou sob a administração dos portos, tod_os aqueles ser
viços. 

Com o pretexto da racionalização, pretende-se fazer, 
se for verdade o fato, modificações que irão desestabili
zar àreas hoje -CienteS das suas responsabilidades e SOb o 
controle rígido dos seus legítimos órgãos de represen
tação: Associação, Sindicatos e Federações. 

Não desejo levantar a suspeição de que essas empresas 
a serem criadas sejam multinacionais ou testas de ferro 
de Poderosos grupos nacionais ou alieníginas; mas a his
tória nos tem mostrado nestes últimos vinte anos que a 
intenção ê, pelo menos, duvidosa. 
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Vamos racionalizar, sim! Vamos modernizar, siml Va
mos conscientizar nossos trabalhadores da importância, 
do valor, do significado do seu trabalho, sim! Vamos 
dar-lhes m_elhores cÕndições de trabalho, maiores sa
lários, melhores moradias, transportes condizentes, sim! 

Mas para isso não precisamos empreitar serviços, hoje 
jã bem administrados pelas entidades de classe. 

Entregar a grupos econômicos a exploraçãO de ser
viços que ao longo dos séculos homens séiios, competen
tes pela práticã e com extremo amor a faina que realizam 
é menosprezar fiiuras nacionais que já se incluç_m em 
nossa história, pelo seu passado de luta e de tradições. 

Por que Decreto-lei? Por que ao apagar das luzes deste 
governo? Por que na calada do recesso? 

Considero, Senhor Presidente e Senhores Senadores, 
até uma descortesia e uma desconsideração ao futuro 
Presidente a ser eleito. 

Será que desejam entregar área convulsionada propo
sitadamente?_ :Vale lembrar que Decreto-lei editado du
rante o recesso parlamentar, mesmo sendo rejeitado 
quando da reabertura dos trabaJhos, a sua _rejeição não 
anula os efeitos produzid_os durante sua vigêrlcia. 

Sini::erametite não acredito. Como não creio que o Se
nhor Ministro dos Transportes e o Senhor Presidente da 
República cometam essa 'violência impatriótica e a:nu
social para com os trabalhadores da _fai;l(_a portuária da 
Nação. 

É para modernizar, ê para agilizar, é para racionaHzar 
custos, tudo bem! 

Vamos chamar os trabalhadores através de suas enti
dades. V amos chamar as autoridades do governo no se
to r. Vamos __ c:harnar os empresários· exPortadores e im
portadores e vamos discutir, analisar, debater e encon
trar juntos caminhOs- que possibilitem a modificação da 
lei, através do Congresso Nacional. 

Esta sim é a forma legítima, coerente, aberta, demo
crátiCa de se atender reivindicações, ouvindo a Nação e 
não emitindo Decretos-leis, formas casufsticas, autori
tárias, de se impor contra _a vontade popular. 

Em anexo, encaminho cópfas dos manifestos que me 
_ foram entregues pessoalmente pelas entidades de classe 

que subscrevem os documentos, bem como folha do Jor
nal do Comérçio do dia 19-ll-1984, e o jornal laboratório 
Entrevista, da Faculdade de Comunicação de_ Santos, de 
nll 5 mês de outubro de 1984. 

Era o que tinha a alertar Senhor Presidente e Senhores 
Sena:dores.. (Muito bem!) 

-DOCUMENTO A QUE SE REFERE O SR. PE
DRO S1MON EM SEU DISCURSO. 

Senador Pedro Simon, 
Os trabalhadores da faixa portuária brasileira, neSte 

ato representados pelas seguintes Entidades de Classe: 
- SindiCatõ dos Estivadores e dos Trabalhadores em 

Estiva de Minérios de Porto Alegre, 
-Sindicato dos Estivadores do Porto de Rio Grande, 
--Siridicaió dOs EsHv-aôores de São Francisco do Sul, 
- SindiC?to dos_ Es~ivadç)res de [tajaí --:: SC~_ ~ 
.....;, SindíCiúO- dos- Estivadores do Rio de Janeiro, 
.:.... SindiCàtô dos COnferentes de CarS:a e Descarga riOS 

Portos Fluviais dO Rio Gi-andc do Sul, 
- Siridl"cato dos Trabalhadores Portuáf-ios de Porto 

Al~gre, 
--Associação dos Trab_alhadores de Bloco de Porto 

Alegre, 
Presentes ainda dirigentes da: 
-Federação Na.c_i_on_al dos Estivadores, 
-Federação Nacional dos PortuárioS, 
-Confederação Nacional dos Trabalhadores em 

Transportes Marítimos, Fluviais e Aéreo_s, 
Preocupados com a intransigente determinação gover

namental - especialmente de setores do Ministério dos 
Transportes, de promover profundas alterações na legis
lação portuária brasileira, e que, na verdade, sob a capa 
da racionalização, visa criar empresas estivadores para 

<>O 
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operar em substit~ção ef ou em oposição às entidades 
sindicais existentes, 

Setores governamentais notoriamente vinculados a 
parcela do patronato que, descompromissado com a 
nossa realidade política, social e econômica, visa manter 
vantagens desse regime já em agonia, 

Atierações impatriótiCas que, no limiar do novo go
verno, podem gerar violenta comoção social nos portos 
brasileiros, criando impasses, 

alterações anti-sociais desaconselhadas diante da con
juntura nacional de desemprego, 

Vêm formular veemente apelo a V. Ex• para que leve 
ao futuro Presidente da República, Dr. Tancredo Neves, 
a apreensão dos trabalhadores portuários brasileiros, pe
dindo que intervenhajunto_ao governo pela manutenção 
e o respeito aos seus direitos, e que, quando no governo, 
se alterações devam ser produzidas na legislação por
tuária, sejam feitaS-com a efetiva participação dos traba
lhadores portuários brasileiros. 

Porto Alegre, 16 de novembro de 1984.- Sindicato 
dos Estivadores do Porto de Rio Gr3i:lde - Sindicato 
dos Estivadores de São Francisco do Sul, SC ~Sitldica
to dos Estivadores de ltajaí, se - Silldicato dos EStivi
dores do Rio de Janeiro- Siridicato dos Conferentes de 
Carga e Descarga nos Portos Fluviãis do Rio Grande do 
Sul- Sindicato dos Trabalhadores Portuários de Porto 
Alegre - Associação dos Trabalhadores· de· BloCo de 
Porto Alegre- Federação Nacional dos Estivadores
Federação Nacional dos Portuários - Confederação 
Nacional dos Trabalhadores em Transpo-rtes Marítimos, 
FluviaiS C: AéreOs- Sindicatos dos Conferc;_nteS de-Car
ga e Descarga no Porto de Rio Grande, RS- Sindicato 
dos Estivadores de Paranaguã. 

ltaja[ (SC) 16 de novembro de 1984 
Exm' Sr. 
Pedro Simon 
DD. Senador do Estado do Rio Grande do Sul 
Porto Alegre --RS. --

Excelentíssirilo ·sr. 
Encaminhamos anexo,- documento que dispõe sobre 

mudança na Legislação Portuária. Por isso, viemos pedir 
a V. Ex• corno honrado home!ll público, e de elevado 
espírito humanitário, que sempre esteve ao lado dos inte
resses dos trabalhadores, para que nos ajude mais uma 
vez, rejeitando qualquer tipo de projeto de lei que venha 
modificar a ãtual legislação Portuária em vjgor. 

Sem mais para o momento, subscrevemo-nos mui res
peitosamente. 

Atenciosamente. - Sindicato dos Estivadores de ha
jai - José dos Santos SU.-a, Presidente. 

RECENTES MEDIDAS PROPOSTAS PELO . 
MINJSTfiRIO DOS TRANSPORTES 

O Ministério dos Transportes e grupos econômicos 
anunciam mudanças na Legislação Portuária, como 
pode-se notar na palestra realizada pelo Diretor Executi~ 
vo do Centro Nacional de Navegação Transatlântica Sr. 
Nei Câmara Valdez, na útima edição da revista Portos e 
Navios. onde pede mudJJ.nça urgente na Legislação atual. 

Pela Portaria n' 504 de 24 de agosto de 1984, publica
da no Diário Oficial da União de 28 do mesmo mês e 
ano, o Ministério dos Transportes deu divulgação ao an
teprojeto de lei que dispõe sobre a Consolidação ·da L e~ 
gislação Portuária e de outras providências. Com apenás 
15 (quinze) artigos, o novó documento dá condições da 
criação de Empresas Estivadoras, que mediante a ce
lebração de contrato com a administração do Porto, pas
sariam a executar os serviços portuários. Dando nova 
definiÇão aos serviços-de estiva e capatazia, estabelecen
do a competência da administração do porto à execução 
de tais serviços, o novo documento, de forma sutil até 
unifica as categorias profissionais dos trabathadores de 
estiva e capatazia. 

Utilizando-se da nova est_ratégia, o MinistériO dos 
Transportes criou um novo documento, que dc:nominou 
"Racionalização do Trabalho na área Portuária", a fim 
de reduzir custos, estabelCCC! condições para criação de 
empresas estivadoras_ e cooperâivas de trabalhadores, 
que passariafn a contar Com o pessoal próprio {emprega
dos) para execução de serviços áe Cstivagem, nova deno
minação dada aos serviÇos de estiva e capatazia, em livre 
competição. Arremata dizendo que há de se atualizar os 
métodos, processo e instrumentos reguladores da mão
de-obra de trabalhadores avulsos, em face da moderni
zação; racionalizand_o-se o emprego de mão-de-obra ne
cessãrias a tais operações. 

Se concretizadas as medidas preconizadas pelo Minis
tério _dos_ Transportes, pode-se antever os resultados da
nosos que advirão aos trabalhadores avulsos da ãrea 
portuária e aos seus respectivos sindicatos. 

Em consequência. dar~se-â verdadeiro retocesso nas 
suas conquistas sociais e trabalhistas, pois o interesse 
econômico de grupos empresariais irá se sobrepor aos in
teresses dos obreir_os avulsos, e disso resultará na dimi
nuiçã-o de ganho e enfraquecimento dos Sindicatos, que 
não poderão contar mais com recursos financeiros Sufi
cientes na continUidade de seus serViços de Assistência 
Social. 

Diante de tão aviltante presságiO, não poderíamos dei
xar de transmitir a V. Ex•, o infortünio que se avizinha 
coiltiã.- O futuró da família portuâria brasileirà. 

Este dOcumento contêm as reflexões e a Proposta do 
Sindicato dos Estivadores de Itajai-SC. Ca!"acteriza-se 
como um ~ocumento de trabalho que servirá de base 
para o diálogo entre estivadores e V, Ex•, como defensor 
dos nossos direitos no Congres:Sà NãCional. 

- Cientes que poderemos contar com vosso_apoio, apro
veitamoS o ensejo para elevar nossos votos de estima e 
consideração. 

Atenciosamente, José dos Santos Silva, Presidente do 
Sindicato dos Estivadores de Itajaí. 

Itajaí {SC), 16 de novembro de 1984. 

Ao Exm'il Sr. 
Senador da Repüblica Federativa do Brasil 
Pedro Simon 

Prezado Senador 
Os Sindicatos dos Trabalhadores da Orla Marftima, 

vêm dizer da preocupação que têm diante das ameaças 
traduzidas em Projeto de Lei, da iniciativa do Executivo; 
já publicado, rnas ainda não enviado ao Congresso, bem 
como-a feSj)eito de Um documentO dR autoria· do Mini~· 
tério dos Transportes intitulado. ••Racionalização do 
Trabalho na Área Poiiuâria.'' 

Os trabalhadores discordam de ambas as iniciativas. 
Preferem entretanto, nesta oportunidade fazer referência 
apenas ao segundo documento, deixando para outra 
oportunidade as. razões que têm para discordarem do 
Projeto de Lei jã aludido. 

Sobre o pretexto de que se torna indisp-~nsã;~} a rCfor
mulação da estrutura da mão-de-obra, nos portos brasi
leiros, com o objetivo de racionalizar a operação de mo
vimentação de mercadorias e reduzir custos, o Minis
tério dos Transportes pretende disciplimir o trabalho na 
área portuãria. 

e fato incontestável que o preço da mão-de-obra nos 
portos brasileiros, é irrisório e não influi no custeio das 
operações de estivagem. O preçQ da mão-de-obra é da 
iniciativa de órgãos do Governo Federal e sobre a ma
téria os trabalhadores jamais são ouvidos. Além do mais, 
através da resoluções administrativas, a· Governo Fede
ral adotou o chamado salário complessivo, englobando 
definitivamente em urila só remuneração todas as parce
las devidas aos trabalhadores. Com isso os trabalhadores 
deixaram de perceber, entre outras parcelas, a parcela do 
repouso semanal remunerado e a do adicional de riscos 
(i~safubridade, periculosidade, "etC.).-
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Por outra parte, é conhecida a precariedade das insta
lações portuârias; com materiãl obsoleto, inclusive de 
mãneira a ·encarecer o custeio da operação, ao tempo em 
que, por outra parte, exige maior esforço do trabalha
dor. 

O Projeto do Ministério dos Transportes não beneficia 
em nada nenhuma das categorias de trabalhadores da_ 
orla marítima (estivadores, conferentes, c-onsertadores, 
vigias). Ao contrário, como serâ, digo, se verâ em rápida 
anãTise o P_rojeto altera substancialmente tudo quanto 
diga respeito aos trabalhadores e aos seus Sindicatos, ao 
ponto de revogar leis, especialmente a CLT e a legislação 
complementar. 

Para os serviços de estivagem, os Sindicatos sem ex
ceção, beneficiam-se com a exclusividade._ Conforme o
art. 3'? do Decreto-lei n' 3/66, reiterando dispositivos an
teriores, ninguém pode trabalhar na ãrea portuária sem 
que seja sindicalizado. Essa exclusividade é que dá 
prestigio e força ·aos Sindicatos, que ficam resPonsáveis 
pelo rodlzio, tornando igual as opOrtunidades dos traba
lhadores, pelo pagamento da remuneração e demais van
tagens salariais, c-omo salário-família, 13~> salário, FGTS, 
férias, incluída aí ainda a quota previdenciária. 

Pelo Projeto, os Sindicatos terão de competir com em~ 
presas estivador estivadoras. Como se fossem entidades 
não-sindicais. As empresas estivadoras poderão possuir 
quadro de pessoal, tudo indica que com salários que se
jam ó mínimo ou pouco melhor. Essas empresas estiva~ 
deras poderiam ser constituidas fora de_ cada porto, 
abrangendo a possibilidade de empresas multinacionais. 
t ridícula a possibilidade que os Sindicatos teriam para a 
constituiÇão das empresas estivadoras. 

Na verdade, pelo Projeto, os Sindicatos: 

A - transforniar-se-ia_m em entidades para competi
rem com empresas estivadoras; 
B- seus integrantes poderiam transformar-se em em

pregados das Empresas; 
C ~-transformar-se-iam em cooperativas de mão-de

obra. 
Excluindo qualquer outro aspecto, os Sindicatos veri

ficiirl-que, através do Projeto, o que se pretende é que, 
com a anulação da exclusividade, se pretende extingui
los, deixando os trabalhadores à mercC de interesses, in~ 
cluSive ailtinaCío03is, já que a privatização dos portos 
constituf meia declarada dó Governá. 

Os trabalhadores da orla marftima são definidos como 
avulsos e essa condição lhes assegura uma liberdade pro
fissional de que não gozam os trabalhadores vinculados 
com ~elação de emprego. Não se trata de um privilégio e 
sim de uma condição inerente ao próprio serviço por:
tuário. Realmente o serviço portuário, pela sua impor
tância, exige uma discipli.na muito forte e que só pode ser 
forte quando estabelecida e cumprida pelos próprios tra
balhadores. Podem os trabalhadores avulsos ser qualifi
cados até _~:::orno empregados defectivos, mas isso não im
porta em confundi-los com as outras espécies de traba
lhadores. O caráter avulso é tradicion·al e nasceu com as 
próprias categorias representadas pelos Sindicatos. O 
trabalhador avulso eslá sob controle da Delegacia do 
Trabalho Marítimo, presidida por um oficial da Mari
nha e pelo seu próprio Sindicato. Isso constitui sem dúvi
da garantia para o melhor aproveitamento dos serviços 
dos profissionais. 

Diante do exposto, que constitui apenas um resumo 
do_ entendimento dos Sindicatos, os Sindicatos pedem a 
colaboração -de V. _Ex• 

Esse Projeto do Minist~rio dos Transportes é mais do 
que nada uma ameaça, que pode ser concretizada a todo 
e qualquer momento, através inclusive de uma tesoluçilo 
de qualquer autarquia pottuãria, ou atravês de um de
creto baixado pelo Poder Executivo, sob o pretexto de 
regulamentar esse ou aquele dispositivo legal. A ameaça 
ê perr:tanente e inquietante. 
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Os Sindicatos necessitam que alguém; como V. Ex' 
com a responsabilidade de Senador da República, faça 
uma advertência pUblica ao atual GOverno Federal, no 
sentido de que não haja modificação alguma até que se 
definam os rumos da política que deverão ser tomados 
depois da eleição do novo Presidente da República. So
mente dessa maneira é que os Síildicatos poderão 
tranqüilizar-se. 

Río Grande, 14 de novembro de 1984. ~ FUvlo do!. 
Santos Rodrigues, Presidente do Sindicato dos Estivado
res e dos Trabalhadores em Carvão e Mineral de Rio 
Grande - Mario Gaspar San Martin Gomes, Presidente 
do Sindicato dos Conferentes de Carga e Descarga no 
Porto do Rio Grande. 

ANTEPROJETO DE LEI 

Dispõe sobre os portos Integrantes do Sistema 
Aquavlário Nacional e dá outro provfdênclu. 

O Presidente da República. 
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu 

sanciono a seguinte Lei: 
Art. lq Integram o Sistema Aquaviário Nacional os 

portos marítimos, fluviais e lacustres de uso público, 
cuja exploração comercial compete à União, diretamente 
ou mediante concessão, autorização ou sob o_ regime ins
titufdo pela Lei nq 6.222, de 10 de julho de 1975. 

Parágrafo único. A Empresa de Portos d_o Brasil 
S.A.- PORTOBRÁS poderá determinar, mediante jus
ta remuneração, a movimentação de mercadorias de ter
ceiros, em instalações de acostagem arrendadas, autori
zadas ou terminais de uso privativo, quando o posto com 
jurisdição sobre a região não apresentar condições ope
racionais comi)ãtíveís-com o navio ou sua carga, ou por 
motivo de congestionamento. 

Art._ 2q A exploração comercial dos portos constitui 
monopólio da União, sem prejuízo da descentralização e 
regimes mencionados no artigo anterior, quanto à orga
nização e execução dos serviços e facilidades portuárias. 

Art. 1~- O transporte marítimo, Ouvia! e lacustre de 
pessoas e bens será feito com trânsito pelos portos, me
diante utilização de suas instalações, equipamentos, faci
lidades e serviços. 

Parágrafo único. Caberá à Administração do Porto 
dispor sobre a locação e arrendamento de terrenos, ar
mazéns e demais instalações e equipamentos portuários, 
bem como a utilização das instalações de acostagem. 

Art. 4q Os serviços e facilidades oferecidas pela Ad
ministração do Porto são os seguintes: utilização de por
to, atracação, capatazias, armazenagem, recebimento e 
entrega de mercadorias, transporte, estiva, suprimento 
de aparelhamento portuário, reboque, serviços aces
sórios, movimentação de mercadorias fora das insta~ 
lações de acostagem. 

§ I., O Poder Executivo regulamentará a utilização 
das instalações, equipamentos, facilidades de serviços 
portuários e estabelecerá critérios para fixação áas "tari
faS e -res-pecifVa"S-iSençae;,.----------------- ---------------- ------- --

§ 2q A Administração do Porto poderá delegar a 
execução dos serviços portuários a te!Ceiros, celebrando 
com estes contratos visando a utilização de instalações, 
equipamentos, facilidades e recursos humanos de porto. 

Art. _59 _ Capatazia é o serviçO de movimentação de 
mercadorias recebidas no porto, para embarque ou em 
virtude de sua descarga, entre o seu local de depósito nas 
instalações portuárias e o costado _da embarcação, se 
convés, interior ou porões, conforme a definição, em re
gulamento, das operações. 

Art. 6? A Administração do Porto será remunerada 
pela promoção das facilidades e serviços prestados aos 
seus usuários, median.te preços fixados em Tarifas apro
vada para cada porto, de ac_ordo com suas peculiarida
des. 

DIÃRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção II) 

§ 1 q Os preços a que se refere este artigO" Serão calcu
lados com base -rio custo de serviço, assegurando-se uma 
reserva- à conservação e manutenção do porto. 

§ 2q A movimentação das mercadorias nas ope
rações de carga e descarga, de e para bordo, será cobrada 
por unidade de peso-ou unidade movimentada, de acor~ 
do com a especificidade de cada mercadoria. 

§ 39 A AdministraÇão do Porto poderá ajustar o va
lor da remuneração menciOnada neste artigo, atendendo 
a condições próprias de determinadas operações ou 
usuários. 

Art. 7Y A União responderá, à conta de seu orça
mento, pelos acrésciniõs dos ônus portuários devidos pe~ 
los usuários do pOrto, decorrentes de questão fiscal jul
gada improcedente. 

Art. 8Y Considera-se abandonada ou perdida a mer
cadoria que permanecer nas instalações portuárias, além 
dos prazos e suas condições previstas em leis espeCiais e 
no Regulamento da presente lei. 

Art. 9., Aquele que der causá a falta ou avaria de 
mercadorias, decorrente de seu transporte por embar~ 
cações, movimentação ou guarda, fica obrigado a 
indeniZá-la. 

§2 n)q O Poder Executivo disciplinará os procedi~ 
mentes a serem adotados na fixação das responsabilida
d~ P()T falt~ e ~~a ria de m~rca~o-~ias, bem como sobre ~s_ 
segur:os respectivos. 

§ 2., A ação de indenização por falta ou avaria à 
mercadoria, prescreve em l (um) ano, a contar da data 
de sua cíência. 

A(t .. lO. Os portos do Sistéma AquaviãriO Nacional 
terão preferência sobre as áreas dos terrenos e acrescidos 
de marinha desde que manifestado, pelo Ministério dos 
Transportes, o "respectivo interesse portuário, devendo o 
Serviço dos Transportes da União -SPU- regularizar 
sua incorporação às instalações de porto em que estiver 
altuada. 

Art. II. As entidades federais que atuam nos portos 
manterão mútua e estrita cooperação, no exercício daS 
rcilpeCtiváS cómpetêllcias e atribuições, sob a coorde
nação do Ministério dos Transportes, para a ordem e se
gurança dos serviços portuários e a garantia de uma ope
ração 'eficiente. 

Parágrafo -único-. Para o cuinpriffiento do diSposto 
neste ártigo, Os órgãós públicos federais diligenciarão no 
sentido de que as atividades dos seus representantes lo
cais, em cada porto, não sofram solução de continuida
de, devendo atender, obrigatoriamente, aOs horários fi
xados pela Administração do Porto. 

Art. 12. Os serviços prestados pelos portos serão re
mUneradOs Oa -forma dO ã:rtigo 6q e -os débitos referentes 
a esses serviços, não liquidados nos prazos previstos no 
regulamento, serão acrescidos da correção monetária, 
juros l!}O_!'atórTõs e_ ~ulta _sobre o yal()r devido. 

Art. 13. Os bens e serviços das entidades que admi
nistram os portos do Sistema Aquaviário Nacional ficam 
isentos do pagamento de impoStOs e_ taxas federais e do 
AdicióriRI ao Frete para Renovação da Marinha Mer
cante AFRMM. 

Art. 14. O Poder Executivo regulamentará es~a-lei e 
definirá os atos refãtivos às competêricías do-MilliStér10 
dos Transportes_. 

Art. 15 Esta lei entra em ~igor na data de sua publi-
cação, revogadas as ·disposições em contrário ___ e os se.. 
guintes diplomas legais: Decretos n"s 24.508, e 24.511, de 
29 de junho de 1934, Decretos-leis n"'s 1.596, de 14 de se
tembro de }939, 2.574, de 12 de setembro de 1940,2.827, 
de 3 de dezembrQ de 1940, 3.844, de 20 de novembro de 
!94!, 6.460, de 2 de maio de !944, 8.439, de 24 de de
zembro de 1945, 83, de 26 rle dezembro de 1966, 116, de 
25 de janeiro de 1967 e 561, de 30 de abril de 1969, Lei nq 
2.S46~ de 16 de junho de 1955. 
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BraSília, 23 de novembro de 1984 
Senhor Ministro 
Em Porto Alegre, fui procurado por diversos líderes 

representantes dos trabalhadores da orla portuária do 
País. 

Estão eles, _Senhor Ministro, extremamente preocupa
dos com o anteprojeto de Lei que privatiza os serviços 
portuárioS da Nação. 

É uma medida alarmante, que vem inquietar catego
rias profissionais, que ao longo da história d_o_ Brasil, 
prestaram e prestam, com seu trabalho, seu conhecimen
to da área, relevantes serviços, da maior responsabilida
de e da maior significação. 

Com o pretexto da racionalização, pretende-se fazer 
modificações que irão desístabilizar setores, hoje, como 
ontem, cientes das suas responsabilidades e dos controles 
dos seus legítimos órgãos de representação. 

Tainbém a hora é inoportuna para a medida. Sobretu
do pelo fato de que estamos às vésperas do recesso do 
Congresso Nacional e mudança do executivo nacional. 

Creio que a mediàa poderá ser tomada, no sentido da 
racionalização dO trabalho, mas desde que, participem, 
através de debãtes, discussões e encontros, as entidades 
representativas dos trabalhadores, dos exportadores, dos 
importadores e do governo. 

Esta sim, creio, é a forma legítima, coerente, aberta e 
democrática de encontrar legislação realmente adequada 
para o setor. 

Anexo, para o conhecimento de Vossa Excelência, 
correspondências que me foram encaminhadas pelos in
teressados. 

Creio, Senhor Ministro, no discernimento de Vossa 
Excelência e na sua alta compreensão, e faço veemente 
apelo para que tal medida não seja tomada. 

Aproveito o ensejo para renovar a Vossa Excelência 
meu elevado apreço e distinta consideração. 

Atenciosamente, Pedro Simon. 

SIMON RECEBE REIVINDICAÇ0ES 
DOS TRABALHADORES PORTUÃRIOS 

Denunciar, no Corigresso Nacional, a possível emis~ 
são, por parte do Governo, de um Decreto-lei que extin
gue as categorias dos trabalhadores avuls_os da orla por
tuária- estivadores, conferentes, consertadores, vigias e 
arrumadores- e cria empresas estivadoras, dirigida por 
grupos econômic'os ou pela própria administração dos 
portos, às quais seriam obrigados a se vincular para tra
balhar. Esta foi a solicitação feita ontem por represen
tante$ de sindicatos, federações, associações e confede
rações da classe ao vico-Presidente nacional do PMDB, 
Senador Pedro Simon, em encontro realizado na sede do 
Diretório Regional do PMDB gaúcho. 

Os trabalhadores assinalaram que já existe um ante
projeto de lei, que ainda não deu entrada no Congresso, 
que visa eXatamente .. prover prOfundas alterações na le
gislação portuária brasileira e que, na verdade, sob a 
~p_a _da ft!CÍ_o~~H:~:aS(ã~_. _o!>j~Hv~ c:rj~~-~-J!l_pre~a_S-C§~\r~Q(): 
ras para operarem substituição efo_u em oposição às en
tidades sindicais existentes". Segundo o presidente do 
sindicato dos estivadores de ltajaí, José dos_Santos Silva, 
H o nosso temor em relação ao problema cresce na medi
da em que o próprio Ministro dos Transportes disse que 
fari_a áe tudo Para fazer as alterações". 

Como conseqüêilcia da extinção das categorias dos 
trabalhadores -avulsos, Paulo Jorge Santos, primeiro
secretário da Federação Nacional dos Estivadores, 
lembrou a redução salarial "como avulsos, o nosso sa
lário é_ determinado pela no_ssa produção. Vinculando~ 
nos às empresas, vamos passar a ganhar salário mínimo. 
Além disso, os sindicatos atuais pratícamente se extin
guiram". Já Silvio da Silveira Bitencourt, Presidente do 
Sindicato dos E~tivadores do Rio de Janeiro, alertou que 
a intenção goVernamental, se efetivada, pode gerar uma 
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violenta comoção social nos portos brasileirOs, errando õ 
fantasma do desempregO, por exemplo". 

O Senador Pedro Simon se ·comprometeu com os rraM 
balhadores em fa_zer um prOnunciamento no Senado. 
Além disso, vai encaminhar o documento que lhe entre
garam ao candidato da Aliança: Democrática à Presidên
cia, Tancredo Neves. Pedro Simon considerou estranho 
que "esse decreto venha em_ fim de Governo. Uma ques~ 
tão dessa não pode ser resolvida por meio de um 
Decreto-lei, é necesS"ãrio um amplo debate entra as par
tes envolvidas e no Congresso Nacional. Os trabalhado
res estão preocupados, pois temem servir como instru
mento de manobra para criar uma ruptura social", 

Entrevista 

Outubro/84 

PRIVATIZAÇÃO DOS PORTOS, NÃO 

Uma boa notí_ci_a JHl última página: a CODESP é con
tra a privatização, embora deixe claro que ainda não re
cebeu nada oficialmente sobre essa medida do Ministério 
dos Transportes. O Porta-voz do Ptesidente da CODESP 
garante que tudo iSso não passa de fofoca. 

Quase l.SOO estiVadores viveram, no início deste m~s, 
numa assembléia da categoria, momentos que poderão 
se tornar signifiCãtiVos- na busca de soluções para as difi
culdades que a possível privatização do Porto poderiam 
acarretar. O palco dessa reunião foi o Sindicato dos ~ti
vadores. A manhã_fria daquele domingo não afetou oca
lor das discussões que primaram, principalrilente, pela 
preservação do mercado de trabalho no cais. 

VIGIAS EM VIGILIA 

•• ... não temos absolutamente dúvida!; de que a ação 
do Ministério do Trabalho, onde sempre encontramos 
apoio para as reivindicaÇões legítimas e sustentação am~ 
pia de direitos dos trabalhadores, numa posição perma~ 
nentemente identificada com as diretrizes presidenciais, 
serâ pronta e eficiente para, no desempenho de sua alta 
responsabilidade no contexto da Administração Federal, 
equaclonar e ressal:var convenientemente os relevantes 
interesses sociais ãbxangidos pela anunciada transfor
mação rlo funcionãmento dos portos." 

Este é um dos tópi~ 'i:le um documentQ. ''pode-se di
zer, semi-oficial", conforme explica o Presidente do Sin
dicato dos Vigias PortuáriO$ José Maria Parreira, elabo
rado com o objetivo de sintetizar ~ sucessivas tentativas 
de supressão dos direitos ·e vantagens legítimas dos tra
balhadores avulsos, além de trazer a posição da Fed~ 
ração Nacional dos Portuârios diante do anteprojeto do 
Governo. 

Com o apoio ou não do Ministério do Trabalho, a ver~ 
dade é. que a categoria dos avulsos, principalmente, tem
se rn.ostrado preocupada em relação ao assunto que, por 
sua vez, tem sido alvo das mais variadas discY,_ssões. Se
gundo Parreira, qualquer transforrilação no funciona
mento dos portos trará vantagens apenas e tão~somente 
a "uma meia dúiia" de armadores, nunca aos trabalha
dores. Muito pelo c-ontrário, ele prevê com essa medida a 
.. extinção gradativa dos sindicatos". 

Além da desmobilização das categorias portuárias, a 
provável priva.tíz3ção virá usepultar os direitos dos tra
balhadores avulsos em geral, desmontando completa
mente a estrutura das organizações siridicais com a ação 
limitada ao fornecimentO de força supletiva para suprir 
faltas dos empregados das empresas estivadoras nas de
mandas ocasionais de serviço". 

Entre outros problemas, o anteprojeto "pode compro
meter radicalmente a organização do Porto, pois se o ob~ 
jetivo for ConCretizado, não haverá mais controle sobre a 
entrada e saída de mercadoriãs". Assim pensa Parreira. 
E ele vai além.: "quando o Porto for território particular, 

DIÁRIO DO C0NGRESSC1NACIONAL (Seção li) 

quem vai coritrolar seu andamento, como contrabando e 
tudo mais? Semr~postf!_ a_ess~ pergunta, Parreira ape
nas acresc.enta,: "o assunto ê grave, xpuito -grave". ~oniu
do ele ainda não-vê a privatização comO um fató concre
to, mas pre_~cupa-se e sente _que_a não a·provaçãó cfo an.: 
teprojeto depende qUase que -totalinente da luta unidã 
dos trabalhadores, que sem dUvida ''estão conscientes do 
perigo que a _medida representa". 

O Sindícato tem mantidO -OOntato cQm autoridades e 
parlamentares a fim d~ defender seus inte(esses,. ''Os ar- -
madores defendem os deles, nós defendemos os nossos", 
diz o Presidente. E todo esse processo, que visa simples
mente ao. "benefí.cio çle uma minoriajã privilegfada", elé: 
define como um .. triste retrocesso". -

FURTADO DEFENDE A ESTATIZAÇÃO 

"Nós somos contra a privatização. Enquanto traba
lhadores, temos a visão socialista do processo. Queremos 
avançar com a estatização e não com a privatizã'ção." 
Essa afirmãção é do Pr_esidenti: da Unidade Sind.cal, Be: 
nedito Fuitado, para quem o_anteprojeto é uina ameaça 
às classes trabalhadoras. Para ~ele, as empresas multina
_cionais que exploram as atividade:s portuãria~. "têm que 
se submeter ao qlJ-e o Estado brasileiro 4etermina", O 
sindicaliSta entende que todas as atividad~~ produtiVaS 
deveriam estar nas mãos do Governo, -prlncipalm~nte as 
atividades essenciais, como é O ·casO do porto. Furtado 
disse que a redação do anteprojeto é muito ampla e se es
te-nde também aOs empregados da CODESP,."Isso, sem 
filar -das futuras portarias que poderão vir, caso o ante
projeto seja aprOVado". 

~-PORTO PREOCUPADO 

Preocupãdas com o seu futuro, as diversas classes por
tuf!_rias, represéntadas em sua maioria pelos trabalhado
res avulsos, temem pela privatízação do Porto de Santos. 

Representando os conferentes de carga e descarga, Jo
sé Bartolomeu S. Lima, presidente do s.eu sindicato, 
mostra toda sua contrariedade ao anteprojeto do Gover
QQ_, visando privatizar o Porto. 

Para Bartolomeu, como é t:onh~ido, o esforço ofiCial 
nada mais_ faz senão 'Preparar o terreno para uma trans
formação __ profwtda no sistetl!a portUário ... ·~Sigi1ific3. -
t.LlJla grande an;eaça: ao s~tem~ aquaviário- .nacional, 
mesmo ex.cluindo,ot1-omitindo~ por enquanto, os- termi
nais privativos", explica. 

A privatização implica ..a domina-ção das agências. 
marítimas, que 'COntrolam a administração portuária e 
teriam -se-ii campo di açã.O ampliad~ 5ob o- amparo do 
anteprojeto--góv.er.o.imental, segundo o .presidente dos 
conferentes. 

HA- mão-de-obra é toda dos sindicatos, que a perde
riam para as empresas estivadoras, a maioria delas de 
origem estfangeil-a:. Seríaffios- vltimã.s ôa implantação de 
mais capital t::strangeiro. O porto seria um ·terreno" multi
nacional, no qual desapareceriam as pequenas e mêdias 
erí:tidades estivadoras", destaca, constrangido,_ Bartolo
meu. 
_ Para o líder dos conferentes, os recurs_Õs internacío
n~is são poderosos e por força do anteprojeto, talvez, 

__ deixaªsern_ a aÇmin_istração por conta_da Codesp, que fa
ria co,ncessão da ãrea e do equipamento destinado à ma
nutenção, e renovação dos serviços portuários: 

Quanto às perspectivas de sua categoria, Bartolomeu 
não quis particularizar; "Todos serão atiflgidos iridisfíri
tamente. Não há ameaça maior ou menor. A classe tem 
seu comportamento marcado sobretudo pela apreensão, 
mas com a disposição de luta, utilizando de todos os 
meios para a defesa do mercado de trabalho e dos direi
tos conquistados". 

Sem pensar diferente do seu companheiro conferente, 
Raimundo Nonato da Silva, díretor do Sindicato dos 
Trabalhadores de Bloco de Santos, São Vicente, Guaru-
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jà, Cuba tão e São Sebastião, demonstra sua contrarieda.~ 
_de acres.cida da p~eocupação pela possível extinção_dQ 

trabalhador avulso. Para Raimundo, a ferida representa~ 
da pela privatizi:l:ção" serâ Cutucada Pelo dedo do patrão e 
pela política ecOnômico~finaOceira dO País. o corpo' ex. 
posto a tudo isso, claro, é o do portuário. 

-,,A- P:tivatizaÇão, certamente, implicará a desmobili
zação dQ trabalhà.dor portuârio e muito maiS~- "Será res: 
ponsâvef pe\ã-dii:flínuição dos quadros, o que enfraque
ceria ·os Síildicaios". - - , 

Desemprego e problemas sociais também estariam na 
pauta do antepro]eto de privatização, segundo Raimun
do. Afinal diz çle; "No Brasil os encargos mais pesados 
solJram.sempre para o trabalhador." 

SINDICATOS SÃO CONTRA 

Os sindicatos dos trabalhadores avulsos do Porto de 
Santos -estivadores, consertadores, conferentes, vigias 
e trabalhadores de bloco -estão contra o anteprojeto 
de lei elaborado pelo Ministério dos Transportes. Os sin
dicalistas dizem _que não é a pr'imeira investida- dos ar..: 
madores e exportadores- contra os avulsos e muito me
nos será a última. O anteprojeto significará; se for apro
vado pelo Congresso, a entrega dos portos nacionais ao 
capital estrangeiro; a extinção, paulatina, dos trabalha~ 
dores avulsos e a desmobilização dos sin_dicatos das cate
godã.s. 

O presidente do Sindicato dos Consertadores, Adilson 
de Souza, diz que ·a privatização dos portos terã maior 
desemprego para os consertadores, o desassossego e o 
desajuste sóciãl. 
Quando~Adilson fala em maior desemprego signifi_cà, 

segundo suas informações, que as atillidades dos conser
tadores vêm sofrendo uma defasagem de quase 60%. Tal 
perceritagem se_ deve ao prOCess_o_de autom_ação e meca
nizaçãO n(l mõvimento de mercadorias,. '"Por rnais para
doxal que possa parecer", comenta o presidente,. "nós 
somos contra o progresso que se desencadeia de tal for
ma, que _quem_ estiver na frente é ceifado". 

Adilson entende que a mecanização ·e a auiomaçãó_ se
rá maior com a privatização, quando o capital estrailgei
ro fluirá cóffi mais força e junto com ele o temido. "pro
gresso". "A nossa categoria sofr.e as conseqilências. dQ 
prQgresro., desde o momento em. que. se moYimentoll o. 
primeiro cónteiii:er no porto". 

Para o presidente do Sindicato dos EstiVadores,., Joa
quim da Silva, os por.to~ assim como as usinas de aço c a 
Petrobrás, são patrimônios do povo, e devem. ser estati
zados. 

Quando o Governo ameaça de desestatizà.i' uma ativi
dade como o porto, "corre-se o risco· de entregá-lo às 
rilultínãcTomliS. Toda a luta do capital internacional é es
sa-, encontrár novos mercados. A empreSa nacional dÜi
cilmente poderá investir no Porto", 

Segundo Joaquim, os armadores nunca investiram 
tã.ntQcO.ntra Q_~Stívador e demais trabalhadores avulsos. 
Com a: criação das empresas estivadoras ou estiva livre, 
os artrradores pretendeffi desCaracterizar o estivador, 
obrigandO-os ao" Víncu!Õ empregatício e reduzÍndÓ -o 
quadro de empregados, "Um Qavío onde trabalham ho
je, 20 homens, Cóm ã empresa estiVadora esse número se
ria reduzido para dez". Disse ainda que o capitalista...: o 
armador e o_ exportado_r, no caso- não se importa se o 
trabalhador e sua família passam fome, se trabalha em 
condições precárias, sem higieneA O que imp·orta é o lu
cro. 

O presidente dos estivadores resgata na história mais 
Um argumento contra ã privatização dos pOrtos·: "Eles 
-os armadores- querem.que o trabalhador esqueça 
sua:s lutas, onde muitos fOram mortos ou estão desapare
cidos, ein quase 50 anos. o·êstivador deve lutar com to
dos os meios para manter essas conquistas." 
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CODESP CONTRA A PKIVATIZAÇAO 

Sérgiõ da Costa Matte, o presidente da CODESP, ê 
contra a privatização dos pÓrtos. Essa Colocação foi fe1tá 
pelo seu porta-voz., o assessor de imprensa, Antônio 
Conten_te,_ com o objetivo de esclare9Cr a posição da CO
DESP- sobre o tema. 

Entevista: O que há de real na privatização dos por
tos? 

Contente: Absolutamente _nada. Não passa pela ca
beça da política brasileira dos portos. 

E: A CODESP jã reCebeu alguma comunica_ção oficial 
do Ministério dos Transportes sobre a privatização? 

C: Não. A primeira questão jâ responde. 
E~ Qual a posição de Matte a respeito? 
C: Ele é contra. O qüe à CODESP tem apresentado __ 

nas reuniões é que os usuârios t:~articipem do_reaparelha
mento do porto. O exemplo disso aconteceu há uns dois 
anos atrás, quando os usuários_ do. corredor_ de expor~ 
taçào finanClaiãfn a COnstrução de uma segunda moega. 
Com o tempo, esse financiamento fói descontado, vaga~ 
rasamente, através das taxas portuárias. 

E:. E ·a privatização não possibilitaria melhor aparelha~ 
mento? 

C: Não sei. Comojá disse, o pOrto já está empenhadO 
no reaparelhamento. O negócio está funciOnando. 

E: Quais são as vantagens e desvantagens que a priva- _ 
tização traria à CODESP? 

C: Como a política brasileira é de estatização, é natu-
ral que se veja maiores ·ben.efícioSort~sãesfatlzação~ -

E: E as desvantagens? 
C: E não sei. 
E: A priVatização é prejudicial aos portuários? 
C: b difícil de responder. No momento se acha que a 

estatizaÇãO ê melhor. 
E: Ela não acabaria com o quadro dos funcionários? 
C: Não sei como funciçmaria. A Companhia Docas -de 

Santos era uma empresa ·privada e não acabou com o 
quadro dos funcionáriOs.--

E: Você tem mais alguma coisa· a dizer? 
C: Eu não posso falar mais nada porque nada está 

acontecendo. O que acontece é que o Benedito Furtado, 
presidente do _Sindicato, está fazeri.do uma onda ao red?r 
disso, sem se basear em nada de concreto. Dai essa fofo
ca toda. 

g FUTURO DA CLASSE PORTUÁRIA 

A privatização_, esse fantasma que circun~ o Porto_de 
Santos, tem assuStado a tOdos que sabem d.e sua existên~ 
cia e que lutam pela preservação do mercado de traba
lho. 

Menos assustado do que os demais, mas preocupado 
com as causas dessa visão aterradora, encontraMseOsval~ 
do Pacheco. Esse sergipano de Malhada dos Bois, hã 47 
anos filiado ao Sindicato dos Estivadores e, hoje, reSpoilM 
sável p_elo seu Departamento de Estudos, teri'! seu pensaM 
mento vo)tado para o futuro da clãsse portuârfa da Cída
deedoPaís.- - -

Segundo Pacheco, com a privatização, os estivadores 
em particular, perderão muito, pois com o sistema a ser 
adotado pela área de transportes do Governo, o lucro se
rã dos armadores, principalmente· os estrãngeiros -e do 
próprio Governo. A privatização não atende à reivindi
cação estivadora. 

Pa~heco salienta que os anseios oficiais provo~~ um 
precedente que pode atingir muitos, inclusive as estatais 
(Cosipa, Petrobr,ás e outras). 

Num outro aSpecto, o ex-líder sindical explica~.··o 
fantasma provocará com certeza, uma inversão de c;api
tal muito grande para melhorias no Por-to, qtie as empre
sa& nacionais não conseguiram sup?rtar, privllegiando as 
empresas P.Strangeiras". 

Acrectua 1-.u.:hew 4ue a reivindicação maior dos por
tuâríos em geral, deva ser a de manter os direitos adquiM 
ridos sob garantia ·da Constituição e da CLT, ameaçadas 
de desrespeito pelo anteprojeto de lei ·que visa privatizar 
o porto. 

Pelo anteprojeto, o porto ficaria sob a monopólio da 
PORTOBRÃS, mas Pacheco não tem ilusões e reticente 
afitma; ••Ficaria sob a posse da PORTOBRÁS teorica
mente. Na prática as conseqUências serão fatais: dimi
nuição de salários principalmente, pois uma das exigênM 
cias das empresas estrangeiras ·que ocuparão o porto, e a 
diminuição de salários", explica. 

Certo de que esses 20 ·anOs-(1964 a 1984), nos levaram 
à falta de liberdade, à repressão e não permitiram, sobre
tudo aos trabalhadores atingir seus principais ànseios, 
PachecQ c.oncl.ui; ''Ap~ar de tudo, a luta humana vale a 
pena". 
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O SR. PRESIDENTE (Lomanto Jünior) - Nada 
mais havendO a tratar, vou encerrar a preSente seSsão, 
designando para a sessão extraordinária,- a realiZar-sé 
hoje àS 18 horas e 30 mínutos, anteriormente convocada, 
a seguinte 

ORDEM DO DIA 

~I~ 

Discussão, em turno único, ·do Projeto de Decreto Le
gislativo n9 28, de 1983 (n9 14/83, na Câmara dos DepuM 
tad_os),. que aprova o texto do acordo básico de coope
rã-ção Íécnica e científica entre o Governo da República 
Federativa do Brasil e o Governo da República do Haiti, 
celebrado em Brasnia, a 15 de outubro de 1982, tendo 

PARECERES, sob n9s 476 a 478, de 1984, das Coniis
sões: 
-de Relações Exteriores, fà:vorável, com emenda que 

·apresenta de ·n9 1-CR.E; 
-de Educação e Cultura e de Economia, favoráveis 

ao Projeto e à emenda da Comissão de Relações Exterio
res. 

-2~ 

Discussão, em tUrno único", do Projeto de Resolução 
n9 44, de 1984 (apresentado pela Comissão de Economia 
como conclusão de seu parecer n9 386, de 1984), que au
toriza à Prefeitura M!,anicipal de Araguatins (GO) a ele
varem Cr$ 91.458.986,15 (noventa e um milhões, qua
trocentos e cinqUenta e oito mil, novecentos e oitenta e 
seis cruzeiros e quinze centavos) o montante de S.ua dívi
da consolidada, tendo 

PARECERES, sob nPs 387 e 388, de 1984, das Comis
sões: 

- deC'onstitu[çào eJusdça, pela constitucionalidade 
e juridicidade; e 

___ de Municípios, favoráveL 

O SR. PRESIDENTE (Lomanto Júnior)- Está en
cerrada a sessão. 

(Levanta-se a sessão ds 17 horas e 44 minutos.) 

Ata da 214~ Sessão, em 23 de novembro de 1984 
29 Sessão Legislativa Ordinária, da 47• Legislatura 

AS 18 HORAS E 30 MINUTOS, ACHAM-SE PRE
SENTES OS SRS. SENADORES: 

Jorge Kalume- Altevir Leal- Mário Maia- Fábio 
Lucena - Rãimundo . Parente - Claudionor Roríz -
Gaivão Modesto- Odacir Soares- Aloysio Chaves
Hélio Gueiros - Alexandre Costa - Alberto Sil~a -
Helvidio Nunes - João Lobo - Almir Pinto -José 
Lins - Virgílio Távora - Carlos AlbertQ - Moacyr 
Duarte- Martins Filho- Humberto Lucena-_Mar~ 
condes Gadelha - Milton Cabral - Cid Sampaio -
Guilherme Palmeira - Carlos Lyra - Luiz Cavalcant~ 
- Lourival Baptista- Passos Pôrto- Jutahy Maga
lhães- Lomanto Júnior -.José Ignâció Ferteira....:.... 

- EXJRAORDINÃRIA-

Presidêncul do Sr. LOiru..,lfo Júnior. 

Nelson Carneiro- Itamar Franco- Morvan Acayaba 
~Alfredo Campos- Henrique Santillo....:... Mauro Bor-.: 
ges - José_ Fragelli - Marceio -Miraflda -Saldanha 
Derzi - Affonso Camargo- Álvaro Dhts- Enéas Fa
rlii --Jorge Bornhausen -.Lerio'ir- Vargas -Carlos 
Chiarelli - Pedro Simon - Octávio Cardoso. 

O SR. PRESIDENTE (Lomanto Júnior)- A l~sta de 
presença acusa o comparecimento de 49 Srs. Senadores. 
Havendo número regimç:ntal, declaro aberta a sessão. 

Sob a proteção de deus iniciamos nossos trabalhos. 
O Sr. J9-Secretário irá proceder à leitura ao Expedien-

te. 

~ lido o seguinte 

-c EXPEDIENTE 

MENSAGENS 

Do Presidente da República ResdtwDdo autógrafos de 
Projetos de Lei sancionados: 

N9 244/84 (n9 466/84, na origem), de·23 de novembro 
do corrente ano, referente ao Projeto de Lei n9 15, de 
1984~CN, que autoriza o Poder Executivo a abrir, ao Mi
nistério da Sadde, crédito especial até o limite de Cr$ 
I. 700.000.000 (um bilhão e s~ecentos milhões de cruzei· 
ros)' para o fim que especifica. (Projeto que se transfor
mou na Lc;:in9 7.252, de_23 de novembro de 1984.) 
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N11 245/84 (n' 467/84, na origem), de 23 de novembro 
do corrente ano, referente ao Projeto de Lei n' 14, de 
1984-CN, que autoriZa-o Poder Executivo a abrir ao Mi
nistériO do ExérCito Crédíto especial até o limite de Cr$ 
245.395.992.000 (duzentos e quarenta e cinco bilhões, 
trezentos e noventa e cinco milhões, novecentos e noven
ta e dois mil cruzeiros) para o fim que especifica. (Proje
to que se transformou na Lei n' 7 .253; de 23 de no
vembro de 1984.) 

O SR. PRESIDENTE (Lomanto Júnior) - O Expe
diente lido vai à publicação. 

A presidência recebeu, da Prefeitura Municipal de 
Goiânia (GO), o offci6 i19 S/28/84, soliCitando, -nos ter
mos do item IV do art. 42 da Constituição, autoriZação 
do Senado Federal a fim de -que aquela prefeitura possa 
realizar operação de empréstimo externo, no valor de 
USS 5,000,000.00 (cinco milhões de dólares), para os finS 
que especifica. 

A matéria ficará_ aguardando, na secretaria-geral Cfa 
Mesa, a complementação dos documentos necessários. 

O SR. PRESIDENTE (Lomanto Júnior) -Sobre a 
mesa, requerimentos -que vão ser lidos pelo Sr. 19-
Secretário. 

São lidos os seguintes 

REQUERIMENTO N' 318, DE 1984 

Requeremos urgência, nos termos do art. 371, alínea 
"b" do Regimento Interno, para a Mensagem n\> 227, de 
1984 (n"' 440/84, na origem), pela qual o Serihor Presi
dente da República solicita autorização do Senado para 
que a Prefeitura Municipal de V alinhos (SP) possa con
tratar operação de crédito no valor de CrS 
10.235.070.000 (dez bilhões, duzentos e trinta e cinco mi
lhões e setenta mil cruzeiros). 

Sala das SessõeS, 23 de novembro de 1984. - Aloyslo 
Chaves - Humberto Lucena. 

REQUERIMENTO N' 319, DE 1984 

Requeremos urgência, nos termos do art. 371, alínea b 
do Regimento Interno, para o Projeto de Lei da Câmara
n9 173, de 1984 (n9 4.061/84, na Casa de origem), que 
.. dispõe sobre as medidas de proteção, amparo e fomen
to às atividades econômicas e às vítimas das enchentes 
no Estado de Santa Cã.tarina'.-. 

Sala das Sessões, 23 de novembro de 1984.- Hum
berto Lucena, Líder do PMDB- AloysloChaves, Líder 
do IDS. 

O SR. PRESIDENTE (Lo manto Júnior)- Os reque
rimentos lidos serão votados após a Ordem do Dia, na 
forma do art. 375, inciso II, do Regimento Interno.-

O SR. PRESIDENTE (Lomanto Júnior)- PasSa-se à 

ORDEM DO ))lA 

Item 1: 

Discussão, em tumo único, do Projeto de Decreto 
Legislativo n"' 28, de 1983 (n"' 14/83, na Cimara dos 
Deputados), que aprova o texto do Acordo Bisfco de 
Cooperaçio Técnica e Cfentffka entre o Governo da 
República Federativa do Brasil e o Governo da Re
pública do Haiti, celebrado em BrasRia, a 15 de ou
tubro de 1982, tendo 

PARECERES, sob o9s 476 a 478, de 1984, dtls 
Comissões: 
-de Relações Exteriores, favorável, com emen

da que apresenta de n"' l..cR.E; 
-de Ed:ucaçio e Coltura e de Economia, favo~á

vel ao projeto e à emenda da Comissão de Relações· 
E;tteriores. 

DIÃRI() DO CONGRESSO NACIONAL (Seção II) 

Em discussão o projeto e a emenda. (Pausa.) 
Não havendo quem queira discuti-lo, declaro-a encer

rada. 
Em votação o projeto sem prejuízo da emenda. 
Os Srs. Senadores que o aprovam penn;neçam senta

dos. (Pausa.) 
Aprovado. 

h o seguin~ o projeto aprova~o 

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 
No 28, DE 1983 

(N' 14/83, n'! Câmara dos Deputados) 

Aprova o texto do Acordo Básico de Cooperaçio 
Técnica e Clentffic:a entre o Governo da República 
Federativa do Brasil e o Governo da República do 
Haiti, celebrado em BrasOla, a 15 de outubro de 
1982. ~ 

o· Congresso Nacional decreta: 
Art. t~> Fica aprovado o texto do Acordo Bâsico de 

Cooperação Têcnica e Científica entre o G-overno daRe
pública Federativa do Brasil e o Governo da República 
do Haiti, cefebrado em Brasília a 15 de outUbro de 1982. 

Art. 29 Este decreto legislativo entra em vigor rla 
data de sua publicação. 

O SR. PRESID~NTE (Lomanto J~nior) - Em vo
tação a emenda. 

Os Srs. Senadores que a aprovam permaneçam senta
dos. (Pausa.) 

aprovada. 
A matêria vai à Comissão de Redação. 

É a seguinte a .emenda aprovada 

EMENDA N• I - CRE 

Ao art. l'f acrescenta-se o seguinte parágrafo único: 

"Parágrafo único. Quãiscjuer a-tos ou ajusteS 
complementares, de que possam resultar revisão ou 
modificação do presente Acordo, ficam sujeitos à 
aprovação do Congresso Nacional.". 

O SR. PRESIDENTE (Lomanto Júniorf- Item 2-: 

_DiScussão, eni turno único, do Projeto de Reso
lução n9 44, de 1984 (apreSentado pela Corriiss~:o de 
Economia cOmo conclusão de seu Parecer n9 386, de 
1984), que autoriza a Prefeitura Municipal ae Ara
guatins (GO) a elevar em Crl91.458.986,15 (noven~ 
ta e um milhões, quatrocentos e cinqUenta e oito 
mil, novecentos e oitenta e seis cruZeiros e quínze 
centavos) o montante de sua dívida consolidada, 
tendo 

PARECERES, sob n's 387 e 388, de 1984, das 
Comissões: 

-de Constltulçio e Justiça, pela constitucionali
dade e juridicidade; e 

-de Municlplos, favorável. 

Em discussão o pt'ojeto. (Pausa.) 
Não havendo quem queira discuti-lo, declaro-a encer

rada. 
Em votação. 
Os Srs. Senadores que o ·aprovam permaneçam senta

dos. (Pausi.) -
Aprovado. 
O projeto vai à ComfSsão de Redação. 

Novembro de 1984 

t o seguínte o projeto aprovado 

PROJETO DE RESOLUÇÃO N• 44, de 1984 

Autoriza a Prefeitura Municipal de Araguatios 
(GO) a elevai-em CrS 91.458.986,15 (noventa e um 
milhões, quatrocentos e clnqüenta e oito mil, novecen
tos e oitenta e seis cruzelr~e quinze centavos) o mon
tante de sua dívida consolidada Interna. 

O Senado _ _Federal resolve: 
Art. }9 1:: a Prefeitura Municipal de Araguatins, Es

tado de Goiãs, nos termos do art. 29 da Resolução n~> 93, 
de 11 de outubro de 1976, do Senado Federal, autorizada 
a elevar o montante de sua dívida consolidada interna 
em Cr$ 91.458.986,15 (noventa e um milhões, quatrocen
tos e cinqUenta e oito mil, novecentos e oitenta e seis cru
zeiros e quinze centavos), correspondente a 20.083,00 
ORTN, considerando o valor nominal da ORTN de CrS 
4.554,05 vigente em julho de 1983, a fim de que possa 
contratar um empréstimo de igual valor, junto à caixa 
EconôrriiCa Federal, esta na qualidade de Gestora do 
Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Social - FAS, 
destinado à construÇão de escolas de nível pré-escolar e 
de J9 grau, naquele Municípiõ, obedecidas as condições 
admitidas pelo Banco Central do Brasil, no- respectivo 
process:o-;-

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

O SR. PRESIDENTE (Lomanto Júnior)- Esgotada 
a matéria constante da Ordem do Dia. 

Passa-se, agora, à apreciação do Requerimento n' 318, 
de urgência para a Mensagem n~' 227, de 1984. 

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

dos. (Pausa.) 
Aprovado. 
Aprovado o requerimento, passa-se à apreciação da 

matéria que foi" despachada às Comissões de Economia, 
de Constituição e Justiça e de Municípios. -

Solicito do nobre Sr. Senador José Fragelli o parecer 
da Comissão de Economia. 

~0 SR. JOSJ!: FRAGELLI{PMDB .,.- MS. Para emitir 
parecer)- Sr. Presidente, Srs. Senadores: 

Com a Mensagem n9 227/84, o Senhor Presidente da 
República submete à deliberação do Senado Federal 
pleito da Prefeitura Municipal de V alinhos (SP) que ob
jetiva cõiltratar, junto ao Banco do Estado de São Paulo 
S/ A, este na qualidade de agente financeiro do. Banco 
Nacional da Habitação- BNH, a seguinte operação de 
crédito: -

Características da operaçio: 
A- Valor: Cr$ 10.235.070.000,00 (correSponden

te a 1.000.000 de UPC, de Cr$ 
10.235,07, em abril/84); 

B-Prazos: 
I -de carência: até 30 nieses (estimada de 24 

meses); 
2 - de amortização: 240 meses; 
C - Encargos: 
I- juros:-=- 10,5% a.a. (BNH) e 1,0% a.a. (agen

te financeiro); 
2 - correção monetária: variação- da UPC; 
3- outros: 2,0% (taxa de administração do 

BNH); 

D- Gitl-antia: 
vinculação de cotas-partes do Imposto sobre Cir

culação de Mercadorias, __ ICM; 
E- Destinação. dos recursos: 
execução de obras do Projeto CURA I, no Mu

- nicí}líã." 
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O Conselho Monetãrio Nacional pronunciou-se pelo 
encaminhamento do pedido, levando em conta o parecer 
do Banco Central do Brasil e a informação da Secretaria 
de Planejamento da Presidência da República (SE
PLAN/SAREM) que declara nada ter a opõr quanto à 
realização integral da operação pretendida. 

No mérito,--o financiamento do projeto CURA se en
quadra nas diretrizes e no-rri:tas do BNH e tem largo al
cance sócio-econôriiico para a região beneficiada pelo 
projeto. 

Assim sendo, acolhemos a mensagem nos termos do 
seguint~: 

PROJETO DE RESOLUÇÃO N• 91, DE 1984 

Autoriza a Prefeitura Muolclpal de Vallnhoa -
SP, a elevar em Cr$ 10.235.070.000 (dez bilhões, du
zentos e trinta e cinco milhões e setenta mil cruzeiros) 
o montante de sua dívida consolidada Interna. 

O Senado Federal resolve: 

Art. 1'1 h a Prereitura Municipal de Valinho_s, Esta
do de São Paulo, nos termos do art. 2' da Resolução n' 
93, de II de outubro de 1976, do Senado Federal, autori
zada a elevar em Cr$ 10.235.070.000 (dez_ bilhões, duzen
tos e trinta e cinco milhões e setenta mil cruzeiros) cor
respondente a 1.000.000 UPC, considerado o valor no
minal da UPC de Cr$ 10.235,07 (dez mil, duzentos e t~in
ta e cinco cruzeiros e sete centavos), vigente em abril de 
1984, o montante de sua dívida consolidada interna, a 
fim de que possa contratar uma operação de crédito de 
igual valor, junto ao Banco doEstado de Sã~ Pau_lo S/A, 
este na qualidade de_ agente financeirO do Banco Nacio--
nal da Habitação, destinada à execução de obras do Pro
jeto CURA I, naquele Município, obedecidas as cOn
dições admitidas pelo Banco ~entrai do Brasil, no res
pectivo processo~ 

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

O SR. PRESIDENTE (Lomanto Júnior)- A Comis
são de Economia conclui seu pareCer pela apresentação 
do Projeto de Resoluçã.o n' 9_1, c;le ~984, .RUe autoriZa a 
Prereitura Municipal de V alinhos (SP) a contratar ope
ração do crédito no valor de Cr$ 10.1.35.070.000 (dez bi
lhões, duzentos e trinta cínco milhões e setenta mil cru
zeiros)~ 

(Dependendo de pareceres das comissões de Consti
tuições e Justiça e de Munidpios.) 

Solicito do nobre Senhor Senador Hélio G_ueir_os_ci Pa
recer da Comissão de Constituição e Justiça. 

O SR. Hl!:LIO GUEIROS (PMDB- PA. Para emitir 
parecer.) - Sr. P.residente, Srs. Senadores, o presente 
projeto de Resolução, da Comissão de Economia do Se
nado Federal, como conclusão de seu Parecer sobre a 
Mensagem n~ 24/84, do Senhor Presidente da República, 
autoriza a Prereitura Municipal de V alinhos (SP), a con
tratar empréstimos no valor de Cr$.10.235.070.000 (dez 
bilhões e trinta e cinco milhões e setenta mil cruzeiros), 
destínado a financiar obras do Projeto CURA, naquele 
Município. 

O pedido foí rormulado nos termos do preceituado no 
artigo 2~' da Resolução n~' 93, de 1976, do Senado Fede
ral, implicando, por conseguinte, a não observância dos 
limites fixados no artigo 2~> da Resolução n~' 62, de 1975, 
também do senado Federal. 

Assim, verifica-se que a proposíção roi elaborada con
soante as prescrições legais e regimf:nlais--ãplicãveíS à es
pécie merecendo, por isso, o nosso encaminhamento fa
vorável, no que tange aos aspectos de constitucionalida
de, juridicidade e técnica legislativa. 

t o parecer. 

O_SR. PRESIDENTE (Lomanto Júnior)- Solicito 
do nobre Sr. Senador Passos Pôrto o parecer da Coniis
são de Municípios. 

O SR. PASSOS PÓRTO (PDS- SE. Para emitir pac 
rec:er.)- Sr._Presidente, Sr~. Senadores, a matéria sob a 
nossa apre_ciação, objetiva autorizar a Prereitura Munici
pal de Valiilhos (SP), nos termos do queestabel~ o art. 
2'í' .. da Resolução n~ _93, de 1976, do Senado Fedt;:ral, a 
contratar operação de crédito no valor_ de Cr$ 
10.23_5.070.000 (Dez bilhões, _duzentos e trint~ _e cif!CQ 
milhões e setenta mil cr~zeiros) destinada a _financiar a 
execuç_ãQe obras do Projeto CURA, naquelã. Ml!nicípio. 

A proposição mereceu a acolhida da Coni.issão de_ 
Consfituição e Justiça, que a entendeu conforme os câ
noneS lc!g3.is, pertinentes ao assunto. 

Nos aspectos que competem a êste Órgão TéCnico exa
minar, entendemos que a· pleito deva ser ·atendimento 
nos termos do proposto pela ComiSSão de Economia da 
Casa, visto que 'a operação de crédito a ser autorizada 
tt~m grande 3.1cançe sócio-CcOnômico para aqUele mu
nicípio. 

É o parecer. 

O SR. PRESIDENTE (Lomanto Júnior)- Os pare
ceres são ravoráveis. Completada a instrução da matéria 
pã"ssa-se à -- - · - . 

Discussão, em turno único do Projeto de Reso-. 
Jução n'i' 91, de l984, que autoriza a PrereitU:ra Mu
nicíp-al de Valinhos (SP), a elevar em Cr$ 
10.235.070.000 _o montante de sua dívida consolida
da interná. 

Em discussão o projeto~ 
Não ha~endo quem queira discuti-lo, declaro-a encer

rada. 
Em vOiaçãÕ. 
Os Srs. Senadores que o aprovam permaneçam senta

dos. (Pausa.) 
-Aprovado. 

- O projeto vãi à Comissão de Redação. 

O S~. ,PRESIDENTE (L~manto Jóni~r) -Sobre-~~ 
mesa, o parecer da Comissão de Redação que vai ser lido 
pelo Sr. I 'í'-Secretãrio. 

É lido o seguinte 

Da Comissão de Redaçio 
PARECERN' 786, DE 1984 

Redaçio final do Projeto de Resoluçio n~' !H, de 
1984. 

Relator: Senador Passos Pôrto 
A CQmissào apresenta a redação final do Projeto de 

ResOlução n~' 91, de 1984, que autoriza a Prereitura Mu
nicipal de V alinhos, Estado de São Paulo, a elevar em 
Cr$ 10.235.070.000 (dez bilhões, duzentos e trinta e cinco 
milhões e setenta mil cruzeiros) o montante de sua dívida 
conso(idada interna. 

Sala das Comissões, 23 de novembrcr de 198_4.- Joio 
Lobo, Presidente- Passos Pôrto, Relator- Almlr Pin
to. 

ANEXO AO PARECER N• 786, DE 1984 

Redação final do Projeto de Resoluçio n~ 91, de 
1984. 

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

, Presidente, promulgo a seguinte 

Sábado 24 4491 

RESOLI!,ÇÃO N• 225, DE 1984 

Autoriza a Prefeitura Municipal da V alinhos, Es
tado de Sio Paulo, a contratar operação de crédito no 
valor de -CrS 10.235.070.000 (dez bDhões, duzentos e 
trinta e cinco milhões e setenta mil cruzeiros). 

O Senado Federal_resolve: 
Art. I"' É a Prerf:itura Municipal de V alinhos, Esta

do de São Paulo, nos termos do art. 19 da Resolução n~ 
93, de II de_outubro de 1976, do Senado Federal, autori
-zada a contrata~: operação de crédito no valor de Cr$ 
10.235.070.000 (dci: bilhões, duzentos e trinta e cinco rrii
lhões e setenta mil cruzeiros), correspondente a 
l.OOOJJOO (utn milhão) de UPCs, considerando o valor 
nominal da UPC de CrS 10.235,07 (dez mil, duzen_t_9s e 
Úinia e cinco cruzeiros e sete centavos), vigente em a-bril 
de 1984,-junto ao_Banco do Estado de São Paulo S.A., 
este na qualidade de agente financeiro do Banco Nacio
nal de HabitaçãO - BNH, destinado à execução de 
obras do Projeto CU.RA I, naquele Municípío, obedeci
das as condições admitidas pelo Banco Central do Brasil, 
no respectivo processo. 
- -Art. 2' Esta Resolução entra em vigor na data de 
sua publicação. 

_O SR. PRESIDENTE (Lomanto Júnior)- Achando-
- se em regime__ de urgência a matéria cuja redação final 
acaba de ser lida, deve ser esta submetida, imediatamen
te, ·à de!ibeiã:ção- dÕ--Plenãrio.- · 

Em discussão a Redação Final. (Pausa.) 
Não havendo quem queira discuti-la, declaro-a encer

rada. 
Em v~otãÇãO. 
Os SrS. ~enadores que a aQro_vam per~aneçam senta

dos. (Pau~a.) 
AProVã:cfó -a-Redãção Ff~iil, __ op"rojeto vai à promul-

gáção. -

O SK. PRESIDENTE (Lomanto Júnior) - Vai-se 
passar, agora, à apreciação do Requerimento n9 319, lido 
no Expediente, de urgência para o Projeto de Lei da Câ-
mari noi· r1.r;-de 1984. - - .. 

-Em vota:Ção -o requerimento. 
_Os Sr~Senador.es que o aprovam permaneçam s_enta

dos. _ _(Pau_sa.) 
Aprovado. 

-Aprovado o requerimento, passa-se à apreciação da 
matéria que foi despachada às Comissões de Eçonomia e 
de Finanças. 

Solicito do nobre Sr. Senador José Fragelli o pafecer 
da Comissão de Economia. 

O SR.JOSJ: FR6._GELLI (PMDB- MS. Para emitir 
parecer) - Sr. Presidente, Srs. Senadores: 

O projeto de lei ora examinado, de autoria do ilustre 
Deputado Renato Viana, .. dispõe sobre as medidas de 
proteção, amparo e romento às atividades econômicas e 
às vítimas das enchentes no Estado de Santa Catarina". 

Pelo artigo \'i' da proposição, é concedida moratória, 
pelo prazo de um ano, a contar de agosto 'de 1984,-rts pes
soas físicas e jurídicas dos municípios do Estado de San
ta Catarina, atingidas pelas enchentes que ali ocorreram 
no referido mês. A moratória proposta abrange os débi
tos decorrentes: 

"I -dos financiamentos agrícolas, industriais e 
de capital· de giro concedidos por bancos e insti
tuições financeiras póblicas e privadas; 

II -das obrigações fiscais e Tributárias fêfêfen- · 
tes ao iinposto de Renda, cujo vencimento ocorre 
entre os meses de agosto de 1984 e julho de 1985; 

III- do Imposto sobre Produtos Industrializa
dos I PI, cujo recolhimento deva ser feito entre agos
to de 1984 e julho de 1985; 
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IV -do Imposto Territorial Rural - ITR refe
rente aos exereíci_os de 1984 e 1985." 

Determina também o projeto, no seu_artigo 29, re
dução em 50% (c.in_qüenta por cento), a partir da apro
vação da medida, e pelo prazo de 180 (cento e oitelifaJ 
dias, das tarifas de energia elétrica (I~ e força)1: de tele
fonia. Parágrafo único, desse artigo 2", -es_tipula que as-
despesas deeorrenteo da t'Cdução taril\lria ~..,., 
atendidas pelo Programa de Mobilização.~ no 
que se:refere a energúrclétri<:a - e pdo Fundo H1tàona! 
de TelecomunicaÇÕes, tratando-se de telefonia.. 

O artigo 3~> da proposição isenta das contribuições 
para o Fundo de Investimento Social - FINSOCIAL, 
pelo prazo de I (um) ano, a çontar da aprovação da me- · 
dida, as pessoas jurídicas que tenham sede nos munící
pios itíngidos pelas enchentes. 

O artigo 411 declara integralmente liberadas, também 
pelo prazo de I (um) ano, as quotas do FundQ deGãtan
tia por Tempo de Serviço- FGTS dos empregados con
tribuintes da Previdência Social, residentes nos municí
pios atingidos pelas enchentes. 

O artigo 5"' estipula·a liberação, também pelo prazo de 
I (um) ano, dos depósitos corrigidos do Programa de In
tegração Social - PI$._ dos empregados das empresas 
privadas, e do Programa de Assistência ao Servidor 
Público-- PASEP. 

Finalmente, o artigo 69 da propositura concede mora
tória de 1 (um) ano, a contar de agosto de 1984, aos mu
tuãrios do Sistema Firianceiro de Habitação- SFH, re-
sidentes nos muoicípios atingidos pela cheias. -

Referindo-se aos efeitos. das últimas cheias sobre o Es
tado. de Santa Catarina, observa o Autor do projeto, na 
sua jlfstificação, que "dos 199 Municípios catarinenses, 
mais de roo (cemHOram profundamente atingidos razão 
por que, além das medidas de car.áter emergenâa.t, ou~ 
tras de carâter social, voltadas para a recuparação da 
economia, se fazem necessárias". 

Prossegue, fazendo as seguintes considerações: 

"Perplexa e indefesa-. ili.ante da indolência com 
que se arrastam as obras de contenção e controle 
das cheias. visarido miflii:nizar os efeito$ danosos 
dessas catástrofes' que se repetem ·com·lãnta fre
qüência~ Santa Catarina aguarda medidas eficazes_e 
urgentes destinadas a $Ua reconstrução-. 

A iniciatiVa de projeto de lei versando sobre- a 
presente matéria, encontra amparo- nó- ãrt. 56 da 
Constituição Federal, exvi do art. 43, do mesmo Di~ 
ploma Legal Básico, que estabelece ser atribuição 
do Coilgresso Nacional com a sanção do Presidente 
da República. ___ _ 

À matéria, segundo prescreve o art. 89, item 
XVUI da Carta Magna é de competência legislativa 
da União." 

O projeto de lei examinado teve, na Câmara, traini
tação rãpida e tranquila, com pronunciamentos favorá
veis das Cõmissões de Constituição e Justiça, do Interior 
e de Fínanças· daquela Casa do Congresso. 

Uma das diferente& conseqílên_cias que decorrem, na 
região atingida, das catãstrofes provocadas por desor
dem dos fatores naturais é a destruição de parte do patri
mónio material da população e o comprometimento em 
toda a área (por prazo que se relaciona com a intensida
de e extensão do fato gerador do desequilíbrio) -do qUe se 
pode entender por oormalidãde econômÚ:a. 

Interrompe-se o fluxo normal da produção e dos n~ó~ 
cios. Diminuí o d_i_nheiro em circula_ção. Pouc_os podem 
saldar seus débitos e poucos, também, conseguem rece
ber o que lhes ê devido. 

A prevalecerem as sanções legais, aplicãveis aos ina
dimplentes, logo se estabeleceria na ârea uma situação 
caótica, ·confliTã:Iite com o· interesse social e com a prú
pria idéia do bem-comum. O legislador não pode e não 

de~e permanecer _i_ndiferente face a uma situação de tal 
ordem. ---

Daí a iniciativa do projeto de lei eXãm.Íri<i.do ____: oonsi:: 
dei-ando as inundações havidas no Estado de $_a,n_ta Ca
tarina, em agosto do corrente ano- de reconhecer, me
diante in-sinúnento legal adequado, a existência ali de 
"!lffi q_uadro transitório de excepcionalidade que inViabili~ 
za o cumprimentÕ pelos membros dã sOciedade atingida--;
nos prazos ~ nas leis, regulamentos e contt;atos. 
partica.lan::s,. dos compromissos financeiros assumidos. 
A solução para o impasse que ~ todos prejudica (ao Po
der Público e aos cidadãos) terã de ser encontrada na 
adoção por prazo determinado de um regime de mora
tória, objci:tivo,justamente, da propositura sob enfoque. 

Para aclarar conceitos, vamos incluir no curso destas 
con-siderações o significado atribuído ao vocábulo -
moratória, no Dlciomirio da Língua Portuguesa de Mes~ 
tre Aurélio Buarque de Holanda Ferreira: 

-"S.F. I. Dilação d~ prazo concedido pelO Credor 
ao devedor Para pagamerito de" uma d-ivida. 2. Im
posição legal, baseada em razões imperiosas de inte-
resse Público, que beneficia, de modo __ geral, deter
minada classe de pessoas, por suspender a exigibili
dade de suas dívidas e o curso das ações judiciais 
contra elas intentadas, e bem assim por prolongar a 
duração de suas prestações sucessivas." 

Observe-se ainda, em acréscimo às razões aduzidas 
pelo Autor do ProJeto, justificando-o, que na estranha 
repetição de inundações e de outros fenômenos cataStró
fiCOs que vêm ·ocorrendo nos últimos anos nos Estados 
do _Sul ~stâ presente, para os que queiram ver, uma no
tória parcela de responsabilidade do Esta.do. 

Inundações e efeitos erosivos dos fatores naturais co
meçam a ser registrados, em qualquer segmento do glo
bo terrestre, a partir do momento em que o perfil topo
grãfico local é alterado, empiricamente, interrompendo 
ou dificultando o escoamento contínuo das âguas plu
vi_ais acumuladas. 

Pax:_a essa alteração do perfil topogrâflCO local concor
-rem: (I) a expansão inioderada das áreas urbanizadas; 
(2) a coQSt.nação de rodovias e ferrovias,. com os cortes e 
aterros exigidos pelos traçados., desfazendo as condições 
que antes asseguravam o escoamento nonnal das águas 
pluviais; (3) o abandOno pr-olongado de&. rios, sem. as in
di.$pensávei$ ãÇões de contenção: -das. margens nas partes 
criticas, de retificação dos cursos quando necessáriO e de 
dragagem dos leitos para assegurar a continuidade do es
coamento hídrico. 

Nada ·disso parece vir sendo providenciado em escala 
satisfatória rio Estado de Santa Catarina, como obser
vou o Autor da proposição. E acrescente-se ainda os 
possíveis efeitos não previstos (porque estudos não fo
ram feitos para isso) em toda a ampla região que engloba 
os Estados de Mato Grosso do Sul, Paraná e Santa C!lta
rina, pela súbita formação do imenso lago artificial de 
Itaipú, comprimindo o solo que ·o-supofta e. modifiCan
do, em altíssima escala, as condições de evaporação e os 
índices pluviométricos vigentes na área. 

Achamos que no limite em que o Estad_o ou_. melhor 
dizendo, a União se omitiu nas diferentes obrãs modifi
cadoras do ffieio ainbiente, na árCa geogiáfiCa ·em- refe
rªncia, criando as pré-condições propícias ao dese
quilíbrio ecoLógico que ocorreu, passou a ser ela a princi
pal responsável, até mesmo por imperativo constitucio
nal, pelo que veio acontecer- e estâ acontecendo- em 
virtude dos erros técnicos ligados à ausência de um pla
nejamento integrall}o preparo e objetivaçào dos proje
tas, pequenos ou grandes, levados a termo naquele âmbi
to regional. 

Como responsãvel, cabe à UniãO,-agora;·adotar IJ!.eios 
e obj~tivar providências para remediai uma situação -
fruto de sua imprevidência - que está af~tançl9 a mi
lhões de brasileiros e que atinge perigosamente a econo
mia de uma das regiões de mais alto Qível de desenvolvi
mento do País. 

Novembro de 1984 

Não há ~-a!s o- que-utzer, achamos, para eVidenciar a 
ju-stiça e a oportunidade da medida ele que trata o PLC 
no;' 173/84, motivo pelo qual opinamos pela sua apro-
vação. -

É o parecer. 

O SR. PRESIDENTE (Lomanto Júnior)- ConCedo 
a palavra ao nobre Senador Passos Pôrto, Para proferir 
parecer da Comissão de Finanças, 

O SR. PASSOS I'()JQ"O (PDS- SE. Para <mitir pa· 
recer)- Sr. Presidente. Srs. Senadores: 

O projeto Que ora vem a esta Comissão de Finanças -
tem por escopo a instituição de medidas que objetivam 
compensãr, em parte _e dentro das limitações permitidas 
pela disponibilidade de recursos financeiros, os preJuízos 
soffidos pelas vitimas das enchentes ocorridas no Estado _ 
de Sant.a Catarina~ 

Tais medidas consistem na concessão de moratória, 
pelo prazo de 1 (um) ano, das obrigações financeiras e 
fiscais vencíveis no período; na redução de 50% ( cin
qUenta por cento) das tarifas de energia elétrica e de tele
fonia; na iSeriçãO das contribuições para o FINSOCIAL; 
ria liberação dos depós.itos do FGTS e do PIS e PASEP 
e, finalmente, idêntica moratória aos mutpãrios do Siste
ma- FinanceirO de Habitação. 

Trata-se, assim, de medidas de amp<!-rO às pessoas físí
cas e jurídicas domiciliadas nos municípios do Estado de 
Santa Catarina:, que tiveram suas atividades normais 
prejudicadas em virtude das inundações ali ocorridas. 

Os recursos orçamentãrios, que s_e_rão afetados pela 
execução das medidas propostas, poderão ser compensa
dos com o excesso de arrecadação esperado neste exercí
cio, razão _p_?r que entendemos que o projeto possa ser 
aprovad-o,-no âmbito da nossa competência regimenta]. 
~ ci parecer. 

O SR. PRESIDENTE (Lomanto Júnior)- Os pare
ceres são favorãveis. 

Completada a instrução da matéria, passa~se à 

DisCussão, em turno único, do Projeto de Lei da 
Câmara n9 173, de 1984 (no 4.061/84, na Casa de 
origem), que dispOO sobre as medid3s de proteção, 
amparo e fomento às atividades económicas e às 
vítimas das enchentes do Estado de Santa Catarina. , 

Em discussão o projeto. 
Não havendo quem queira discuti-lo, declaro-a encer

rada. 
Em votãçã:o.-
Os Srs. Senadores que o aprovam permaneçam senta~. 

dos. (Pa.usa.) 
Aprovado. 
Aprovado o projeto a matéria vai à sanção. 

É o seguinte o projeto aprovado 

PROJETO DE LEI DA CÁMARÁ 
NO 173, DE 1984 

(n' 4.061/84, na Casa de origem) 

- DisPõe sobre as medidas de proteçio, amparo e fo- -
mento -às altfvidades econômicas e às vítimas das en
chentes no Estado de Santa Catarina. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. i"' Ãs pessoas físicas e jurídicas dos municípios 

do Estado de Santa Catarina atíngidos pelas enchentes 
-ocôtridas no mês de agosto do corrente ano fica concedi
da moratória, pelo prazo de um ano, a contar de agosto 
de 1984, dos seguintes débitos: 
I- dos financiamentos agrícolas, indu$triais e de ca

pital de giro concedidos por bancos e instituições finan
ceiras públicas e privadas; 

ll- das ()brigações ftscais e tributãrias referentes aO 
Imposto de Renda, cujo vencimento ocorra entre os me
ses de agosto de 1984 e julho de 1985; 
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III- do Imposto sobre Produtos Industrializados
IPI, cujo recolhimento deva s_er feito entre ago-sto de 
1984 e julho de 1985; 

IV- do Imposto Territorial Rpral- ITR, referente 
aos exercícios de 1984 e 1985. 

Art. 2'i' Serão reduzidas em 50% (cinqüenta por cen
to), a contar da aprovação desta lei, e pelo prazo-de 180 
(cento e oitenta) dias, as seguintes tarifas: 

I- de energia (luz e força) eli::trica; 
II- de telefonia. -
Paragrafo úniCo. As despesas- decorrentes da redução 

tarifária de que trata este artigo serão atendidas:_ 

a) no caso do inciso I, pelo Programa de MobilizaÇão 
Energética; 

b) no caso do inciso II, pelo Fundo_ Nacional de Teco
municações. 

Art. 39 Ficam "isentas das contribUições para o Fun
do de Investimento Social - FINSOCIAL, pelo prazo 
de 1 (um) ano, a contar da aprovação desta lei, as pes
soas jurídicas que tenlfam sede nos munícípios atingidos 
pelas enchentes. 

Art. 49 Ficam integrálmente liberadas, p9r prazo 
idêntico ao previsto no artigo anterior, as quotas de Fun
do de Garantia do Tempo de Serviço:...._ FGTS, dos Em
pregados Contribuintes da Previdência So5=i~l. r_esid_entes 
nos municípios atingidos -pelas cheias. -

Art. 59 Ficam integrãlmente _liberados, pelo_ prazo 
de 1 (um) ano, os depósitos corrigidos do Programa de 
Integração Social- PIS, dos empregados das empresas 
privadas, e do Programa de Assistência ao Servidor 
Público- PASEP, dos Servidores PúblicQs. 

Art. 69 Aos mutuáriOS- do Sistema Financeiro de 
Habitação- SFH, residentes nos municfpiOS atingidos 
pelas cheias, fiCã igualmente concedida moratória de I 
(um) ano, a contar de agosto de 1984. 

Art. 7<~ Esta Lei entra em vigor na data de stia publi
cação. 

Art. 89 Revogam-se as disposições em contrário. 
O SR. PRESIDENTE (Lomanto Júnior) - Nada 

mais havendo a tratar, vou encerrar a presente sessão, 
designando para a sessão ordinária de segunda-Jeira, a 
seguinte: 

ORDEM DO DIA 

Votação, em turno único, do Projeto de Lei da Câma
ra n'l 10, de 1981 (n9 1.529/79, na Casa de origem), que 
dispõe sobre a_ aposentadoria~ com proventos integrais, 
dos ex-combatentes __ segurados da Previdência SOcial, 
tendo 

PARECERES FAVORÁVEIS, sob n•s 354 e 355 de 
1981, das Comiss_ões; 

-de Legislação Social; e 
- de finanças. 

2 

Votação, em turno único, Qo Projeto de _Lei da Câma
ra n'i' 44, de 1981 (n9 587/79, na Casa de origem), que 
veda aos veículos de comunjçação de massa (rádio, _tele
visão, cinema, jorriais, revistas, cartaZes, anuários du 
qualquer outro tipo de publicação) aceitar a autorizãÇão 
ou a veiculação de anúncios e de comerciais que não se
jam negociados, produzidos, criados, filmados, grava
dos, copiados - imagem, e som - por profissionais e 
empresas brasileiras, tendo 

PARECERES,~ob n'~s 186 e 187, de 1983, das comis
sões: 

-:--de Economia, favorável, com voto venç:içio dQ_S .Se· 
nadores Bernardino Viana, José Lins e Lenoir Vargas; e 

-de Finanças, favorável. 

3 

Votação, em turno único,_do Projeto de Lei da Câma
ra n~" 53, de 1977 (n9 227/75, na Casa de origem), que dis
põe sobre condições a observar na renovação de contra
tos de atletas profissionais-, e dá outras providências, ten
do 

PARECERES FAVORÁVEIS, sob n's 1360 e L361, 
de 1981, das __ Çon:tissões: 

- de Legislação Social; e 
- de educação e Cultura. 

4 

Votação, em turno único, do Projeto de L~i da Câma
ra n<~ 65, de 1979 (n<~ 4.257 f77, na Casa de ori&erri.), que 
autoriza a alienação de imóveis_resfdenciais da Rede Fer
roviária Federal a seus ocupantes, tendo 

PARECERES, sob n•s 335 e 336, de1980 e 635 a 637, 
- d~ i 981, daS Co~issõiS: - -

- de Tragsportes, Comunicaçio e Obras Públicas, 19 
pro~mnclamento: contrário; Z' pronunciamento: favorãvel 

_ao_Projeto e à Emenda de Plenãrio; - -
-de finanças, 1~> pronunciamento; favorável; 2'1 pro-

nunciamento: favorável à Emenda de Plenário; e 
-de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e 

juridicidade do Projeto e da Emenda de Plenário. 

5 

Votação, eni turno único, do Projeto de Lei da.Câffia
ra n9 14, de 1984 (n'i' 2.867/76, na Casa de origem), que 
introduz modificáções na Consolidação das Leis dO Tra
balho, aprovada pelo Decreto-lei n9 _5.452, de li' de maio 
de 1943, para o fim de assegurar estabilidade proVisória 
à .mulher trabalhadora que contrair núpcias, tendo 

PARECERES, sob n'~s 299 e 300, de 1984, das Coffiis=
sões: 

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

-de Legislação Social, contrário. 

6 

Votação, em turno único, do Projeto de Lei da Câma
ra n92Jl, de 19-83(n94,112f80, na Casa de origem), que 
acrescenta parágrafo único ao ait: 3' da Lei n9 1.060, de 
5 de fevereirà· de 1950, que trata. da assistência judiciária 
aos necessitados, tendo 

PARECER FAVORÁVEL, sob n' 465, de 1984, da 
comissão 

-de Constituição e Justiça. 

- 7 

Votação,_em_turno único, do Requerimento n9 291, de 
198~. dos Senadores Roberto Saturnino _e Humberto Lu
cena, solicitando, nos termos do art. 371, alínea "c", do 
Regimento Interno, urgência pafa o P_rojelo de Lei do 
Senado n9 14, de 1979, de autoria do Senador Nelson 
Carneiro, -que revoga dispositivo da Lei n' 5.449, de 4_de 
junho de 1968, os Decretos-leis n9s 672 e 1.273, respecti
vamente, de 3 de julho de 1969 e 29 de maio de 1973, e dá 
outras providências. 

8 

VOtação, em turno único (apreciação preliminardajJi.:. 
ridicidade, nos termos do art .. 296 do Regimento Inter-

Sábado_ 24 4493 

no), do Projeto de Lei da Câmara n~" 79, de 1979 (n' 
1.511/75, na Casa-de origem), que acrescenta parágrafo 
ao art. 5~> da Lei n~" 3.807, de 26 de agosto de 1960, que 
dispõe sobre a Lei Orgânica da previdência social, altera
da pela Lei n'i' 5.890, de 8 de junho de 1973, tendo 

PARECERES, sob n'~s 692 e 093, de 1982, das comis
sões: 

-de Legislação Social, favorável, nos termos de 
Substitutiy~_que apresenta; e 

-de -Ctmstituiçio -e Justiça, pela injuridicidade do 
Projeto e do Substitutivo da Comissã de Legislação So

cial, com voto vencido, em separado, do Senador Franco 
Montoro. 

Votação, em segundo turno, do Projeto de Lei do Se
nado n9 13, de 1980, de autoria do Senador Itama_r Fran
co, que estabelece abatimento nos preços de derivados 
do petróleo e do álcool, quando-destinados ao consumo 
próprio de motoristas profissiOnais autônomos, tendo 

PARECER, sob n'~ 533, de 1984, da Comissão 
-de Redação,oferecendo a redação do vencido. 
(Dependendo da votação do Requerimento n'~ 240/84, 

dO -SenadO!' Virgílio Távora, solicitando seja o projeto 
subinCtido a votos, nos termos do art. 315 do Regimento 
Interno.) 

Votação, em primeiro turno, do Projeto de Lei do Se
nado n'>'4l, de 1982 de autoria da Senadora Laélia de AI· 
cântara, que acrescenta artigo ao Decreto-lei n9 594, de 
27 de maio de 1969, que instituí a Loteria Esportiva Fe
deral, e dá outras providências, tendo 

PARECERES, sob n~>s 23 a 2:5, de t984, das CerniS..
sões: 

--de Co_ll_stituiçio e Justiça - 1' pronunciamento: con· 
trá rio; 2<~ pronunciamento; pela constitucionalidade e ju· 
ridicidade do substitutivo da Comissão de Finanças; e 

..._de Finanças, favorável, nos termos de substitutivo 
que ofer~. 

11 
Redação Final 

i:>isCU~SãO-, em-turno único, da Redação Final (ofereci
da pela Comissão de Redação em seu Parecer n9 756, de 
1984), do Projeto de Resolução n_'i' 25, de 1984, que auto
riza a Prefeit~ra Municipal de Bocaiúva, Estado de Mi
nas Gerais, a contratar operação de crédito no valor de 
CrS 427.288.408,89 (quatrocentos e vinte e sete milhões, 
dUzentos e-oiteni.i e oito mil, Quatrocentos e oito cruzei
ros e oitenta e nove centavos). 

O SR. PRESIDENTE (Lomanto Júnior) - Está en
cerrada a sessão. 

(Levanta-se a sessao às 18 horas e 55 minÜtos.) 

ATA DA 201• SESSÃO, 
REALIZADA EM 16-11-84 

(Publicada no DCN-Seção II, de 17-11-84) 

RETÍFICAÇÃO 

ADENDOS "A" e "B" ao Parecer n' 749, de 1984, da 
Comissão do DistritO Federal, oferecendo a redªção fi- _ 
nal do Projeto de Lei do Senado n'~l53, de 1984-DF,_ que 
"estima a Receita e fixa. a Despesa do Distrito- Federal 
para o exercício financeiro de 1985", que se retifica por 
haver saído com in_ÇOrreções no Suplemento ao n'~ 149, 
do DCN-Seção II, de 17-11-84: 
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1.15Q1. - .SJ:C::JU:T'AR:J:A DE: ~UC::.R,ÇÃO E CULTURA 

1.601.08l•723S2 .lll37 - AtJS:Z:II!ITEHC%.11. r:tKA!{C:I::tRA 

ENT::t:DADEIJ PR:tVADAS DO OF' • -CONF"ORHI: 

ADEHDO A - CR:I 1GO.OC0.000,00 

Dl:BTR:tTO F'&Dl:~At. 

DRAB:tl..:ti'\ 
- ASSOC::l:AÇÁO tllUIS:tL.E:::CRJ\. DE: J:DUC::Açl'i:O L.A::u::At.X.STAB - AnEL 

( S!!lltiO t. • 200.000 • 00 PARA DO•~SAS DI: E:3TUDO) 
- A:I~OC:l:ACÃO J3RAS:tt.Ji:::tRA DE EDUCA.:;:Ao LACSAt.::C!JTAS - ... DJ:L -

C::OLEG:Z:O LA b"ALLE: 

- A~g~~t;:Ão 6 i,~~" H~gg: 0~~~~o~~~A:If~~o~s~u~b,PCRADOJtEa- oOtJ 
EXC'EPC:tONA%$ - AHPARJ: 

- ASSOC:J:AÇJ\0 bAB OllRAS :PAVOH:tAHAS DE AIU:XSTEtfCXA 
(BEHOO 345.0"0,00 PAPA DOLCAS: DI: :CSTUDO) 

- ASSOÇ:':Z:ACAO bAS OBAAS PA'VoH::tAI'IAB DE AGS:t:JTEHC:::Z:A - CE:HTR.O 
!:DlJCAC:tONAL DI: L:Z:HGUAGEH:Il LUDOVXCO PAVO)'U 

(:D'EHDO :l7tzJ."0CJ,B0 :PARA BOLCAS DI: :çaTUDO) 
- AIJ.OOCXACXO De CULTURA TRANC:O-t:lRA~J:Lt:::tRA 

C:IJEI'CDO 70.000,00 PARA DOL.Z'AS DJ: J:~TUOO) 

: ~:;ggi~g~g g~ -~i~"~ ~~~~ill0go0~J:~~~b~i0c~i~~~Aijjp~~~[ H. 
0:1 - TAGUATXHGA 

CSI:liDO 013 PARA DOt.OA::l DE E!JTUOO) 
- ACOO.C:J:AC:ÃO E AtJ:tJ:ãTJ:KC::Z:JU.. HADRC CJ\Rtrr:H SALLI:tl 

(SENDO 3 00 PARA DOL.CAB DC li:CTUDO) 
- ACSO-CJ:ACXO DOS EBCR:tTORCG 
- AMOCJ:AéÁO E QCKCF'J:C:CtiTC .JESUS HARJ:A .JOSE 

(CEHDO IIU!I PARA JJOL.CAS DI: I::STVDO) 
- ASSOCJ:ACXO E IU:KEF*XC:EUTC .JESUS HARXI\. .JOSE - CEK7RO 

EDUCAC.:tOI'CAt. Jl:llUS HAn.:tA JOSE 
(SENDO 1.75~.0(Ja,00 PARA 001.:!:;:1\:l D'C J:C7UDO) 

- ASSOCJ:AÇÁO RURAL E CUl..TVRAt. Al.EXAtiDRE DC GUSMÃO - A.R.C.A.G. 
- BJIHDA SJ:HFOH:tCA 

CGEHDO 75.000,00 :PARA AEJOJ:STE:KCJ:A EDUCAC:tOHAt.) 
- CAMPANHA HACJ:OHAL. DC ES<::OL.AB 'OJió COHUUJ:DADC - <::HEC - --

(SEttoO 230.000,00 PARA BCU..SAB OC EaTUOO) 
- Cl:NTRO AI:U:O:t'CTrtlCJ:'At. & EUUCAC:l:OH/>t. PI..AHALTO -

(SEt[OO 3. 8"4_~~-01<;10, 00 PAnA I:OLSA::J Dt: CSTUOO) 
-- CENTRO DE 1\TJ:Yl:DJ\OJ:S AR"i'l'STJ:CJI.S I: C:U!..TUnA:t'::J - CJ:U:D 

(.OEXOO 14.044.,000,01<> PARA JlQLIJI\S OJ;; &::;TU~;~O) 
- CEKTR.O CC EN::tJ:trO T;t:CH:ICO CE: BRACl:Ll:J\ - Cl:TJ:O 

(t:U::HDO '150.0-00~00- PARA A$:;;tJ:S"n!::JIC:tA E'DUCACJ:OJIAt..) 
(SENDO 1. .840.000,00 PAI\11. I:()L.S'AG' DE E:3TlJDO) 

- CE:HTRO DE T~AC:ICÕCB POPIJ'L.ARE:S 
(CCiDO 70 •. 0QJa.,C)J!ZI PARA 1\:!li:S:t'S"I'ENC::tA COc:tAL) 
(GJ::HDO 70.1J<a0,0el PARA D()LSAtt QE l:S,-U:CO) 

-- c.E1tT'RO EDUCACX'OHht,. 11/\RJ:A A.U>!:Il...:tADORI\ 

- d:~;~~o roufu.~i~H~E" Hgg~:"~~N~~~~A~o Q~o;~~~go' 
CSI:NDO ::1 .870.001!1,00 PARA DQLI':IJ\S DE: ESTUDO) 

- CLtU3lt: DA :tHPR.EHSA DE DRJ\SJ:L.:t'A 
(SJO;XDO 80.000,BO :PARA At:JS:tST:CUCJ:A SOC:tAt.) 

- ct.u:tu::. oo concn=so · - -- -
- COt.J:'O:tO COR_ .qr.-sU 

CB:CHDO gs;-f.l013, @0 PARA A(H:JJ:l:::TI:rtCJ:A J:DUCI\'C'I_OHJ\L) 
(:SE~IDO 3.210.CJOO,OO PARA DOLE:Atl t)l: C!JTU_DO) 

- COL:c:G:to oon noaco -__ 
(SE~IDO 2.115.0C0,00 PÁRA E!Ot.BAS t)C E:!J"'"UDO) 

- COLEG::Z::O :t11ACULAD~ _CO,NCE;,l:CÂO - _ _ -
(SENDO 4.315.('JOO,OU PARA DO!..D/\0 I:II: Cl:lTlJDO) 

- COLEG::Z::O MAiUS'"I"A. Dr: IJRI\.O::tLJ:A 
(GEXDO 11.705~0011.1~00 PARA IJO!..OAS t)_:C CSTlJDO) 

- COLJ:;G.:tO NOTR!::; DJ'Il1t: 
(S'!::ttOo :;J$Q.-("J0,CC PARA BOLSAS' J:)I: C::iTQOO) 

- COLE'OJ:O PJ:O X:C:C: _ _ 
(::n:tiOO 1~7!"5.000,!30 ~ARA DOL:SAS Dt: ;E:l:Ji,-tJCO) 

- COt.I:CJ:O SAiiTA ROCA 
(CCNDO 1~502.000._00 PARA DOLI:lAil CC E:lTtrDO) 

- CONGfU:::GAÇ]ÍO pA'S J:iU!AS 1\UX:I!..:C:AREO DE MOCSJ\ OCtiHOrtA DA PJ:I:DAOI: 

-(i~~~;Ttl'íO ~tt~gg;~é ~~~~Ag~rg~S CE' CST~DO) -

- --CONGJU:GACJf.O DE SANTA oono"I"Cl:A DO DIU\S:IL 
(CI:tlDO 220.000,00 PARA IIOL$Af; IJI:: &STU'DO) 

- C:QtlGRE:GAÇ}Ô.O 0!: DA:NTA DOAOTI::XA DO E:r:t11.:::::tt. - C:Ot.J::CX:O S/\tiTA 
DORC'i'Cl'A 

C DI::NDO S, 11 4. OOQ, f!O J>ARA IIOLSA:::t I:lt: C:::-TVD_O) 
- CO~IGI':tt:l:iAC:ÁO D.OD' M:tSSXOliAR:t'OS f"J:LHO& DO :U·li\C:ÇL.A'CO CORJ\(:ÃO CC 

ll/\R:CI\. 
(~I:NDO 1t.o~.DCO,OO PARA DOL;C:A!J DI: CSTl.IDO) 

C<»lGRE.GACfiO DOS t1l:.CSJ:O'HARJ:OS rJ:L.llOC 00 ::Z:11ACVLADO CORAO:::ÃO Dr: 
MARJ:I\ (COtiC.RE:GACÂO CLARCT:tANA) - CCH"tRO E'OUCAC::tONAL ::rl"l::L.LA 

(llE::NDO 745.0001 05) PARI\ DOLS'AS DI: :1::::>,-UDO) -
- COUC:!:L.UO CUL TUnA L. TJIOtlAS ,n::rF*t:;RC:Oll -

CSI::N!;)O 270. 0"'0 ,00 PARA SOJ..SAS bl: I::BT1JOO)-
w l;:trCQt..A PA:ROQtrJ:JI.t.. SANTO AtiTON:tO -

(SE'Nl:OO :t.-02:2;-000,00 PARA :BQl.::JA::: f:IE: t:::i'tJOO) 
- ESCOLA PAUl..O VJ: 

(:JI:t!.OO 20D.'QOO,DO PARA IlOLSA.S O:E' r.-:::Tl.ltiO) 
- ESC::Ol.A RROF"J:C'C::tOttAL D011J::::tT:tCA DE: "Í"At;;U'II,T:UICJI. 
- I:~~J?O s~o C~gE0goc,OG PARI'. A:!l~J:STr:IIC:IA J:t:IUCACJ:0f:Aj:;.) 

(l:::I::N,i.IO 1.(2J70.000,00 PARA DOLOA:J' DI:: I::CTlJDO) 
- F'ACUI..DJ\DE C::ATOL:tC:A DI: Cl:t::NC::t/\S lltn1ANA - Utn:::c 

(Ct:HDO :J.2S::l.OOO,OO PARA SOLSAZ' or: ESTUDO) 
- F'ACUt.DA:OJ: 0011 DOSC:O DO: I:OUCACÀO F'J:::J:tCA 

(Gl:NDO 3~0.000,00 PARA noLSAS OE: l:STUDO) 
- FUNDAÇÃO HX:t.TO~ C:AliPO!J 

(CC:NDO ' 2'.>0.000,00 PARA ACS:tGTCNCZA E:OUCAC::I'l::IUAt.) 

: ~gsg~g~g ~~~W.~~Z~~~~~7,[~g~~~~~=~;~~:rh~::~::s- p;~;;c:oa 
- G:tHAC:tO .IInA~J:LJ:J\ - SOC:tJ:OAOI: POI<IlJ:R C::tt:tiT:tr:tCO 

- l:~~~~gRJ:A DÀgo.)~~g•gg.O~~R~ ~~~gAo Dr: ~:::-rlJDO) 
(SI:NDO . 100.000,CO PARA DO!..SI\.S DI: t:::ITU'bO) 

- ::Z:riST:t,-UTO t:II: J>RCVJ:Dt:i-fC:t;'\ DOS COttGRI:.CSJ:~TAC - :t'PC"-
CSI:HOO 2SO.C00,00 PARA A.US:tSTJ:tiCXA ElJUC'AC:tQKAL) 

- X.KCT:t"l"UTO OO:t'l O~l:ONE 
{SI':NDO 10C..QCC,00 PARA ASCJ:STJ:NCXA COCl'AL.) 
CSCNJ:!O 500.000,0~ PARA SOLSAS DI: J:STUOO) 

- XXSTXTUTO :I:R11ÃC lt_:i:SZ':CONARIAB DE: NOSSA SEHUO:RA COJI:COL.ADORA 
ESCOLA ANJO P/\ GUJ\nDA 

- l:~;;~~gTO NO~~~·gª~H~~p~~AC:~~~~AS.DE: ESTUCO) 

(SE~IDO 65S.CJQº,00 PARA ElO!..~J\S Dr: J::::ITUOO) 
- :ttiST:tTUTO V.ICI::NTI\ t-IAR:tl\ PARA t:ttC::z:J--10 PROrXSS:Z:6NAt.J:ZANTit DE 

ARõJ:S 0011EST:CCA;!J 
- LAR DA CIU.Il.:NCA DE; EIRAS:t:L.:tA 

(BCNDO 200.00Cll,13.::l PARA 1\SSJ:I:l'TI::NCIA EOUCACJ:'OMI\L) 
- L:tGA PA DETE:A NACJ:ON/\1. - t.:tGA HACJ:OHJ\1.. 

(!J:I:-tiPO 3GQ.()OO,OC PARA 1\SSZSTÇJiC::tA EDlJCACl:O,ttAL) 
- SOC::C:CDAOI: CAR:t'7A"r:Z:VA E: L.:t"l"ERAR:th DAO F"RANCl:CC::O OE:. ACS:X:S _

AõC:A XOR,-C 
- SOC:t'E'DADE: CAR:I'Th";"J::VA E t.J:TERARXA SÃO :F"RANC:tS"CO lJ1:: ASSZS -

ASII. NORTE - I:SC:Ot.A NOI::'I:rn StHf-IORA DC F"AT:ti'IA 
(CCHD_O _ 7C~IJO.::J,00 PARA DOLSAS DC E!:TUDO) 

- ~;i~g;(~D~CC~X~iA tABAO OC EOUCACl\o - CCCE: - COLt::GrO -sí'l.t;:RADO 

( S:l!::tiDO 1 • 020. GG0, OQ PARA ErOt.0/\1".1 DI: ESTUtlO) 
'- SOC:It::DfiDl:: CJ:Y::Z:t. l1E:HOR:ti\L. UE .JUCI::!..J:l\10 KUJJX'TSCliEK 
- SOC.I:CDADE CULTURAL. :CYA~IGrt.:tCA CC IIRAS:tL:tA 

(SENDO 2l:l0.000,Qi3 PARA ASC'::Z:ST'CNC::tA t:DUCJ\C::Z::OHAL) 
- SOCI:t:DADE EDUCAC:I'o:flii\L IU,cZ PI:Rt:RE: _ 

(.O:J:liDO 100.000,Q0 PARA :EIO!..Sf\'3 DI:: C~UDO) 

6o690.I<JD0~00 

1545.000,00 

3 ... 5.0DCJ,00 

670',00G,D0 

7o.ooo.ao 
:too.oau.oo 

14S.OOO..,CtJ 

3,599.0QO,I<JO 
3oo.Q&o.oo 
7~5.000.00 

1.9os.eoo.oo 
100.000,Q0 

175:_"""~"'" 

~30 ." 0~0-,ltJD 

4.120.0Q0,00 

1.225.00D~ao 

2.::S.I.oO.I?.IOO,-QC 

1.970.00!3~00 

430.ooc,oo 
37o.cQo,oo 

:J .... os._oon,oo 

Z:115.000,1i10 

4. !>15.000,!"0 

12.t.ol0.000,0CI 

320.I;)oo..,oc 

1.995.00_0,00 

1.508.00<'l,OrJ 

745.000,Q0 

zzo. tjoo,rJo 

1!! __ ._409.000,00. 

1'•~-000,00 

1'.1190_.000,00 

270.000,00 

3.22$.!300,00 

eoo.coG.oo 
_~ __ -z"'o :ao?• oo 

1.070.000,00' 

3 . .;!-25.ooo_;oo 

3'50.000,00 

2SO.OCCI,O@ 
_ _._,ou. o_oo. ou 
zoo.o-o0,oo 
1'•~-000,00 

1oo.cao,oo 
100.000~00 

250.000,00 

1. .11<10 .• 000,0" 

20D.I<lOO,OC 

655.000,00 

1••5.000,00 

zco.ooB~ao 

300.000,00 

11i1Q.000,J30 

70.000.0() 

1. .265.000,00 
4t.o5.ooo~oo 

200.CilciO,OO 

1'"'·000,00 

Novembro de 1984 
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Dl:GTRl:TO FCDI:RAL (CQKT) 

BRA!I:tt.:th -(ÇoUT) 

- 8óC':iEbADE CQUCJ),T:CVA E: Ai30:t:STI:NC:tAL - C:ti1Atl 
(:!õt:NDO i. 9§5.000~00 ~AR/\ BOL%lAS CE: t:t.:TUDO) 

- SOC:tE:DADE EVANOI:t.:ICA Dll:tU:;f":tCCNTF: 
( i!lEKOO l..!c::IQ. OCJO, 00 PAnA SOJ...OI\0 l)J: COTUDO) 

- ,;JOC:t:ICDADE tiXDt.l:.tOKAR:tAS DE NOCS:A .S:CtiUORA COtiSCILI\OORl\ - CeNTRO 
ED1JCAC:tONI\I.o PAULO V:t - -- .- - • 

(Bt:UDO S5.00D,00 PA.RA llOLSAS DE COTUDO) 
- uoc::n:oi'.DC --poJI.v:tn C:n:NT:tF:tco -

(tl:CNDO 7Q,QOO,OO PARA DOLBAB :tiE CDTUDO} 
- UUXÃO 008 E:BCOTEX:ROB DO ElRAD:tL 
- UH:tJ\0 SUL DRAOXLt::tRA DA l:GRE:.JA ADVCttT:tOTA DO St:T:ti•IO DXA 

- u~~~0~ur.. nRi~gi.~~gÁogi\P~:~t:~~s~g~~~~i~,.~o~;A~~TJ:I10 cu -
E:CCoLA ADV.CNTlSTA DC S:RA:t:lXL:tA 

(SENDO :Z7B,SQO,OO PAnA DOLSAS J:I.C ESTUDO) 

TOTAL. DO ADE'tfDO: 

1800 - Bt:CRCTAR:IA DE O:ll:RVl:Ç"OS SO_Cl:A:tB 

- CECRETAR:tA DE CI:RV:t:ÇOS DO"Cl:A:tS 

1t:leiJ1 1581LJS(;Z,-0116 - IJUDVI:HCÔCIJ' 1\ t:~[T%~1l.DES PR%VI\DI\D 

-2.095-000,.00 

'•OCf.000~1110 

8~.D00,00 

'10.000,00 
1.,s.ooo,o0 

S.70.000,DO 

'1013.0Q0.000,.00 

CONrORJ'I:t: A.DEUDO lJ - CRI- 1QQI.OIS"'·CDO~QIO 

1\DEHDO 

D%STR:ITO T.E:DI:RAL. 

BRAS%1.l:A 
- AÇÃO DOC:t:M. .O Pt.AlitM.TO 

(SENDO 3,26111.800~00 PASU\ ASS%dTI:JfC%A I»C'%1'11..) 
- /ltlt;I.O 8K'aAa. ...,.O IULII:IX 

(IDCI! '"':1, 381J,.art.BCJ PAJW\ •fl:ta:IIIJTEIIICM. I<JOC:UU..) 
- AI;ÀO f.>VC"liJIII.. ltOO'Il:JII ,_,.._.~ DE PA'I':EINo 
- .C&I:IEUZA ...,..~~ ea: L..-
- &LDI:J:A 00111 DE IIMIMIL•a 

CaEIIDO 1..-...-~-- ..... .-:l~~rYa..C.:a ---.,) - -.n:~ __. ----.aca ..:: ..,... .... - ..,.. DA e.zaw;a. 
&..: .E .... 
c~ ----·- ._ ~·~• .-a-.• -..,~ -==- Dt~ ·== ---..a.-

- ::g=:.t: ~ Dll a...a ~MI ,....,. ..._ ___ .... ~ ... ~) 
- ADDOCW&.o .-.oa.u:aJa • • ...,.... 

t-.:JIDD .... -. • ., .,_ ~· ....rM.) 
- .-:IOCZ..CI.o DA:~ ~ ... YOICS-.:i .C 'A::i:C:U::TII:NC:E .. 

<a.:HDO .e5.-.eo .....,. a.azll!.-.c:rA IIIOC1:AL.l 
- ASSOC:lACÃO DAS ~ Piiii.OH:II\HAQ De: .M!I:::%s-t'I:HOI:':EA - CJ:N'TIIID 

:E:DUCACZOIIIAL DI: L.%*"VAGCH:J Lo~CO P'ft.VOH% 
(SENDO ~58.000,00 PARA ASB:tST&Hc::tA f:OC%AL) 

- AOSOC:XACAO DI: EDUC'ÁÇÁO DO HOI'IE:M DC 1\tiAHHÃ DE :SRII.B%LXA 
CSI::HDO '1. 325.000,00 PARA ASS%:!i'TENC%A. .çoc;::t_AL~ 

- 1\S'.COC:tAÇÃO DE: Hl\t:C, :PR.OTCTOJU:O:, Al'll:OOO: C RCCQ:PEru\.OOtu:O DE 
CXC:CPC:tOHA%8 - IUIPJII.Rt: 

(i:E_NDO 2GO.OC0 1 0A PARA ASS:tS'I'CHC'XA t:DUC.AC:t:ONII.l.) 
(B"'I:'HDO 1.o125.000,CQ.PA~ AF.IS:tfJTCliC:tA SOC'XAL) 
(SENDO 495.1'>01J 1 1il0 PARI\. DOL.:JI\.C lll: t:C:':t"UPO) 

- ASBOC:CA(."I;O DI: PAXS r! Al'J:CGO!:r :003 Eli:CI:PC:t_O~!Al:C DO D:tSTRXTO -
FEDI:R.AL. - APA!: 

(SENDO '10CJ.ii!IOD 1 00 PARA ASS:IST!:tiC:J:A I:JOC:t/•L) 
- A3SOC':tACJiíO DJ: PA:CS E AM:CGOS DOS J;XCI:PC:IOHA:Cil E :DEF:IC:n::NTI:S 

DC TAGUATXHGA !: C'C:tt.AHDXA - AJ'>ÁCD 
(BENPO 70.000,00 PARA A:lli::O:tGTCHC:tA SOC:J:AL.) 

- I\SSOC:Z:AÇ1iO DOB DEF:IC::Z:CtiTCS FX:i:J:COS D.C CRACl:L'lA 
(CI::NDO 3o29S..G'lOO,OO PARA A:EI'S:tDTCNC%1\ COCXAt.) 

- AGSOC':tACJi.o DOS DEF:IC%EIITI:B r:t~:J:C:OG DZ:: DAAS:CLo:tA -
FABR:ICA-EDCOL.A 

(SI:NPO 70.000,00 PARA A:CG%ST'ENC%A .UOC:tAL) 
- AUOOC%A(:'~O rRANC:CI;;:CO- t'IENDES V:I::C:tl'tA 

(SENDO '100.000,00 PARA Jlo.Sil':CI:lTEHC:tA UO"CXAL.) 
- -.ASBOC':ZACJiíO t.UX::.:A DE: KAI'U:L.AC 

(SENDO i.tCI0.000,C)C) J>I\RA Ai!J:S:CtliTI:KC':tA 13:0C%ALo) 
- ASBOC':tAÇ}í.O 111:TODXS'rA DE" AStl:tBTENC:tA BOC%1:1.!.. - AHAB 

-- A~:~~~CÂO s!Ó5Vgê~H~~ ~~~Ag~~s~~ ~~L~s~g~~ioKTE - CASA 
CII.TAR:tHA t.A:EIOURC 

- ~~g~!::;!o uR~5\J~~~"*~ ~~~A~~xg~r::g~~ ~g~i~~~Tr: - LAR DOO 

- AO:s-oc.GXAC:ÃO DOS tJI:R.V:IDORCS DE: QJ:HADO FJ:DI:RAL - AG:CEI'"C 
- EVmcc DI\ J'OROV:tDCHC:tA PE llRAS%L.%A 

( SE:JoiDO 70, OEIQ, CCiJ PARA AÇBXSTEUC'%1\ rJOC%AL) 
- CAMPANHA NAC:tOHAL DAD CCCOL.AD_ DA C011UK%DADE: 
- CACA DA CA:t .... ttCA PAO DC BANTO AHTOtU:O -

(SI:l'IDO 970.000~00 PARA At:;a:t&TI:NCXA 00C%l\t.) 
- CACA DA HAC PRCTA DO DRAC:tt. 

(SJ:NDO 1. 6~5. OOO,.QO PAJU\ ACI'BXDTEHC:tll. :GOC:tAL.' 
-~CASA DE: :Z:BHACLo 

(Sit:NDO '1,Cilf0,000,.00 PARA Atn:t:Z:STEHCXA SOC':tAL.) 
- Cll.SA DO CAKDANGO · 

- ~~ngg CAKD~~gÔo~OÍ.~: =~~.J~~g:ESTJ:HC:EA SOC%1\L) 
(SCHDO 100.000,-00 PARA ACB:tS'TCNC:ill. .OOC'::Cl\t.) 

- CASA DO CEII.RA I:H BR.AG:CI..l:A 
(SEKDO 3. 516.. OOG,QO PARA 1\:FJS:tSTE:HC::CA COC:I:At.) 

- CASA DO PEQUI:NO POl.I:OAR · 
(CI:HDO ..... 95,000,00 PARA ASC:IDTJ:tiC:tA SOCIAL) 

- eii.SA DO P:Z:AU:t 
(SCHDO 700.0!ZIQ,OO PARA AaSXIJTJCHC:tA SOC:tALo) 

---E:ASA TAANS%TOR%A DI: DRA:C':tL:tA 

: gg~:~ ~~:~~i~~g~z.. D~ ~~~;~~i~N~~ ~~~t~~~~~O DE At.CMCTARII. 
(SCNDO 50B.OC!l0,00 :PARA AUS%CTI:tlC:CA DOC:IAL.) 

- CENTRO C:OMUX%TARX0 SÃO LUCAO: - C:CCOCALo _ 
(:BEtCDO .. 90.01/JQ,DO PAR.J\ ABC%GTJ:HC:rA IJOC':tA!..) 

- CJ:tiTRO t)C TRAD::CC6ES POPULARil:fl: 
- ct:NTRO ll:S?AC:tAt. Dl'l aAL.VACÃO _ 

C:CI:KDO '100.000,.00 PAP.A AllS:IGTZ:l'tC%.1\ SoC:tAL.) 
- CZ:MTRO t::"SP:tR:ITA ADOLF'O DC2I:l'I.RA Dt: 11CUCZ!:B 

(SI:tiDO 1. .lflfO,OOO,OO :PAnA AtrOXCTZ:liC:tA COCXAL) 
- ClOITRO -l:SPJ:R:ITA FRJ\TZ:RU:IDI'.DC ALL.FIN J<:ARDt:C 

(St:KDO 670.00111.;00 PARA 1\SG:CSTil:NC:rA SOCl:At.) 
- CCCT-RO. J!:SP:tRl:TA S&IJA::O:T'l:ÁO ~ O tr/\RT:tR ' - .1\LXll:RtiUE 

---C~~~~~~Itt.JP:t~i:·g~~Ág~%~~R~ ~cg~g~i~C~A - 0~~~A~~G Yrt.K:tNHOS 
fEEHDO 1.270.000,00 PARA ASC:tOTENC:CA OOC:tAL.) 

- CEMTRO E:IJP:tR:ITA OCIJAGT%1í.O O l(A.RTXR 
(Sil:NDO '1.070.0W3,00 P/\RA AOO::COTJ:llCXA DOC:CI\t.) 

~ Cr:NTRO HOnTI: - RXOIGRANDCtiS:C Dli: 011./\!::l:LXA 
(SI!:HDO 200.000~00 PARA AGS%GTEtiCXA OOCIJ\1..) 

--CENTRO tl'ERG:tPAHO DE BRAUXLXA 
- CENTRO tlOCl:ALo 'fO}!;O X:<l:'l% _-
- CENTRO COC:ti'.Lo PARO<:IU%.1\!.. SÃO .JUOA/:r TADEU 

(Ol!:HCO 2.070.000,00 PARA ASO::IfJTE"MCXA fJOC:r.r.t.) 
- -C:tnctlt.O OPJ:RI'.Rl:O DI; T/l.GUATniGA 

{SENDO 1.00.000,00 PARA ASa::tOTCNC:tA IJOC%At.) 
- CJ:RC\IL.O RCNEC.ACií.O t: FC 

(.EII:'HDO 1.00.000,00 PARA ASC%0TENCIA O'OC':tAL) 
- CLU.OE DII.S 11ÁJ;;O HAR::A Dlt UJ\:ZAl\t: 

(SJ:NDO 200.000~0CiJ PARA 1\SS%fJ"iCNC:t1\ BOC%J\t.) 
- C:OLEG:tO P:tO X:t:t 

(SENDO 200. 000,00 PARA DOt.llAO: Pl: ESTUDO) 
- CO}JlJKHii.() ES:PXR:tTA til: EIRAC:tt.l:A 

(SI:NDO 295.000,00 PARA ASC:tSTEt/C:%.1\ SOCXI\Lo) 

&t.5&o.ooo,eo 

7'PG.DOC:I~fliD 
:soe.uuo~ .. ....,.eeo .. -. ···---.. -
···-~.... !5.088, .. ... ~ .. -
fts ........ -·-·-

2.295.000~08 

2:.8"70,Q00~00 

2ZO.I"OS,0CI 

7. 803. coo') ÔD 

l.l2o.ooo,ea 

!00.000,00 

l.tOQ,OIZltJ,Ot:J 

545.000,00 

525.000,00 

zoo.oao.oo 
ZOD.000,00 

7f;J,OCliQ,0G 
655.000,00 

970.000,00 

3.170 • .000.;00 

1,:J1,0.000 1 BO 

1.150.600.;00 

t0o.ooo,0o 

5.286.000 1 00 

6. 770.DO(!t,OO 

700.000~00 
Lo CC! • 000 ~ 00 
:J00,000,.00 

&oo.n~<:~o,o0 

:230.-l<iAa~~oo 
700.00CII,00 

600.000,.00 

2.'180.000.;00 

67o.oao,.oo 

810.000,.00 

2-069.000.;00 

1,LJ1f0.000~00. 

zoo.ooo~oa 
100.000,00 
150.00D 1 0:' 

:s.ag~.t.ooo~oc;:~ 

'10B.c:mo,o·o 

100.001<1~00 

20D.000~00 

zoo.ooa,oo 
2<;J5.000,00 

Sábado 24 4495 



4496 Sâbado 24 DIÁRij) DO ÇONGRESSO NACIONAL (~~ção II) 

:Dl:II!ITR:tTO T.CDEIUU .. (COtlT) 

13RAll::rLl:A (COHT) 

~ (;oNGRtGACJi.O C.C SANTA DOROTE:ZA DO DRJ\a:u., - COI...EG%0 SI'I.NTÃ 
DOru:Tt::tA - -

(SI:HDO 212JIIJ.DIIl0~0!ill PAnA ASS:tl:rrrtU:::rA SOC%.1!.1.) 
- E:lU:CHI'; 00 HUC:l..I:O DAHDCXRI\'ITE 

(SEHOO 720.1300~00 PARA J\SB:tBTI::HC::::t'A ÇOCl:M .. ) 
- CRI:CJU:: MEDALHA H::U .• AGROSI\. 

( SE.HDO 5 5(21 .li'II!IO ~ 0121 PARA AZ:::S:tSTJ:tlC:tA BOCl:JU,) 
- DE:!:!AF:tO .JOV.t:M DE BRAS:CI..::tA 

(SCHDO :l ,l.jSS.000~121D PARA ASC:tlllTEHCl:A soc:un.> 
- Ot:SAr:ro JOVEM DE BRAS:tL::t'A - CENTRO DI: RJ:CQ'Pt:n.AÇJi.O FASE :r -

HASCULZHO 
(SENDO 70."00,00 PARA hSS:tSTt:PlC:CA SOCl:At.l 

- DESAr:to .JOVC'H Dt: DRA.O:tLl:A - <::I:NTRO DJ;: :RECUPJ::RJU;"Ii.O NOVA 
ESPCRAUCA J"ASE l::I - HJ\t:ICUI..:tHO 

CSENDO 200.1300, A:GSXSTCHC:tA SOC::tAL> 
- ESCOt.A P'n.OT%BBZOHAL A 'DE TAGUAT:tHGA 

C ASDX:GTEHC%11. SOC%ALl 
AS JlUHAH-'\ - V:EIEC: 
BOLSAS DIC ESTUDO) 
() DRAB:U. 

PARA Afl:rt:t&TEHC'ZA IJOC:tAL) 
.JORHAI..:t8'TAS PR.OP':tf.IO:tOHA%8 
PARA ASS:tSTEHC:tA SOCJ:AL) 
BOCtl\l"S - UOSP:tTAL SARAU KIID:tTDCUEJ< 

(SENDO ,.0a0,00 PARA 1\GSXST!:UC:tA OOC:t.l\1..-) 
- FUHDAC::ÃO H:tt.'roN CAHPOB PARA PECQU::t8A J: cnTU'DOIJ POL:tT:tCOS 

(l:JJ:HDO 1.00.000,00 PARA 1\SI:J:tBTCHC:tA EDUCAC:tONAio) 
- FUN'DACÁO tl'KZJjO tiACZONAL EH Dl:rEilA DA ECOLOG:tA 
-- J"IU'KDAC.fi.O UHXI\0 tiAC:tONI\L EH DJ:FESA DA ECOLOG:Z:A - FUNDE 

(Sl:l'(DO PARA ASill:tSTEtiC:tA SOCZAL) 
- G1NAB%0 CO 

(SI:HDO 300.000,00 PARA 
- GRUPO CATOL:tCO tlE t:VAHGCL%2 
- GRIU'PO DA FRATCRH:tDADr! C:CCt:RO PE:JU::tRA 

-----X~:~~gR%1\ sl~".J~jg•:gs~~R~ ~~i:~E~~E~~~~~A~ HEHOR -
CE:JAH - -

(SI!:HDO 1$00.000,00 PARA 1\::Jt:tSTEHC:tA SOC:tAL) 
- ::UU!IT:tTUTO DE PJU:V:tDEHC::tA DOS CONGJU:aa:tS'1'A:EJ - %PC 

(EEtiDO 1. .25B.000,0D :PARA Asa::tDTEKC:tA SOC:tAL) 
- l:NBT:tTUTO DE SERV:tÇO SOC:tAL PAX -

(SEHDO 22:9.000,.00 PARA )30LCA8 Dl;" ESTUDO) 
- :Z:NSTl:TUTO DOt'l OR:tONC 

(BEHOO 2.23'9.000,00 PARI'o ADSXSTENC:tA BOCIA!-) 

1\SS:tS'n:KC:rA SOC:tAL) 
J:)UIO 

, :E:tlll:tN•) PROF:Z:IJ:Iil:tOtiALl::ZAHTE OE 

(BENDO 1\0S:tSTCJIC:tA SO"CXAL) 
-LAR DAC 

<SCNOO 
- LAR DAIJ 

(OENDO 
- LAR OAi'J 

C.CC~lPO ARA At;;::;:ta·.:r:l'(C:J:A SOC:tAL' 
- LAR DOD Vl:LIIXtUJOC !·õl\lUA SI\Il:tHA 

(;OE}IDO 1G0.00fl,QO PARA A:::lS:t:OT!:NC%1\ SO"Cl:AL) 
- :..AR J::DUCAtU::JAR~O ':(01:10 ... SE'NllO~ DO HOHT BI!lUl:A_T 

(SJ:liO_O- 2"00.000,00 PARA ASS:tf>TDtC::tA 'EDUCAC:tOHAL) 
(SOIIfO 10"~;J.000,GO PAnA ASC:t:~TJ:IIC:tA SOC::t'AL) 

- LAR ri\:0%1\KO bC CR.:tSTO 
(OCNOO lo95.100_Q_,_p" PAI't.l\ ASG%_1JTJ:NC%A :EIOC:tAt.) 

- LEta.lí.o. DA BO"' VONTADe Cl'iCCllZ Al.ZX<lO :ZARUn 
CSEHDO' 1.'700.000,(}0 PARA ACD:C.CT:CNC:CA SOC:tAL) -· 

- l'lOV:HtCHTO OC AT::tV:t'DADJ:S EXTRA-CURR:J:CULARI:S - GUARDA H:tR:tH 0'1<: 
IIRAIJ:tl.XA 

- oi~~M~~SXSTE~~~Ã~0~Sggc~~~O (l~~~~~:r~~ ~~tJ~~ 'DA LU:Z 
(SCMPO 100.0<::10",00 PARA 1\S.C::J:ST:CJIC::t_TI. _COCX:AL) 

- OIH~A SOC:tAL SA~ITA :rz::;:A,Bt:L .;; AGEHC:::tA Dt: 'DRA:ZLAHD:tA 
- Otlru\fli_DC .ASS:Ct:TEtiC:tA C BERV:I:ÇO CO:c:tAt. DA A:R.Qti::J:D:tÓC:ESJÇ_ DE 

EIRAS::CL:CA 
(SENDO 1.o:l60.00D,t:HJ 'PARA ASS::tSTCNCXA SOC:Z:AL.) 

- CDRA3 SOCJ:A:Z:S DA PAROQU:tA D'ÁO CEDACT:C.fiO CC IlRAZLAtiD:CA 

- p~~;;~xo 1: A~~~·gggf~E ~A~~DAI:It:::tGTCNC:tA aOC::l:AL) 

(.SENDO 70.0Ç}D,00 'PARA ASS:tSTI:NC:tA SOCl:AL) 

: ~~~ç~~iR~~~:C~~~Ç~O "i~~~~:O:~A~O~~:Z:;~~~~~A MC:CAL 
- SJ:Nill'-ATO DOa .JORtiAL:tSTAS PROl'":tSD':tOfiA%.0 DO D:tSTR::tTO FX:DERAL 

(CJ:){;....,~ 150.000,00 PARA ASS:ti:ITCHC:X:A COC::J:AL) 
- S:tND:CCATO %:108 tlUS;!:C~~ DO D::tSTR:t'-0 ri:OE:RAL __ . 

CSt::l-100 59~.000,.0D PARA ACO".:GTEKC:J:A SOC::l:AL) 
- D:tND:C.CATO I:IOB TAADALHADOR.Et: CH EHPRE:::I'AS DE FI.AO:tOD:tVUSJtO E 

Tt:LCV:t•Ao NO D:CCTRXTO ri:DERAt. 
(BEHDO 100,00J;J,OQ PARA AQC:tâTf::HC:tA SOC:::tl\t.) 

- B:tHS:CCATO DOS JORtiALX:OTAS PROE'":tBS:COitf•:tEf 
CB!:UCO _ _1.00.00~.00 PARA ASS:tSTENc;:tA GOC::tl\1.) 

- EJOC:tt:DADE DENI!:f"XC:CHTI: S.\0 CAH:tLO - E:SC:OLF> SJl.o CAH:tLO 
- ISOC:U:OADC D:C:CL::tCA oo- :ORASXL 

CGEUDO 1.lt5.D00;oo PARA AS!l:tST"EXC:::tA SOC:XAL) _ 
- ~~~2~D~!: C~x~A CASAS OE CDUCAÇÁO - CCC:E - C:Ot.EGXO CAGAAOQ 

( :B:I:::)·;DO 40~ .. 000,00 PARA BOLSAS DF.:_ ElJTUDO) 
-- BOC:XEDAD:C Cl:V:tL HCMOri::tAL JUGCli:L::tHO X"UB:tTt:CJli:J<: 
- SO.czt:DADE C::R%CT,.. E JCBUS - HOQSO LAR 

(IJ:CNDO 1..190. PARA ASSXSTCN"C:tA SOC:l:AL) 
(SENDO 330. PARA IlOLDAS D& ESTUDO) 

- SOC.I::COADC CRUZ A -
(OI:)IDO PARA A9S:tSTENC:CA BOCl:AL.) 

- UOC.:t:r:DADE: 00 SAHATÓR:tO i::SP:tR:I.'TA OC SRASXL:tfl. 
(SENDO 00 PARA Aa:!:l:t·DTENC::ZA SOCl:i\L) 

- SOC:::Z:J:DADE DE JIRAB:Z:f..:tA 
CBEN%:10 6Dta. 00 PARA MJ:EJ:tDTE:ttC:tA BOCXAL' 

- SOC::tCDADC DÃO V ,1: DE :PAULO 

- ~~~~~~:nrr: s.\~0&igg~T~"o:""~u~s:s~:~g~~ -~~~fi~;ico O:J:ANAN 

TOTAL DO ACENDO: 

2oo.coo,Qo 
g9o.ooo,ec;:~ 

550.000,00 

2.4:;50.000,00 

70.000,00 

200.00D,00 

~OD.000,00 

~lo!S.OQ0,0B 

80oQ0D,0B 

:llt!S.0'"'·"· 
lt9!!i.00D,CIO 

200.ooo,co 
200.000,00 

filt5.DDD,00 
7s.ooo.oo 

:ie .. 5.000,00 

700.000,00 
:too.ooo,co 
7&5.1ilOD,OO 

7oo.eoo,o0 
io350.000-,00 

2:a9.ooa,oo 
::5.1.tttt.ooo,oo 

345.000,00 

c.~.oo.o00,oo 
.:JQ0.000,0B 

'-t1.5.000,0G 

2'10.000.00 

201:J.0QO,I:J0 

1.t:l9S.OOO,CIO 

1Qc.Daa.oo 

151S.001J,00 

l.j95.000,00 
1..7oo.ooo .. co 

615::!.0G0,0D 

'l.OO.CBD,OO 
E;sg.oao,oo 

1 .~75.000,00 

2o0.ooo.ao 
5 .. 0.000.('.10 
ts5C!I.OSO,OO 

1.lt45.00CI;VO 

3SO.GOO;OO 

595_.00";00 

""".oo0,oo 
:lao.ooo,oo 
:1.00.000,00 

1lo5.000,00 

400.000;00 
1-00.000,flO 

2.?.6lt.OOG,OD 

1.545.000,00 

::z. aos.a0o,oa 
15013.000,00 

t0o.0co~c1J 
300.000,0131 

1.00.000.000~00 
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República Federativa do Brasil 

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL 
SEÇÃO 11 

ANO XXXIX- N• 155 CAPITAL FEDERAL TERÇA-FEIRA, '1.7 DE NOVEMBRO DE 1984 

SENADO FEDERAL 

l-ATA DA 21St SESSÃO, EM 26 DE NO
VEMBRO DE 1984 

1.1- ABERTURA 

1.2 -EX PEDI ENTE 

1.2.1 - Ofrclos do Sr. lt-8ecretúi.o da Câmara dos 
Deputados 

Encaminhando à revisão do Senado autógrafos dos 
seguintes projetas: 

-Projeto de Decreto _ _Legislativo n9 23/84 (n' 
62/84, na Câmura dos Deputados), que aprova o teX
to do Ato Const,ituiivó_ _ _da Rede de Informação Tec
nológica Latino-Americana-:- RIILA, celebrado em 
Brasília, a 26 de outubro de 198_3. 

-Projeto de Decreto Legislativo n9 24/S4 (n9 
71/84, na Câmara dos Deputados), que aprova o tex
to do Convênio Zoossanitário -para a iiripoftação-e a 
exportação de animais e de produtos de origem ani
mal, celabrado entre o Governo-da República Fede
rativa do Brasil e o Góveino da E-spanha, e concluído 
em Madrid, a 12 de abril de 1984. 

1.2.2 - Pareceres encaminhados l Meu 

1.2.3 - Leitura de projeto 

-Projeto de Lei.do_ Senado n9 :?43/84 ~ Comple
mentar, de autoria do Sr. Senador Fâbio Lucena, que 
ressalva das exigências da Lei Complementar n9 1, de 
9 de novembro de 1967, os Municípios criadOS me
diante legislação estadual até 31 de dezembro de !983 
e dá outras providências. 

1.2.4- Discursos do Expediente 

SENADOR JOÃO LOBO- MalefíCios qUC-ãdvi- . 
rão para o Banco do Brasil, caso se concretize a re
forma buncária cogitad<fPclo Governo. 

SE.VADOR MARCO MAOEL- Problemâtica 
educ:.t.~.:ional brasileira. 

1.2.5 - Comunicação da Presidência 

SUMÁRIO 

Convocã.ção de ~ssão extraordinária a realizar~se 
hoje, às 18 horas e 30 minuto~. com Ordem do Dia 
que designa. 

3. I -ORDEM DO DIA 

-Projeto de Lei da Câmara nt 211/8~ (n'i' 
4.112/80, na Casa de origem), que acrescenta pará
grafo único ao art. 3.'i' da Lei n'i' 1.060, de 5 de feverei~ 
rode 1950, que trata da assistência judiciária aos ne-
c;essjt;.td9$- -~_p_rQva_~. Ã §.anção. 
~Projeto de Lei da Câmara nl' 10/81 (nl' 

1.529/79, na Casa de origem), que dispõe sobre a_ 

aposentadoria, com proventos integrais, dos ·ex
combàtentes Segurados da Previdência Social. v.,.. 
taçio adiada por falta de quorum. 
~'Projeto de Lei da Câmara n\" 44/81 (nl' 587{79, 

na Casa de origem), que veda aos vcfculos de comu
nicacão de massa (râdio, televisão, cinema, jornaiS, 
revistas, cartazes, anuários ou qualquer outro tipo de 
publicaÇão) aceitar a autorização_ ou a veiculação de 
anúncios e de comerciais que não sejam nego_ciados, 
produzidos, criados, filmados, gravados, c_opiados
imagem e som - por profissionais e empresa brasi
leiras. Votaçio adiada por falta de quorum. 

- Projeto de Lei da Câmara n'i' 53/77 (n"' 227/75, 
na Casa de origem), que dispõe sobre condições a ob
servar na renovação de contratos de atletas profissio
nais, -e dá outras providências. Votaçitl adiada por 
falta de quorum. 

-Projeto de Lei da Câmara ll9 -65[79 (n_9 

4.257 j77, na Casa de origem), que autoriza a alie
nação de imóveis residenciais da Rede Ferroviária 
Federal a seus ocupantes. Votaçio adiada por falta de 
quorum. 

-Projeto de Lei da Câmara n"' 14/84 (n"' 
2.867/76, na Casa de origem}, que introduz modífi .. 
cações na Consolidação das Leiii-_do Traba!hQ, apro· 
vâda-pefo DeCreto-lei n'i' 5.452~de 1~ de maio de_ 1943, 
para o fim de_assegurar e.<;.tabilidade provisórin à mu
lher trabalhadora que contrair núpcias. Vohttio 
adiada_ por f<!l_ta de quo~m. 
---Requerimento n"' 291/84, solicitando urgência 

para o Projeto de Lei do Senado 14/79, de autoria do 

Se~ador Nelson Carneiro, que revoga dispositivo da 
Lei nq 5.449, de 4 de junho de 1968~ os Decretos-leis 
n9s 672 e 1.273, respectivamente, de 3 de julho de 
1969 e 29 de maio de 1973, e dá outras providências. 
Votação adiada por falta de quorum. 

-ProjetO de Lei da Câmara ""'- 79/79 (n"' 
1.511/75. na Casa de origem), que acrescenta pará
grafo ao art. 59 da Lei n9 3.807, de 26 de agosto de 
1960, que dispõe sobre a Lei Orgânica da Previdência 
Soda!, aJterada pela L:ei n' 5.890, de 8 de junho de 
1973. (Apréciação preliminar da juridicidade.) v.,.. 
tação adli.da por falta de quorum. 

- Projeto de Lei do Senado n' 13/80, de autoria 
do Senador Itamar Franco, que estabelece abatimen
to nos preços de derivados do_ petróleo e do álcool, 
quando destinados ao consumo próprio de motoris
tas profissionãiS autôno_mos. V otaçio adiada por fal
ta de quorum. 

- Projeto de Lei do Senado n"' 41/82.- de autoria 
da Senadora Laéfia de Alcântara, que acrescenta arti~ 
go ao Decreto-lei n"' 594, de 27 de maio de 1969, que 
institui a Loteria EsPortiva Federal. e dã outras pro
vidências. Votaçio adiada por falta de quorum. 

- Redação do Projeto de Resolução n"'25/84, que 
autoriza a Prefeitura Municipal de Bocaiúva, Estado 
de Minas Gerais, ·a contratar operação de crédito no 
va!Qr __ de Cr$ 427.288.408,89 (quatrocentos e vinte e 
sete m11hões, duzentos e oitenta e oit1l rilil, quatro
centos e oitõ cruzeiros e oitenta e nove centavos). 
Aprovada. Â promulgação. 

1.4- DISCURSOS_APÓS A ORDEM DO DIA 

S$NAl50R iiÃRIO MiTA--= Sucessão presiden
cial. 

SENAI)OR.LO!it fllAGELL(- Questão da fide
lidade partidária no Colégio Eleitoral. Necessidade 
do estabelecimento, pela Mesa do Senado, das nor
mas disc.ipfínadoras do funcionamento do Colégjo 
Eleitoral.-

SENADOR MOACYR DUARTE- Protesto con
tra comentâriOs desairosos e impertinentes, divulga
dos na Imprensa, de comprometimento do TSE com 
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AIMAN GUERRA NOGUEIRA DA GAMA 

Diretor-Geral do Senado Federal 

ALOISIO BARBOSA DE SOUZA 

Diretor Executivo 

LUIZ CARLOS DE BASTOS 

Diretor Industrial 

RUDV MAURER 

Diretor Administrativo 

a causa e a candidatura oposicionista à Presidência 
da República. 

SENADOR MAURO BORGES ~ lnstalaçi!o, 
nesta Capital, do ComiJê Pró-Representação PoHfica 
do Distrito Federal. 

SENADOR GUlLHERME PALMElRA- Provi
dências urgentes para o setor sucro-alcooleiro do 
Nordeste e, particularmente, do Estado de Alagoas. 

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

l-ATA DA 216• SESSÃO, EM l6 DE NO
VEMBRO DE I!ISC 

2.1- ABERTURA 

2.2- EXPEDIENTE 

l.l.l - Mensagens do Seabor Presidente da Re
poibliao 

- N'~s 246 e 247/84 (n's 471 e 4nj84, na origem), 
restituindo autógrafos de projetas de lei sancionados. 

Z.Z.l- Oficlos do Sr. t•..secretúio da Cilllara dos 
Deputados 

Encaminhando à revisão do Senado autógrafos dos 
seguintes projetas: 

-Projeto de Lei da Câmara . n9 22~/84 (n' 
1.850/79, na Casa de origem), que modifica legis
lação sobre supervisão ministerial e dâ outras provi
dências. 

- Projet~ de Lei da Câmara nt 222/84 (n9 
1959/79, na Casa de origem), que revoga incisos do 
art. 530 da Consplidação das Leis do Trabalho, apro
v~da pelo Decreto-lei n9 5.452, de l9de maio de 19~3. 

- Projeto de Lei da Câmara n' 223/84 (n9 
2.099/79, na Casa de origem), que modifica a re-
dação do art. 434 da Consolidação das Leis do Tra
balho, aprovada pelo Decreto-lei n" 5.452, de 19 de 
maio de .1943. 

- Projeto de Lei da Câmara n'~ 224/84 (n' 
1.907/79, na Casa de origem), que acrescenta Seção 
ao Cap(tulo V do Titulo II da Consolidação das Leis 
do Trabalho, aprovada pelo Decreto-lei nt 5.452, de 

EXPE.DIENTE 
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I' de maio de 1943, que dispõe sobre a Segurança e 
Medicina do Trabalho._ 

- Projeto de Lei da Câ~ã.ra n' 225/84 (n' 
2.170/79, na Casa de origem), que dâ nova redação 
ao ct~put do art. 143 da Consolidação das Leis da Pre-
vidência Social - CLPS, aprovada pelo Decreto n9 
89.312, de 23 de janeiro de _1?84. 

-ProjetO de Lei da Câmara n9 226/84 (n9 
1.940/79, na Casa de origen1), que -estabelece a obri
gatori~adC da empresa effi manter utri-AssíStente So
cial na Comissão Interna de Prevenção de Acidentes 
(CTPÁ), visando aO -esfU.do de suas _causas._ _ _ 

-Projeto de Lei dª _ Câ-ma~a -I)~_ 227/~- (n9 

1.737 f79, na Casa de orige-m), que faculta ao Prefeito 
Municipal, na hipótese que menciona, a filiação à 
Previdência Social. 

-Projeto de Lei da Câmara · nt 228/84 (nt 
1.759/79, na Casa de origem), que altera a redação 
do art. 4Ó9 da Consolidação das Leis do Tr~Qalho, 
aprovada pelo Decreto-lei n9 5.452, de (9 de maio de 
1943. 

-Projeto de Lei da Câmara Ot 229/84 (n' 
2.145/79, na Casa de origem), que acreScenta:-§ 49 ao 
art. 69do Decreto-lei nt 1.691,de 2deagosto de 1979, 
para autorizar o Poder Executivo a fiXar a p_ercenta
gem de participação dos Municípios no produto da 
arrecadação da Taxa Rodoviária Única, atendendo
se-ao limite" mfnimo de _vinte por cento do total arre-
cadado. -

-Projeto de- Lei da Câmara nt 230/84 (n9 
1.822/79, na Casa de origem), que altera a redação 
do inciso VI do art. 530 da Consolidação das Leis do 
Trabalho, aprovada pelo Decreto-lei n9 5.452, de lt 
de maio de 1943. 

2.1.3 -Parecer encaminhado l Mesa 

2.2.4- Comnnlcaçio da Presidência 

Recebimento _do Ofício n'~ S-29/84 (n' 919/84, na 
origem), da Prefeitura Municipal de Macei6 (AL) so
licítando autorização do Senado Federal a fim de que 
ãquela Prefeitura possa realizar operação de emprés
timo externo, no valor _que menciona para o fim que 
especifica. 

2.2.5 - Requerimentos 

- Nt 321/84, de urgência, para o Projeto de Lei 
da qmara n' 160/84, que reajusta os valores de ven
cimentos, salários e proventos dOs servidores da Câ
mara dos_ Deputados e dá outras providências. 

- Nt 322/84, de urgência, para o Projeto de Lei 
do Senado n• 232/84, que modifica o início da vigên
cia da Lei n9 7.209, de II de julho de 1984, que altera 
dispositivos do Decreto-lei nt 2.848, de 7 de de-
zembro de 1940 ·- Código Perial, e dã outras provi
dências. 

2.3- OROEMPO DIA 

Requerimento nt 85/84, solicitando tenba_m trami
tação conjunta os Projetas de Lei da Câmara n9 
100/78 (nt 2.002/76, na Casa de origem), que institui 
saláriO _adicional para os empregados no setor de 
energia elétrica, em condiçôes de periculosidade; e 
101/83 (fl9 2.495/79, na Casa de origem), Que estende 
aos cletricitârios o adicional de periculosidade previs
to no§ {9 do art. 193 da Consolidação das Leis do 
Trabalho, aprovada pelo Decreto-lei n• 5.452, de I'~ 
d~ -maio de i943. AproYado. 

Redação finai· da emenda do Senado ao _projeto de 
Lei da Cãni.ara n9 75/81 (n9 638/79, na Casa de ori
gem), que altera a redação ao art. 210 da Lei nt 5.869, 
de ti de janeiro de 1973 - Código de Processo Civil. 
Apronda. À Câmara dos Deputados 

Projeto de Rc:sotução n'~ 69 J84, que suspende a 
execução dos Artigos 313 e 314, §§I' e 29 da Lei nt 
856, de 1978 (Código-Tributário Municipal), do Mu
nicípio de Andradina, Estado de São Paulo. Aprou
da. Ã Comissão de Redação. 

2.4- MAT!e:RIAS APRECIADAS APÓS A OR-
DEM DO DIA ~ 

Projeto de Lei da Câmara n9 160/84, em regime de 
urgência nos termos do Requerimento n9 321, tido no 
Expediente da presente sessão. Aprondo, após pare
ceres das comis_sões_ t~nicas. 

Projeto de Lei do Senado nt 232, de 1984, em regi
me de urgência, nos termos do Requerimento nt 322, 
de 1984, lido no Expediente da presente sessão. Apro
Yado, em l'~ e 2'~ turnos, após parecer da Comissão de 
Constituição e Justiça. 
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Redação fin-al do Projeto de Lei do Seriado nQ 
232/84, em regime de-urgência. Aprovada. Ã Câma~ 
ra dos Deputados. 

2.5.- COMUNICAÇÃO DA PRESIDEfrCIA 

Convocação de sessão extraordinária a realizar-se 
amanhã, às 10 horas, com Ordem do Dia que desig
na. 

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção II) 

2.6- ENCERRAMENTO 

3- DISCURSOS PRONUNCIADOS EM SES
SOES ANTERIORES 

--Do Sr. Senador Moacy~ Duarte, proferido na 
sessão de 5~11-84. (Republicação). 

-Do Sr. Seriador Moacyr Duarte, proferido na 
sessão de 29-10-84. (Republicação). 

-Do Sr. Senador Aloisio Chaves, proferido na 
sessão de 23"-11-84. 
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4-ATAS DE COMISSOES 

5- MESA DIRETORA 

6- LIDERES E VICE-LlDERES DE PARTI
DOS 

7-COMPOSIÇÃO DAS COM!SSOES PER
MANENTES 

Ata da 215!1 Sessão, em 26 de novembro de 1984 

2• Sessão Legislativa Ordinária, da 47• Legislatura 

i!S 14 HORAS E 30 MINUTOS, A.CHAM-SE PRE
SENTES OS SRS. SENADORES: 

Jorge Kalume - Mário Maia - Eunice Michiles -
Fábio Lucena - RaimundO Parente --Aloysio Chaves 
-Hélio Gi..tefros ---Alexandre Costa- Alberto Silva
Helvídio Nunes -João Lobo - "Almir Pinto --José 
Lins --Virgílio Tãvora - Carlos Albáto --- MO:ilCyr 
Duarte - Martíns Filho- Humberto Lucena- Mar
condes Gadelha- Marco Maciel- Guilherme Palmei
ra -- Luiz Cavalcante- PasSos Pôrto - Jutahy Maga
lhães·~ Lo manto Júnior- Nelson Carneiro -Itamar 
Franco - Morvan Acayaba - Henrique Santillo -
Mauro Borges -José Fragelli- Lenoir Vargas- Pe
dro Simon - Octávio Cardoso. 

O SR. PRESIDENTE (lomanto Júnior)- A lista de 
presença acusa ·a comparecimento de 33 Srs. Senadores. 
Havendo número regimental, declaro aberta a sessão, 

Sob a proteção __ de Deus inicfamos -n-OssOs--trabal~os. 
O Sr. i'i'::SeCretá"do prOcederá à Jeiturá do Expediente. 

1:. lido o seguinte 

EXPEDIENTE 

OFIOOS 

Do Sr. l9~Secretárlo da Câmara dos Deputados encami
nhando à revisão do Senado autógrdos dos seguintes: 

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 
n'i' 23, de 1984 

(n9 62/84, na Câm11.ra dos Deputados) 

Aprova o texto do Ato Constitutivo da Rede de In
formação tecnológica L11.tlno-Americana- RITLA, 
celebrado em BrasOia, a 26 de outubro de 1983. 

O Congresso Nacional decreta~ 

Art. !? Fic_a aprovado o texto do Ato Constitutivo 
da Rede Informação Tecnológica Latino-Americana
RITLA, celebrado em Brasília, a 26 de outubro de 1983. 

Parágrafo úiriico. QUaisquer :ü_Os de que posSain re
sultar revisão, reformas ou emendas da Ato Constitutivo 
ficam sujeitos a aprova~ão do Congresso Naclõnal.

Art. 29 Este decreto legislativo entra em vigor na 
data de sua publicação. 

Presidência do Sr. Lomanto Júnior 

MENSAGEM N• I, DE 1984 

Excelentíssimos Senhores membros do Congresso Na-
cional: 

Em conformidade com o disposto no artigo 44, inCiso 
I, da Constituíção -Federal, tenho a honra de submeter à 
elevada consideração de VQssas Excelências; acompa
nhado de Exposição de Motivos do Senhor Ministro de 
Estado das Relações ExteriOres, o texto do Ato Consti
tutivo da Rede de Informação Tecnológica Latino
Americana (RITLA), celebrado em Brasília, a 26 de ou
tubro de 1983. 

Brasília, 3 de janeiro de 1984.- Joio Baptista Figuei
redo. 

EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS N• DEA/ 
DCOPT /DAI/246/650 (B2) DE 14 DE 
DEZEMBRO DE 1984, DO SENHOR 

MINISTRO DE ESTADO DAS 
RELAÇÕES ExTERIORES 

A Súoa Excelência o Senhor 
João Baptista de Oliveira Figueiredo, 
Presidente da República. 
Senhor Presidente: 
Tenho a honra de levar ao conhecimento de Vossa Ex

celênCia- que se realizou- no Palácio Itamaraty, em 
Brasflia, de 24 a 26 de outubro do corrente ano, reunião 
de Consulta e Constituiç~ da Rede de Informação Tec
nológica latino-Americana (RITLA}. 

2. A RITLA tem por objetivo estabelecer uma rede 
de informação tecnológica latino-americana que atue 
como instrumento de cooperação, destinado a contribuir 
através dã.informação, para o desenvolvimento tecnoló
gico regional e a díminuição dci grau de dependência tec
nológica dos Estados Membros do SELA:, em relaç~o a 
outros =países.--

3. A participação do Brasil como membro e sede da 
rede deverá trazer beneficias para o setor tecnológico
industrial nacional, com o fluxo de informações a serem 
trocadas entre os membros do Sisteriia EConômíco 
Latino-Americano; por possibilitar análise do nível de. 
dcse:nvo\vímento tecnológico afç_3.Ilçado pelos diferen-tes 
países: por facilitar ao Brasil, co!no País de maior desen
volvimento na região, por assistir em bens e serviços os 
pais~ latino-americanos eventualmente necessitados. 

4. A reunião acima referida culminou com a ce
lebração de Ato Constitutivo, do qual o ÜO\-'CTOO brasi
leiro foi signatário, juntamente com Argentina, México, 
Nicarágua e Venezuela. 

5. Nessas circunstâncias, tenho a honra de submeter 
a Vossa Excelência as anexas Mensagens ao Congresso e 
cópias autenticadas do texto, em português, do referido 
Ato. 

Aproveito a oportunidade para renovar a Vossa Exce~ 
lência, Senhor Presidente, os protestos do meu mais pro
fundo respeito, 

ATO CONSTITUTIVO DA REDE DE 
INFORMAÇÃO TECNOLOGICA 
LATINO-AMERICANA (RITLA) 

Os Estados-Membros do Sistema Econômico Latino· 
Americano devidaniente representados na reunião con
vocada para constituir a Rede de Informação Tecnológi
ca Latino-Americana, 

CONSIDERANDO 
Que o Comitê-de Ação para~ Estabelecimento da RI· 

TLA foi criado com o único- ·propósito de estabelecer 
uma Rede de Informação_ Tecnológica Latino
Americana, como instrumento de cooperação destinado 
a contribuir, através da informação, para o desenvolvi
mento tecnológico regional e para a diminuiçãO do grau 
de dependência tecnológica dos Estados-Membros do 
SELA, em rela-ção a outros pafses; 

Que é de fundamental importância para os países 
altino-americanos integrar esforços para obter, difundir, 
avaliar e contribuir para a melhor utilização do conheci· 
meilto científico-e tecnológico de maneira persistente e 
sistemática; 

Que o ConV'ênió do Panamá, constitutivo do SELA, 
considera como um de seus objetivos fomentar a coope
ração altino-amedcaria ·para a criação, desenvolvimento, 
ádaptação e interCâmbio" de tecnologia e informação 
científica, assim cOmo o melhor desenvolvimento e apro
veitamento de recursos humanos, educatiVos, científicos 
e culturais; 

Qi.ie o Conselho Latino-Americano do SELA, através 
da Decisão n9 36, criou o Comitê de Ação para o Estabe
lecimento da RITLA e que os Estado-membros -a(jota
ram importantes acordos convencidos da necessidade de 
criar um instrumento adequado para articular a oferta e 
a procura regional da ínformação tecnológka; 

Que nas .decisões 66, 96 e 13"3 __ O Conselho Latino
Americano instou os Estados-Membros do SELA a urna 
participacão ampla de maneira a contribuir de forma 
efetiva, para a conformação da Rede de Informação Tec
nológica Latino-Americana; 

Que os componentes estruturais da RITLA e as dite
trizes básicas para a elaboração de seu Ato Constitutivo 
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figuram nos documentos que criaram o Comitê de Ação 
e nos Acordos 3, 4 e 5 do referida, Comitê;_ 

RECONHECENDO: 
QUe é urgente criar um meCanismo permanente quC 

permita o melhor aproveitamento dos recursos de infQr
mação tecnológica da região; 

Que a Rede de Informação Tecnológica Latino
Americariã., RITLA, deve ser o ponto de convergência e 
difusão da infOrmação tecnológica regional, que contri
bua para a melhoria da capacidade tecnológica dos 
Estados-Membros e, através dela, para o fortalecimento 
de seu sistema produtivo, para o incremento do comér
cio tecnológico intr3.i"egional e para uma tnaior autono
mia na adoção de deçisões nCSte catp.po; 

Que, para tal fim, a RITLA deve cons!itu,ir o vínculo 
entre a oferta e a procura de tecnologia, para· facilitar 
uma crescente participação dos Estados~Membros_no 
mercado regional de tecnologia, atravês da geração e di~ 
fusão de informação sobre necessidades tecnológicas dos 
setores governamental e privado; 

ACORDARAM o seguinte Ato Constitutivo: 

TITULO I 
Da: Cons_tituição dª RITLA 

CAPITULO I 
Definição e Objetivos 

Artigo 1 

A Rede de InJo_rmação Tecnológica Latino
Americana, doravante denominada RITLA, ê um instru
mento descentralizado de cooperação regional aberto à 
participação dos Esta_çl.os-Membros do Sistema Eçonô
mico Latino-Americano, SELA, destinada a contribuir 
para o desenvol_•âmento tecnológícõ regional atfavés do 
intercâmbio de inf6fmação. 

Artigo 2 

Os objetivos fundamentais da RITLA são: 
a) apoiar o desenvolvimento das infra-estrutUras e 

sistemas de informação tecnológic;:a dus Estados
Membros e promover seu aproveitamento integral pelos 
setores governamental e privado; 

b) promover a.. coordenação e cooperação permanen
tes para que o intercâmbio de inf9rmação tecnológica 
seja feitO de acordo com_as necessidades dos países parti
cipantes; 

c) reforçar as capacidades nacionais e regionais para 
a geração de tecnologias próprias; 

d) apoiar e melhorar a capacidade dO!i Esta,Q.os
Membros para a busca, seleção, negociação, ava1iação, 
adaptação e utilização de tecnologias_importadas; 

c) estimular a formação e capacitação dós r~yrsos 
humanos necessários ao d~senvol_viment9 -~ecnológico 
dos Estados-Membros~ 

f) promover O _intercâmbio da inforip.ação técnico
econômica que permita reforçar o vínculo entre a of~rta 
e a procura de tecnologia regiOrial; 

g) promover a_ cooperação tecnol_ógica entre os 
Estados-Membros através da difusão das oportunidades 
existentes e de outras ações que respondam aos pioble
mas e aos desafios derivados da cooperacão regional; 

h) estabelecer vínculos operativOs com outros siste
mas ou redes de informação tecnológica internactonais; 
regionais e sub~regionais. 

TITULO II 
Da Estrutura Organizativa 

CAPITULO li -· _ 
Dos Órgãos _da RITLA 

Artigo 3 

A RITLA é constitu.ída de: 
a} Conselho Diretor; 
b) Núcleo Central; 
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c) Centros Nacionais de Coordenação, e 
d) Órgâos Executores. 

CAPITl,JLO III 
Do Conselho_ Oiretor 

Artigo 4 

O Conselho Diretor é a autoridad~ máxima da RITLA 
e está integrado por um representante titular e u~ alter
no, designados por ?_ada Estado-Membro. oS represen
tantes titulares e alternos serão acreditãdos perante o Di
reter Executivo do Núcleo CentraLda RITLA_._ 

Artigo 5 

Compete ao Conselho Diretor: 
a) formular a política geral da RITLA~incluindo o 

estabeleCimento de diretrizes e i>ríofidades para seu fun
cionamento; 
__ b) aprovar o J?l~~o_ de ação, os programas operativos 
e'os pro}etoSCSpecffiCós q~UeQrientem o desenvolVimento 
das atividades da RITLA e introduzir as modificações 
necessárias para adequá-los periodicamente às situações 
existentes; -

c) avaliar e supervisionar o cumprimento das ativi~ 
dades da_ RITLA; 

d) aprovar e modificar o regulamento da RlTLA e 
velar por seu cumprimento; 

e) aprovar o orçamento da RITLA; 
j) aprovar as normas metodológicas comuns de tra

tamento da informação qUe se canalize através da RI
TLA; -

g) definir as relaçõ~ decoorde~açã~ d~ RITl:A ~Qm 
outros sistemas internacionais, fegíonais e sub~regionais 
de informação; 
--h)- desigrlar e deStituir o Diretár EXecutivo do Nú
cleo Central da RITLA; 

i) dã.r instruções ao Diretor Executivo do N_úcleo 
Central e decidir s-obre seus relatórios e proPristãs; 

.i) exercer as demais funções necessárias para O de
senvolvímerito da RITLA. 

Artigo 6 

O ~Conselho Oiretor celebrará uma reun_ião ordinária 
anual, preferentemente na Sede do Núcleo Central e no 
segundo trimestre do ~no. Poderá celebrar reuniões ex
traordinárias quando assim se decida em r_eti~ião ordi
nária, ou por solicitação de, pelo menos, u.U terço-dos 
Estados-membros. -

Ardgo 7 

As_reun-iões ordinárias e·'exti"iordínáriás do Conselho 
Diretor poderãÓ ser realiZadas desde-que-estejam Presen
tes a metade mais um dos-Estados-membrOs·, 

~Artigo 8 

A Mesa Diretora do Con~~lho Direto~ será .integrada 
E<!_r um Prêsidente e um Vice-Presidente eleito pÜr um 

_anc:J d_entre os _repr~~_nt~nte~, por m_~ioria. simples, e po
derão ser rieleítos uma só ~~z conSeCutiVa. -o·P_r"ésidetite 
e o V ice-Presidente exercerão suas funções _atê a reuniã~ 
ordirláríã__ Seguínte. 

A Secfet_aria das Sessões_ será exerCida peio Difet~~ 
EXeCiitiv9 _do Núcleo Central da_ RI~LÃ. -- -

Artigo 9 

Os acordos serão adotados p-or maioria simples dos 
votos dos Estados-membros ripresentãCfos nas reuniões. 
- -Parágrafo I - Requerer-se-á maioria de três quartos 
dos Estados~membros do Conselho quando as decisões 
se .r.eferirenfã.: 

a) Políticas gerais da RITLA; 
b) _aprovação do Plano de Açã.o da RITLA: 
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c) ~esignação e destituição do Diretor Executivo; 
d) otçãinento &erãl da RITLA; 
e) irüerpreta.ção do presente Ato. 
N~~es casos, a_ votação poderá ser feita po:i' corres

pondência dirígida ao_Cans_elho. 
Pa_!!lgrafo 2- Requerer-se-á consendos dos Estad~;

mêmbros do Conselho quando as decisões se reierirem ã 
modificações do presente Ato, sem prejuízo do disposto 
no artigo 34. 

CAPITULO IV 
Do Núcleo Central 

Artigo 10 

O Núcleo Central é o órgão de coordenação da RI
TLA encarregado de executar as tarefas técni~~s e admi
nistrativas -necesSárias para seu funcionamento. O Nú
cleo Central é dirigido por um Diretor Executivo e será 
integrado também pelo pessoal administrativo e técnico 
desig-na"do pelo Diretor Executivo, nos limites de seu 
orçamento e das diretrizes estabelecidas pelo Conselho 
Diretor por um período de três anos, podendo ser reelei
to somente por um período adicional. Em caso de vacân
cia do cargo de Diretor Executivo, o Conselho Diretor 
elegerá imediatamente um novo Diretor Executivo, o 
qual completará O mandato e poderá ser reeleito. 

Artigo 13 

Compete ao Núcleo Central: 
a) executar a política da RITLA e os ltcordos do 

Conselho_,Diretor; 
b) elaborar as propostas do Plano de Ação, dos pro

gramas operativos e dos projetas espeCíficOs; 
c) fornecer aos órgãos executores informações sobre 

atividades e serviços de informação tecnolõgica disponí
veis nos Estados-membros da RlTLA; 

d) dar assessoria e promover a cooperação entre os 
Centros NaciOnais de Coi:irdenaçãõ C os órgãos Ex'ecU-
tores: - -

e) eStãbeJ::cer os mecan-ismos de ligação e coorde
nação entre os c_omponentes da RJTLA: 
n manter relacionamento com os organismos interna-

cionais. regionais, sub~regionais e outros que realíz~m 
tarefãs_relaclonadas com os objetivos .da RlTLA;. 

g) promover a adoção de _normas metod_ológicas_co
muns para o trataffiento da informação que se canalize 
através da RITLA; 

h) fomentar a capacitação de_ rt::cursos humanos na 
· ãreas da informação le?nológica; 

i) promover e difundir as atividades e serviços da RI
TLA; 

j)_ preparar estudos, propostas e relatórios que serão 
submetidos ao Conselho Diretor e apresentar os rela

- tói'ios de execução orçamentária cOrrespondentes; 
k) elaborar o projeto de Orçamento da RITLA; 
I) desempenhar as demais funções determinadas pelo 

Conselho Diretor. 

CAPITULO V 
Dos Centros Nacionais de Coordenação 

- -= Artigo 14 

Os Cetitros NaCionais de Coordenação serão designa
dos pol- cada um dos Estados-membros e atuarã<:» em 
vinc-Ulãção permanente coril o Núcleo Central. 

Artigo 15 

Ci:>mp-ete aos Centros Nacionais de Coordenação: 
a) -set-õ vlnculo oticial de comunicação com o Núcleo 

Central: 
-- b)'"coorde~ar, em cada Estado~membro, as ações de
se~volvidas pelos Órgãos Executores e pelas instituições 
parti~ipãntes da RITLA; 
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c) promover as atividades e serviços da RITLA em 
cada Estado-membro; 

d) designar os Órgãos Executores de cada Estada
membro que participa-rão da execução de projetas es
pecificas; 

e) velar, no âmbito nacional, pelo cumprimento dQ 
Plano de Ação e-_dos programas operativc , a RITLA; 

O definir, no âmbito nacional, as relaçó.es da RITLA 
c_om outros sistemas de informaçãO. 

CAPITULO _vi 
Dos Órgãos Executores 

Artigo 16 

Os Órgãos Executores são -as institl!ições -de. cada 
Estado-membro que, sem ig-norar a coordenaçãO previs
ta no artigo anteríor, paftícifpam- das atividades da RI
TLA, como usuãrios QU como fonte de informação e 
cooperação técnica, segundo as normas e procedimentos 
que os países estabeleçam para seu funcionamento. 

TITULO III 
FuncionamentO da RITLA 

CAPITULO VII 
Do Plano de Açã_o 

Artigo 17 

O Plano de Ação da RJTLA será o documento normaM 
ti v o das ações a serem desenvolvidas pela R ITLA para 
alcançar os objetivos definidos no presente Ato ConstiM 
tutivo. O Plano de Ação·deye:r.â incluir, lnter alia, o s_eM 
guinte: 

a) as políticas g&rãí.f"da RITLA; _ _ 
b) a determinação- das -linhas de ação prioritárias da-

RITLA; 
c) os programs C?perativos-de que se poderá- utiliza-r a 

RITLA; 
d) os critérios para a identificação e-execução de pro

jetas específicos;-
e) os mecanismos para sua reviSão, modificação e 

atualização~ 

CAPITULO VIII 
DoS Programas Operativos e dos 

Projefos- Específicos 

Artigo 18 

Para a aplicação do Plano de Ação deverão ser apro
vados programas operativos e projetas específicos-desti
nados a promover a_vinculação entre os órgãos executo-_ 
res e destes com os demais setores produtivos. Cada pro
jeto específico deverá contar com o compromisso de exe
cução de pelo menos três Estados-membros Participan
tes do mesmo. 

Artigo 19 

Os projetas específicos deverão atender os seguinteS 
critérios, entre outroS: - - ·--

a) corresponder as áreas prioritárias definidas no 
quadro das necessidades dos usuários; 

b) incorporar a sua execução o_ máximo possível de 
Estados-membros; 

c) promover diferentes formas de ação conjunta ou 
coordenada e de interrelação entre as fontes e os 
usuários de informação tecnológica. 

CAPITULO IX 
Do Financiamento da RITLA 

Artigo 20 

Para o financiamento dáS ã.tiviôades da RIFLA dever
se-ã preparar um orçamento geral. 
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Artigo 21 

O orçamen_to geral incluirá os_gasto~_gue acarrete o 
funcionam:e·nto-do Núcleo Central os quais serão cober
tos pelos EstadOs-membros particiPantes, de acordo com 

_o sistemª d~ quotas que vige para o orçamento da Secre-
taria Permanente do SELA, ajustado proporcionalmenM 
t~. 

Artigo 22 

Se um EstadO_-inem-bro do SE-LA decide adúir à RI
TLA, deverâ iiitegralizar a quota que lhe corresponda se
gundo o artigo anterior, a partir do ano de sua adesão. 

Parágrafo único. ü Conselho_Diretor de"Lerá decidir 
se e~tas novas contribuições para o orçamento serão con
sideradas como ampliação do orçamento vigente _ou 
como reserva para o exercício se_gl!inte. 

Artigo 23 

Os orçamentos de cada projeto específicO serão finan
Ciados com COntribUiÇões especiais dOs- EStadosM 
membros participantes e, sempre que os Estados partici
pantes do projeto_específico assim o determinarem, com 
fundo- de!- c-ooperaçãO-iêc-nica intern-acional. Neste caso, 
CabeJ.á ao NúcleÕ Centfid 8estionar a ÕbtenÇão_ dC tais 
fundos. 

Artigo 24 

Os fllndoSPa-rã finatlci3r os projetas específicos serão 
depositados em contaS -especiais em ncime- dO Núcleo 
CentJ·_~fou_ d( uEl<i das --entidades exeCUtoras. A adminis
traçãO de tais fundos poderá ser feita -pelo Diretor Exe
cutivo o_u pelo responsável pelo projeto correspondente, 
o que_deverá sei" assinalado explicitamente no momento 
da aprovaçãÕ de cada projeto. 

Artigo 25 

Nos casos em que o orçamento de _um projeto específi
co Seja <idmiriiStrado pOr_ umã: das e_ritidã-des -e_Xecuto:ras, 
o Diretor Exc!cufiVo Sérá-informado da aplicação de tais 
fundOs. -- - ·- ' .. ----~ ---, 

Artico 26 

o-ooverno-do pals sede dO Núcleo Central p-roporcio
nará as facilid3.deS necessárias- para O âese-ffipenho ade
quado das atiVidades do Núcleo. 

_TITULO IV 
DisposiçõeS Frnali 

CAPITULO X 

Pers_o:nalidade Jurídica e Patrimônio, Privilégios e 
Imunidades 

Artigo 1.7 

- --A-RITLA é pissoajurídica de direito público interna
cional, com capacidade para contratar, adquirir e -ãlienar 
bens, móveis e imóveis, bem como iniciar procedimentos 
judiciaiS para o- cumprimento de seus fins, com-submis
são às leis nacionais do Estado ond~ se exerça dita_ capa
cidade. -

Artigo 28 

O Diretor ExeCutivo do Núcleo Central é o represen
tante l_ega] da R ITLA. 

Artigo 29 

O patrimõnio da RI'ILA_serâ constiJufdo pelas contri
buições e quotas anuais de seus membros assim como 
por todos os bens e direitos que lhe transferirá O Comitê 
de Ação para Õ Estabelecimento da RITLA, e os- que Ve
nha a adquirir a título oneroso ou gratuito. 

Artigo 30 

A RITLA, em seu caráter de Organismo lntegoverna
mental, celebrará com o GoVerno da República Federa-
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tiva do Brasil o respectivo Convênio de Sede. O Diretor 
ExecutivO, com pré:viã. aprovação do Conselho Diretor, 
assinará o Convênio em nome da RITLA. 

CAPITULO XI 

Assinatura, Ratificação, Adessão e Entrada em Vigor, 
Emendas e Denúncias 

~ Artigo 31 

O presente Ato Constitutivo estará aberto à asSinatura 
dos Estados-membros do SELA no Ministério das Re
lações Exteriores da República Federativa do Brasil, de 
26 de outUbro de 1983 a {9 de fevereiro de 1984. 

Artigo 32 

Cada Estado signatário ratificará o Ato Constitutivó 
de acordo com seus respectivos ordenamentos legais. Os_ 
instrumentos de ratificação e adesão serão depositados 
perante o Governo da República Federativa do Brasil, o 
qual comunicará a- data do depósito aos Govei-nos -dos 
Estados que tenham assinado o Ato Constitutivo e, se 
for -o-Caso, ãOs (Jíie a de tenham aderidO-. 

Artigo 33 

O Ato ConstitutTVo entrará em vigor ao depositar-se o -
quarto instrumento de ratificação ou adesão. Para os 
pafses que -ratificarem ou aderirem posteriormente, o 
Ato entrará em vigor na data do depósito do respectivo 
instrumento de ratificaçãO ou--adesão. 

Artigo 34 

Qualquer Estad_Q-membro poderá propor reformas e 
emendas ao presente Ato Constitutivo, através do Dire
tor Executivo do Núcleo Central, o qual as transmitirá a 
todos os outros Estados Partes, O Conselho Diretor exa
minará tais propostas de_ reforma e emenda em sua reu
nião ordinária seguinte, ou então corwocarã uma reu
nião extraordinária para tãf fim. 

As reformas ou emendas necessitarão consenso para 
sua aprova_ção e ent~arão em VigOr "fãà log-o sej_ilm -cum
pridoS os requisitoS- do art.-33. 

Artlgo JS 
O presente Ato vigorará indefinidamente, porém qual

quer Estado-membro poderá denunciâ"lo mediante noti
fic3.çâo por escrito ao "Dep-ositário. 

P.~rá_grafo I -A denúncia surtirá efeito cento e oiten
ta &as dePois da data em q~~ a notificação tenha sido re
cebida pelo Depositário. 

Parágrafo 2 -O Depositário informará aos Estados
membros da RITLA e ao Diretoi- Executivo a respeito 
da notificação de denúncia e da data a partir da qual esta 
surtirá efeito. 

Parágrafo 3 _- O Conselho Diretor Poderá eximi!'.o 
Estado denunciante do cumprimento de algumas ou de 
todas suas obrigações pendentes. 

Parágrafo 4- Não obstante a denúncia, o Estado po
derá continuar particiPandO de prOjeto específicos até 
seu término, com o- Consentimento dos demais Estados 
participantes desses projetas. 

Artigo 36 

Não poderão ser feitas reservas ao presente Ato no 
momento de sua assinatura, ratificação ou adesão. 

CAPITULO XII 

Relação entre a R ITLA e o SELA 

Artigo 37 

O_ Qiretor .Execufívo do Núcleo Central da RITLA 
apresentará às reuniões ordinárias do Conselho Latino
americano o R~latório ·de AtiVídades da RJTLA previa
mente aProvi,úio- pelo Conselho Diretor. 

Artigo 38 

Um representante_da Secretaria Permanente do SELA 
assistirá à's rei.miêles do Conselho Diretor. 
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CAPITULO XJII 
Observadores 

Artigo 39 

Nas reuniões ordin_ária$ Qu eXtraõ-rdinárias do Cons_e
lho Diretor terão caráter de Observadores os países 
latino-americanos e carib_enhos e organizações interna
cionais que o _solicitem e qlle o Conselho Diretor consi~ 
dere conveniente. 

Artigo 4ll 

O Conselho Diretcir poderá também realizar reuniões 
às quais estejam pres-enfes somente seus membros. 

TITULO V 
Disposições TranSitóriaS -

Artigo 41 

A RITLA substltui o .Comitê de_Açâo para o Estabele
cimento da RITLA; conse_qUentemente, a totalidade dos 
bens patrimoniais do referido Comitê, bem como os 
compromissoS financeirOs dos Estados-membros con
trafdos com o Comitê, Se transferem pàrá O RITLA. 

Artigo 4Z 

Trasnfere-se à RITLA_os atjyo:5 e passivos do Comi~ê 
de Ação para o Estabelecimento da Rede de Informação 
Tecnológica Latino-americana que figurem no balançQ 
financeiro que for realizado no dia da entrada em vigor 
do presente Ato. 

Artlp 43 

O Depositário convocará a primeira reunião do Con
selho Diretor em um prazo de noventa dias a contar da 
entrada em vigor deste Ato. 

Antes da primeira reunião do Conselho Piretor., os 
Estados-mero bras dever~c:,: 

a) nomear seus representantes titulares e alternos; 
b) constituir seus CentroS Nacionais de Coordenação. 

Artigo 44 

Até que o Conselho Dire-tor celebre sua primeira reu
niãO e desigile o Diretor Ex.ecutivo, sU:as funções .serão 
desempenhadas, interinamente, pelo Secretário do Co
mitê de Ação, a fifu de levar a cabo as tarefas de organi
zaçãO necessárias à in$t81açào'adequada do Núcleo Cen
tral e à preparação da Primeira Reunião do Coil_selho 
Diretor, bem comó para administrar o pati'imôniO do 
Corilítê- de Ação tranSferido à RITLA. 

Em fé do que, os plenipotencíáríos abaixo-assinados, 
devidamente autorizados por seus respectivos governos, 
assinam o presente Ato. _ 

Feito em Brasma aos vinte e seis dias do mês do -9u
tubro de 1983, nos idiomas português e espanhol, fazen
do todos igualmente fé. 

Pelo Governõ da República Argentina: 
Hugo Camiuos. 
Pelo Governo da República Federativa do Brasil: Ra~ 

miro Saraiva Guerreiro. 

Pelo Governo dos Estados Unidos Mexicanos: Anto
nio De Icaza.. 

Pelo Governo da República da Nicarágua: Nevllle 
Francis Cross COOper~ 

Pelo Governo dª~República_ da Venezuela: lldegar 
Péres--Segnlni. 

(ÀS ComiSSõe.fâe Relações Exteriores, de Econo
mia e de Educai;ao e Cultura.) 
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PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 
N9 24, DE 1984 

(n\' 71/84, na Câmara dos Deputados) 

Aprova o texto do Convênio ZoossaniUrio pua a 
- lmpOftaÇio e a eXJiOrtliÇIO de auhnais ê- de ptodutos 

de origem animal, celebrado entre o Governo daRe-
pública Federativa do Brasll e o Governo da Espanha, 
e cOiidUfdo em Madrid, a 1:2 de abril de 1984. 

o- C <ingresso Nacional decret3_; 

Art. _III Fica aprovado o texto do Convênio Zoossa
nitário pira a' importà:Ção e a expOrtação de animais e de 
prodUtOs de· origem anirÍlãí, -OOlebrad_o- eritie O G:õVerno 
da República Federativa do Brasil e o Governo da Espa
nha, e concluído em Madrid, a 12 de abril de 1984. 

Art. 29 Este decreto legislativo entra em vigor na 
data de sua publicação. 

_ M,ENSAGEM 1'1_' 173, DE 1984 

Excelentíssimos Senhores Membros do Córl.gresso Na-
cional: -

De conformidade com- o disposto_ no art. 44, inciso I, 
da ConStítuiçãO- Federal, tenho a honra de submeter à 
elevada consíderação de Vossas Exc~lên~ias, actJ-mpa
nhado de Exposição de Motivos do Senhor Ministro de 
Estado das Relações Exte_ri9res-, o texto _do Convênio 
Zoossanitário para a imPortação e a exportação de ani
mais e de pi=Õdutos de origem animal entre o. Governo da 

-~e~ú~lica Fe~erat_iVa ~o_ Brasil_e_o Gove_rn_Q_da Espa
nha,· êonélufcio em Madrid, a 12 de â.bril de 1984. 

BrasUiá~ 4-0ae·jun-hO de -1984 . ....:J9i0--Figuetredo. 

EXPOSIÇÃO- DE MOTIVOS DE DE-I/DA!j 
DOC/DCTEC/I25/662.l(B46) (FA)- DE 
I' DE JUNHO DE !984, DO MINISTf:RJO 

DAS RELAÇ0ES EXTERIORES. ~-

A-Sua -EXcelênCia o- Sen-hoi:- ·· 

JÓãO Baptista de Üliveirá- Fiiu~iredo 
Presidente da Repi1blica 
Senhor President~: 
Tenho a honra de submeter à alta consideração de 

Vossa Excelência O anexo COIJvênfo Zoossanftárfo entre o 
Governo da Repúbli~ Federativa do Brull e o Grupo da 
Espanha para a lmporta.çio e Exportaçio de Animais e de 
Produtos de Origem Animal, firmado a 12 de abril do 
corrente ano por ocasião da visita de Vossa Excelência a 
Madrid. 

2: O documento em apreço tem por finalidade regu
lamentar o i!ltercãmbio Brasil-Espanha no tocante a ani
mais e produtos de origem animal, de forma a resguar
dar os respectivos territór_ios_ da_ disseminação de molés
tias transmissíveis e parasitárias, na defesa do_s animais e, 
tamb_êm, dos seus habitantes. 

3. Com esse objetivo; OC6nvênio eStabelece medidas 
para nicíiitar o· controle zooSs.anitãrio, por parte dos paí
ses signatários, sobre seus animais, bem como sobre os 
-anímais a eXportar. Estabelece critêrios para determinar 
as condições sanjtário-veterinárias reqUeridas para ex
portação e importação, de animãis vivos ou produtos de 
origem anim-al. 

4. O Convênio, além de instituir canais- de comuni
cação entre as autoridad~ sanitârias co-mpetentes de am
bos os países, cria um Boletim Zoos.sanitá!io Mensal, e 
constitui ilrila Comissão Mista para zelar pelo seu cum
p_rimento. 

5. Consid-erando o int~resse da matéria, regulamen-
tada por esse instrumento, para o comérCiO bil.ateral~ e 
em vista das implicações próprias à iffiportação e expor
tação de animais e prOdutos anifuais, o C_onv:ênio Zoos
s;;tni~ário_entre o Brasil e Espanha representa um avanço 
na decisão_ de dar contornqs claros e s_eguros .à~ normas 
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que deverão vigorar no relacionamento entre os dois paí
ses. 

6. Com o objetivo de que a cooperação Brasil
Espanha continue a se desenvolver de maneira sistemáti
ca e benê_fi_ca, nas mais variadas áreas, e em face do que 
foí anteriormente exposto, julgo que o COnvêriio Zooss.a
nitário Brasil-Espanha merece ser submetido à apro
vação do Congresso NaCional, nos termos do art. 44 in
ciso I, da Constituição Federal. 

Aproveito a oportunidade para renovar a Vossa Exce
lência, Senhor Presi4ente, os protestos do meu mais pro
fundo respeito. - Joio Clemente Baeua Gruel. 

CONVBNIO ZOOSSANITÃRIO ENTRE O 
GOVERNO DA REPÚBLICA FEDERATIVA 
DlY BRASil E O GOVERNO DA ESPANHA 

_PARA A IMPORTAÇÃO E A EXPORTAÇÃO 
DE 1\.NHvlAIS E DE PRODUTOS 

DE ORIGEM ANIMAL 

O GõVerno aa República Federativa do Brasil e o Go~
verilO da Espanha, 

Com o fim de facilitar o comércio de animais e de pro
dutos de origem animal. assim cotho de preservar seus 
respectivos territórios· de ocasionais introduções de 
doen_ças infecto-contagiosas e parasitárias dos animais, 
inclusive doenças transmissíveis ao homem, 

Decidiram estabelecer o presente Convênio: 

Artigo I 

As autoridades centrais de saúde animal dos dois paí
ses redigirão um Protocolo mediante o qual se fixarao as 
condiÇÕes_ sanitário-veterinárias para a importaçlo
expórtação de animais viVos e produtos de: origem ani
ma!, originários e procedentes do território de uma das 
Partes _Contratantes e destinados ao território da o!J.tra_ .. 

Artigo n 

Ambos os Governos se comprometem a ofer~ as 
garantias e cumprir os requisitos zoossanitários estabele
cidos pelas autoridades centrais de saúde animal de cada 
país para importação de animais e produtos de origeln 
animal, de acordo com as condições estipuladas no pro
tocolo que seja acordado. 

Artigo III 

30s serYiços centrais de saúde animal dos doiS: Estacl_os 
trocarão mensalmente Boletins Zoossanitârios com da
dos estatísticos das doenças infecto-cOntã.giosas e parasi~ 
tá rias dos ariímã:is Constantes das Listas A e B do Escri
tóri!fltlt~rp.aciOnal de Epizootias- ElE. 

Igualmente se comprometem a comunicar imediata· 
mente, por via telegráfica ou similar, o eventual apereci
mentó, en1 ái'eas de exportação, de qualquer foco de 
doença Lista A, no que diz respeito a animais, cuja nOti
ficação seja considerada obrigatória pela ElE, detalhan- ' 
do sua exata localização geográfica, os' dados epizo_otio
lógicos ou de difusão, bem como as medidas adotadas 
para sua erradicação ou controle, inclusive as medidas 
referentes à exportação. 

Arllgo IV 

As Partes Contratantes se comprometem a facilitar: 
a} a colaboração entre os laboratórios dos serviços 

sanitários- de ambos os Estados; 
hJ o ifi(ercâmbio de especialistas em saúde animal, 

com_o fim de i_nfqrmar~se- sobre o estado sanitário dos 
· animais_ e seUs produtos e as realizações científicas e téc- -

nicas neste campo. 
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Artigo V 

As autoridades centrais de saúde animal dos dois Esta
dos se entenderão diretamente nos assuntos re]acionados 
com a execução do presente ConVênio e no Cstudo dC. 
eventuais modificações do Protocolo, referentes à apli
cação deste Convênio. 

Artigo VI 

Os Governos respectivos se coffiprometCin a suspen
der imediatamente a exportação de animais e seus pro
dutos no caso de existência ou ilparecimento no país de 
qualquer das doenças espeCificadas no Protocolo que 
vier a ser celebrado e que possam estender-se ao país im
portador. 

Artigo VII 

Para facilitar a aplicação do presente Convênio, assim 
como o estudo de qualquer modificação do seu texto, 
criar-se-ã urna Comissão Mista, formada por represen
tantes de cada uma das Partes Contratantes. 

A Comissão terá as seguintes runções: 

a J estudar o desenvolvimento da aplicação do pre
sente Convênio e propor aos respectivos GovernOS ·as 
medidas a serem tomadas para conseguir-se a aplicação 
mais eficaz das dis]JoSíçõCs dO-mesriio; ---

b) apresentar, para aprovação dos respectivos Go
vernos, as proposições relativas a modifiCações das dis
posições do presente Convênio; 

c) buscar soluções para as questões litigiosaS ielacio
nadas com a aplicação e a interpretação do Convênio; 

d) submeter aos respectivos Governos propostas de 
cooperação sobre temas relacionados com o presente 
Convênio, resultantes de critérios emanados de organis
mos internacionais recOilhecidos como competentes pe
los Governos de ambos os países. 

Artigo VIII 

As obrigações financeiras Cõntraídas pelo Governo da 
Espanha em_ decorrência do presente Convênio serão 
cumpridas pelos Ministérios C Organismos executores do 
mesmo, mediante aplicação dos créditos estabelecidos 
nos orçamentos ordinários de cada uma das entidades, 
sem necessidade de recorrer à solicitação de créditos ex
traordinários e_ suplementação de créditos. 

Artigo IX 

O presente ConvêniO éritrará em-vigOr fiiiilii dia,;, após 
a data em que ambas as Partes notifiquem reciprocamen
te por via diplomática, o cumprimento de seus requisitos 
constitucionais para a entrada em vigoJ;". 

A duração deste Convênio será de S anos, prorrogá
veis tacitamente por períodos sucessivos de 5 anoS; a não 
ser que uma das Partes Contratantes o denuncie por es
crito com uma antecedência mínima de 6 meses data do 
imediato vencimento~-

A denúncia do presente Convênio não a refará os pro
gramas e projetas em execução acordados durante seu 
período de vigência, a menos que ambas as Partes conve
nham em contrário. 

Feito em Madrid, aos 12 dias do mês de abril de 1984, 
em dois exemplares originais, nos idiOmaS- Português e 
espanhol, sendo ambos os textos igualmente autêntícos. 

Pelo Governo da República Federativa do Brasil -
Ramiro Saraiva Guerreiro. 

Pelo Governo da Espanha- Fernando Mor'o Lópei. 

(Às Comissões_ de Relações Exteriores e de Agri
cultura.) 

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção lD 

PARECERES 

PARJlCER N• 787, DE 1914 

Da ComissiO de Coosdtuiçi.o e Justiça, sobre o 
Oficio "8" n'13, de 1984 (n9102-P/MC,de9-12.:s3, 
na origem), do Senbor Presidente do Supremo Tribu
nal Federal, encaminhando ao Senad9 Federal cópias 
das notas taqulgráficas e do acórdio proferido pelo 
Supremo Tribuna,! Federal, nos autos do Recurso Ex
traordinário n9 UMW33-3, do Estado do Rio Grande 
do Sul o qUal declarou a Inconstitucionalidade dos 
arts. }9, 29 e79 do Decreto n•l0.637, de31 de outubro 
de_l970; dos arts.l• el9 da Lei q9 7.329, de 28 de de
zeinbrode 1979; e do item IV, o9 VIII, letra "a", da 
tabela anexa à referida lei daquele Estado. 

Relator: SenadO!' Helvídio Nunes 

O Senhor Presidente do Supremo Tribunal Federal, 
para os fms previstos no artigo 42, VII, da Constituição, 
remeteu ao Senado Federal cópias das notas taquigrâfi
cas e do acórdão proferido por aquela Suprema Corte, 
nos autos do Recurso Extraordinãrio n9 100.033-3, do 
Estado do Rio Grande do Sul, o qual declarou a incons
titucionalidade dos arts. 1•, 2v e 7v do Decreto n9 20.637, 
de 31-10-70; do~ arts. tv e 2•_4a Lei p." 7.329, d~ 28-12-79; 
e do item IV, no VIII, letra '"a", da tabela anexa à referi
da Jeí, daquelç __ Estado. 

Registram -as mencíonadas notas que os recorrentes, 
oiiginalmente, no juízo singular, impetram mandado de 
segurança contra ato do Diretor do Departamento de 
Segurança Pública do Estado, que exige a obtenção de 
alvará policial e o pagamento da chamada ''taxa de ser
viços de segurança pública .. , prevista na tabela anexa à 
Lei n• 7.329, de 28-12-79 (Cap. IV, n•I, item VIII, alínea 
.. a") dos estabelecimentos que possuem toca-discos au
tomáticos, para proporcionar ml1sica aos freqUentado
res. 

O juízo singular e a Quarta Câmara Cível do Tribunal 
de Justiça rec_Qnheceram a ilegimidade da exigência. O 
Órgão Especial, todavia, concluiu por reconhecer a cons
titucionalidade do mencionado dispositivo, sob o argu
mentà de que o Estado é o responsável pelos serviços de 
vigílância e ordem pública, prevenindo e reprimindo as 
infrações penais, e, por isso, pode exigir o alvará de run· 
cionamento. 

Irresignados, os impetrantes interpuseram recurSo ex
~raordinái~o pelas letras pelas letras "a", .. c•• e .. d .. do 
permissivo constitucional, alegando afronta aos artigos 
89, VIII, letra .. d"; 18, I e 153~ § 29, da Carta Magna FC:. 
deral. Alegaram ainda, violação dos artigos n e 78 do 
Código Tributário Nacional, além de divergências com 
numerosos julgados paradigmas do Supremo Tribunal 
Federal. 

A douta Procuradoria Geral da República opinou, em 
longo e substancial parecer, pelo conhecimento e provi-
mento- do ~pelo eXtre~o. ---

RelatandQ a .matéria; o eminente Ministro FÍ-ancisco 
Rezek con(:!uiu seu voto, adotando razões do parecer da 
Procuradoria Geral cj~ Repúblic~ conhecendo do recur
:sci é]be dando ProvimentO para deClarar a inconstitucio
naJi_dade dos dispositivos impugnados pelo recurso. 

-Conv~m r~_sar que o tema verSado no jUlgamento já 
foí -objeto de inúmeras_ decisões do PretóriQ Excelso, 
_haytm_do-se ent~ndido que não c3.be 3o E~~ado, mas às 
Prefeituras, a criação de serviços de fiscalização de diver
sões públicas, e: instituir taxas em razão disso. Não pode, 
outrossim, o Estado, cobrar taxa especial pelo serviço de 
policiamento comum jâ custeado por impostos, porque a 
ofdem interna é necessidade absoluta do Estado
administração. 

A decisãada_Suprema Corte, em Sessão Plenária de21 
de setembro de 1983, acompanhando o voto do 
Ministro-Relator, se deu por unanimidade, tendo o ac6r-
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dão sido publicado no Diârío di Justiça de 27 de ou
tubro de 1983, com a seguinte ementa: 

"Taxa de fiscalização e serviços diversos do Esta
do do Rio Grande do Sul C obtenção de alvará poli
cial (exigência). Inconstitucionalidade. 

A concessão de alvarás, e as atividades relaciona
das com diversões pl1blicas, são de competência mu
nicipal. 

O policiamento preventivo e repressivo é de cará
ter g"eial, prestado a todos os membros da coletivi
dade, que os custeia pelo pagamento de impostos. 

Recurso extraordinário conhecido e provido." 

Pelo exposto, observados os aspectos formais precei
tuados no art. 116 da Constituição, combinado com os 
arts 410/412 do Regimento Interno desta Casa, formula
mos o seguinte: 

PROJETO DE RESOLUÇÃO N• 92, DE 1984 

Suspende a execução dos arts.l' 29 e 79 do Decreto 
n9 20.637, de 31-10-70; dos arts. 19 e 2• da Lef Jl'1 
7.329, de 28-12--79, e do Item IV, n• VIII, letra "a", 
da Tabela anexa à referida Lei, daquele EStado. 

O Senado Federal resolve: 
Artigo Único. ~ suspensa, por inconstitucionalida

de. nos termos da decisão definitiva do Supremo Tribu
nal Federal, prorerida em Sessão Plenária, de 21 de se
tembro de 1983, nos autos do Recurso Extraordinário n' 
100.033-3, do Estado do Rio Grande do Sul, a execução 
dos artigos 19 29 e 7• do Decreto n9 20.637, de 31 de ou
tubro de 1970; dos artigos J9e29da Lei n•7.329, de28 de 
dez~mbro de 1979; e do item IV, n• VIII, letra "a", da 
Tabela anexa à referida lei, daquele Estado. 

Sala das Comissões, 22 de novembro de 1984.- José 
Fragelli, Presidente - Helvfdio Nunes, Relator - Mor
vu Acayaba- Moacyr Duarte- Jutaby Magalhies
Hélio Gueiro!J - Guilherme Palmeira - Enéu Faria -
JMé lgnáclq Ferreifa - Passos Pôrto. 

PARECERES N.S 788, 789 e 790, de 1984. 

Sobre o Projeto de Decreto Legisladvo n• 22, de 
1982, que "dispõe sobre pecúlio Parlamentar". 

PARECER N• 788, DE 1914. 
(Da Comfssio de Consdtliiçio e Justiça) Relator: Sena

dor Helvfdio 
Nunes 

O presente Projeto de Decreto Legislativo, de autoria 
do nobre Senador Passos Pôrto, visa modificar o texto 
do Decreto Legislativo n• 29, de 1981, atendendo aos se
gUintes objetivos: 

1 -especificar quais as situações em que o parlamen
tar adquirirá direito de receber o pecúlio, com substi
tuição, inclusive, de expressão ambígua. 
2- estender o beneficio do pecúlio ao ex-parlamentar 

que, na condição de pensionista do Instituto de Previ
dência dos Congressista~.- venha a falec~r. 

Para esta últi~a hipótese, o ex-parlamentar interessa
do teria de optar, por escrito, manifestando sua adesão 
ao pecúlio, por morte, e só se incluirra no processso se o 
valor da sua pensão comportasse os descontos a que 
igualmente se submeteria por morte de parlamentares ou 
ex-ttarlamentares em situação idêntica à sua. 

Para melhor esclarecimento, recorde-se o texto do art. 
J9 do Decreto Legislativo n9 29, de 198_1: 

"Art. l' Aos beneficiários do parlamentar raie
ciclo no exercício do mandato, bem como àquele 
que for afastado do mandato por motivo alheio à 
sua Vont~de, o Instituto de Previdência dos Con
gressistas (IPC) pagará um pecúlio fomiado pelo 
desconto de duas (2) diãrias de cada membro do 
Co_ngresso Nacional." 
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E o te.xto pfoposto pelo ProJeto Passos _Pôrto_é o,_se
guinte: 

''Art. 1' Aos b_eneficiârios do parlamentar fale
cido no exerdcio do mandato, bem assim àquele -
que for afastado do mandato em conseqUência de 
suspensão legal e definitiva, invalidez decorrente de 
alienação mental ou çioença infecto-contagiosa, o 
Instituto de Previdência dos Congressistas (IPC) pa
gará um pecúlio formado pelo desconto dé duas 
diárias de cada membro do Congresso N_acional." 

O prOjeto, em suma, não compromete os encargos do 
IPC, jâ que o mencionado pecólio é fõnnado, exclusiva
mente, pela contribuição pessoal dos Parlamentares. 
Nesse campo não inova, mas disciplina com maior clare
za, as situações em que o associado _dQ ~stituto ~ af'!_s_ta
do do exercício do mandato por motivos alh~i()s à sua 
vontade. · 

Por outro lado, a proposição-em· nada interfere com a 
recente Lei n'l7,089, de29 de dezembro de 1982, que ofe
rece ao IPC uma estruturação quê todos devemOs preser
var. 

Em reJação ã ·extensão do bCne'fíc1o ~-aos ex
parlamentares (art. 2'l e parágrafo), O pi"ojCto -em· exame 
estabelece uma faculdade que, como é óbvio, o il;Iteressa
do poderá ou não efe~ivar. 

· Em termos constituicionais e jUrídicos, porlanto, nada 
impede a tramitação da matêria. 

Ante o exposto, somos pela aprovação do presente 
Projeto. _ _ __ ~- _ _ --

Sala da Comissão, 6 de abril de 1983 . ....:.... Murilo Bada
JÓ Presidente- Helvídio Nunes, Relator - Pidi-0-Slm.()õ 
- Alfredo Campos - Benedito Canelas - Jo&f Fragelll 

1 - Guilherme Palmeira - Martln,11 Filho - Carlos Alber

' lo. 

PARECER N• 789, de 1984. 
(Comlssio Dlretora) 

Relator: Seuador Lenolr Vargaa 
O Projeto de Decreto Legislativo sob cume, de auto

ria do il~stre Senador __ Passos Pôrto, estabelece diSpo
sições pertinentes --ão pecúlio par~amelitar. - · 

2. _Na JustificaÇão, diz o Autor: Ho presente projeto 
de decreto legislativo pretende, agora, primeirâmente, 
atravês de modificação sugerida ao seu artigo 1', especi-

' ficar, para que não haja dúvidas, quais as situações em 
que o parlamentar se farâ merecedor do pecúlio, ou seja., 
vem esclarecer a expressão contida no decrCto legislativo 
nt 29 .. motivo alheio à sua vontade". Uma segunda in~ 
tenção do projeto ora etn tela é estender o beneficio à~ 
queles que, já tendo sitio parlamentares e encontrando-se 
atualmente na condição de pensionistas, venham a fale~ 
cer... _ 

3 .. A douta Comissão de Constituição e JuStiça exa
miriou os aspectos jurídico-constitucionais da- matéria e 
concluiu por sua tramitabifidade. 

De nossa parte, entendemos que se trata de Projeto 
oportuno, convincentemente fundamentado, aperfeiçoa
dor da legislação relacionada com o pecúlio parlamen
tar, pois esclarece as situações de afastamento de man
dato que ensejam o pagamento de pecúlio ao parlamen
tar afastado, e estende os beneficias do pecú.lio aos bene
ficiários de ex-parlamentar, nas condições especifiCadas\ 

4. Ante o exposto, opinamos Peiã aPfoVãÇaO'dOPro: 
jeto, por oportuno e conveniente. 

Sala da Comissão Diretora, 12 de setembro de 1984. 

PARECER N• 790, DEI984 
(Da Comissio d~ Finanças) 

Relator: Senador Almir Pinto 

A matéri~ legislativa que ora nos incumbe relatar tem 
por escopo aperfeiçoar as normas relativas ao peClllio 

parlamentar, de que trata o Decreto Legislativo n'l29, de 
!981. 

Aprovado por unaniinidade nas doutas Comissões de 
ConstitJJlção e Justiça e Diret_ora, ve.rn agora à este órgão 
têcnicó para exame das implicações financeiras decor
rentes das alterações introdi12;ídas. 

. __ Tais alterações se resU.rilem no detalhamento das si
tq_ações que dão origem à aquisição do direito aO referi

. do_ pecúlio, evitando-se ambigUidade de interpretação, e 
na inclusão dos ex-parlamentares, como beneficiârios fa
cultativos. 

- Assim,· ~onsiderando- _que não houve mo_dificação na 
slsterrfâtíç:a de _financiamento em VIgor; opinamos pela 
aprova-ção_ da ~a~éria também rio âin_bito da ~~mpetén
cia regimental desta ComissãO de Firi~Ilças. --

Sala das Comissões, 22 de novembro de 1984.- José 
Uns, Prciidente em exercfcío - Almir Pinto, Relator -
Carlos Lyra- Saldanha Derzi- Jorge Kalume- Ita~ 

nlar Franco - Hélio Guelros - GuUherme Palmeirll9 -
Jutahy Magalhães. 

PARECEI! N• 791, DE 1984 

Da Conilssão de Constituição e Justiça, sobre o 
Oficio "S" nt13, de 1984 (n) 861-P, de 13~, na 
odgem) do Senhor Presidente do Supremo Tribunal 
Federal, encaminhando ao Senad(J Federal cópias das 
notas taqulgráficu e do ac6rdi.o proferido pelo Su
premo Tribuna). Federal, nos Autos do Mandado de 

--'-Segui'an(a rt9 20.409-5, do Distrito Federal, o qual 
declarou a fnconstituclonalidade dalocuçio "ou man
dado de segurança", constante da letra "e" do Inciso 
I do art. 22, do Código Eleitoral, que confere compe
tência ao Tribunal Superior para processar e julgar 
originariamente mandado de segurança contra ato do 
Presidente da República. 

Relato~:_ Sen~dor Mo_rvan Acayaba 

O_ Senhor_ Presidente do Supremo Tribunal Federal, 
-para os fins preceituadOs no art. 42, VII, da Consti
tuiçã~·- remeteu ao Senado Federal cópias das notas ta
quigr-áfiCas e do aCórdão proferiâo por aquela Colenda 
Corte, nos autos do Mandado _de Segu~ança ri<í~OA09-5, 
do Distrito Federal, o qual declarou a incOnstitucionali
dade da locução uou mandado de segurança", constante 
da Letra "e" do inciso I do art. 22, do Có.digo Eleitoral 
(Lei n'i' 4.737, de 15-7-65) que confere competêricia ao 
Tribunal Superior Eleitoral para processar e julgar origi
nariamente mandado de l!esurança cOntra ato do Presi
dente aa República. 

RegiStram Os autos que o Partido dos Trabalhadores 
-PT, através de seu Delegado, impetrou_ mandado de 

_segurança perante o Tribunal Superior Eleitoral, contra 
ato do Senhor Presidente da República, ínsurgirido~se 
em desfavor de sua participação no programa ·•o Povo e 
o Presidente", televiSioriado pela Rede Globo. 
- Ar8llmeii.tà -o 'linPêtrante que o s~nhor- Presicfente da 
República, ao decidir responder, por Rede de Telivisão, 
a todas as perguntas que lhe fornecem forinuladas, co
mete ínfringêncía da Lei n9 5.682, de 21 de julho de_1971 
(Lei Ofgãnica dos Partidos Políticos). A violação, -
prossegue o imj:letrante - se efetiva ao preceituado na 
alhiea "c" do art. 118, que não permite a .. transmissão 

-de congressos ou sessões públicas rCalizildas nos anos de 
eleiÇõeS geraiS; de 'âmbito estadual ou- iri"iinicipa'l; nos-rso 
dias que antecedem as eleições e atê 45 ciia_s depoiS do 
pleito". 

Ã Pr.ocuradoria Geral da República opinou pelo inde
ferimento do mandamos. 

O egrégio Tribunal Superior Eleitoral, em memorável 
decisãO, deu-se por incompetente, ao acompanhar voto 

·do eminente Rêlaior, Mi~tro Ra"rael Mà:yCr,'afírrilãõdo 
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que a Constituição confere, estritamente, ao Supremo 
Tribunal Federal, competência para processar e jUlgar, 
originariamente, mandado de Segurança contra ato do 
Presidente da República, qualquer que seja a matéria 
nele envolvida, inclusive eleitoral. 

__ - Convêm registra~ que essa decisão do TST v~o a lu
me, inobsta.nte os vOtos dos MinistrOs Décio Miranda e 
José Guilherme Vilela, que proiataram seus votos, ao· en
foque de que o art. 137 da Carta Magna confere compe
tência ratione materla à Corte Eleitoral. 

Por fim, como bem assinalou o eminente R.::lator, em 
esc6lio ao lexto constitucional, prevaleceu o entendi· 
meniO de que a delegação da.da à lei ordinária, ·pelO ãrt. 
137 da Carta Magna, não implica que ela possa modifi
car a competência estabelecida basicamente no pt6prio 
texto, de que trata o art. 119. 

Decidiu, pois, a Suprema Corte, com suporte no pre
sente fático da segurança impetrada, _a prejudiciabilidade 
da_m_atêria, por jâ ter sido ultrapassado o período eleito
ral que a motivou. 

Em sínteSe, o Supremo Tribunal Federal dirimiu totãl
mente a possível colidência entre os artigos 137 e 119 da 
Constituição, deixando claro que aquele preceito se tor
na irrito diante deste, que comete à Suprema Corte com
petência exclusiva para julgar o Presidente da República, 
exccto nos crimes çle responsabilidade, em que participa 
o Congresso Nacional. 

A decisão foi pfoiátada em Sessão Plenária de 31 de 
agosto de 1983, publicado o acórdão no Diário da Jus
tiça de 8 de junho de 1984, com a segUinte ementa: 

"Mandado de Segurança. Competência. Compe
tência originária do Supremo Tribunal para proces
sar e julgar mandado de segurança contra atas do 
Presidente da República. Inteligência do art. 119, 
inc. I, letra I, da Constituição -da República. O art. 
137 da Carta Politica ao dispor que cabe a lei esta
belecer a competência dos órgãos da Justiça Eleito
ral, pressupõe que não haja invasão da competência 
privativa maior, atribuída ao Supremo Tribunal 
pelo art. 119, inc. I,letrai, do mencionado diploma. 

_lnconstj.tucion_alidade da locução "ou mandado 
de segurança", constante da _letra e1 do inc. I, do art. 
22, do Código Eleitoral. que confere c_ompetência 
ao Trib_u_nal Superior Eleitoral para processar e jul
gar originariamente mandado de $egurança _contra 
ato do Presidente da República. 

Mandado de segurança que se julga prejudica
do." 

- Pelo exposto, observados os ditames constítucional& e 
regimentais pertinentes à espêcie, formulamos O seguin
te; 

PROJETO DE. RESOLUÇÃO N• 93. DE !984 

Suspende a execução da locução "ou mandado de 
segurança", constante da letra e do inciso I do artigo 
22, do Código Eleitoral, instituído pela Lei n94.737, 
de 15 de julho de 1965. 

O Senado Fede'ral resolve: 

Artigo_ único. ~suspensa, por inconstitucionalidade, 
nos termos da decisão defiriitiva proíe-rida pelo Supremo 
Tribunal Federal, em Sessão Plenária (j,e 3 I .de agosto. de 
1983, a execução da locução "ou mandado de se,gu
-rançã", constante da letra "e" do inciso r do artigo _22, 
do Côdigo Eleitoi-al, instituídQ _pela Lei n' 4}37, de 15 de 
julho de 1965. 

Sala das Comis.sões, 22 de novembro de 1984. -
HeMdio Nunes, Presidente- Morvan Acayaba, Relator 
- Moacyr Duarte- Hélio Gueiros- Gullherme Pai· 
m:eira- J~ FrageiU- José lgn4cio Ferreira. 
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PARECERES N•s 792 e 793 DE 1984 
PARECER N• 792, DE 1984 

Da Comissão de Finanças, sobre o Oficio "8" n~' 
23 de 1984 (n"' 766/84, na origem), do Senhor Gover~ 
nador do Estado de Mato Grosso, solicitando autori· 
zação para contratar -operação de empréstimo exter
no, no valor de UsS 32,000.000.00 (trinta e dois mi
lhões de dólares) destinada ao Programa Rodoviário 
daquele Estado. 

Relator: Senador Roberto Campos: 

O Senhor Governador do EstadO de Mato Grosso so
licita ao Senado Federal, nos termos do art.A2, item IV, 
da Constituição, a competente autorização para que 
aquele Estado possa contratar operação de empréstimo 
externo no total de USJ 32,000,000.00 (trinta e dois mi~ 
lhões de dólares norte--americanos) ou o_ equivalente em 
outm moed;;~, de principã.l, com a garantia_da União, cu
joS recursos se destinarão a liquidação da dívida do Lea
sing daquele Estado e já preVistO nO orçamento de 1985 .. 

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Secão m 

2. Consta .no anexo 5, o plano de aplicação dos re
cursos externo na liquidação dos contratos n9 CEL -
DERMAT 01/82/BME 3001/80, 01/82/06045/82, 
Olf82/15632, OI/82/309I-SP, OI/81/70202621.2, 
OI/82/2287 e OI/82/I340/82. 

3. Em atendimento às normas fixadas pela Comissão 
de Finanças para exame de pleitos da espécie, foram soli
citados dados, posições e parâmetros da dívida consoli
dada interna e externa, para avaliarmos a capacidade de 
endividamento e de pagamento do Estado de Mato 
Grosso. Com -6S referidos elementos, podemos montar 
os seguintes quadros para análise final, a saber: 

a) Dívida Consolidada Interna e Externa 
Pós: 30-9-84 (CrJ 1.000) 
a.l-lntratimite 189.197.810 
a.2- Extralimite 117.613.663 
a.J - Externa 535.670.000 
Total 842.483.473 

b) Cronograma de Pagamento da dívida Interna (intra 
e extraJimite) e da dívida externa e operações em exame 

Pós; JO-g--84 (CrJ 1.000) 

Ano Intralimite Extrallmite Total Externa Op.Sob Total 
Interna Exame 

I984 356.215 3.174.487 3.530. 702 12.177.759 12.533.974 
I985 9.615.233 I3.339:6I4 22.954.847 87.049.994 1!.626.368 108.291.595 
1986 15.871.037 14.606.262 30.477.299 I 03. I 28.34 7 I 1.626.368 130.625.752 
I987 26.650.09I I 5.042.205 41.692.296 I 14.410.583 I 1.626.368 I 52.687.042 
I988 25.710.686 14.778.I89 40.488.875 I 09.099.029 I 1.626.368 146.436.083 
1989 24.771.280 I4.435. 170 39.206.450 95.427.279 I 1.626.368 131.824.927 

Obs: 
a1- No cronograma estão incluídas as parcelas de 

amortização e encargos, totalizando o pagamento pre-
visto em cada exercício. --

a2- A operação sob exame (32,000,000,00) foi calCu
lada supondo o contrato a ser assinado em dezembro de 
I984. 

a3- I US$ ~ CrS 1,00 ~ USS 2,329.00 
c) Posição do endividamento em funçio da receita arre

cadada em 1983 (Res. n9 62/75 mod. pela Res. 93/76) 
(CrJ 1.000) 

c, I- Receita arrecadada 128.821.501 
c.2- Operações de crédito realizadas 21.133.549 
c.3- Receita líquida 107.687.952 
c.4- Receita líquida corrigida até 30-9-84:- fndice --

2,3057 248.296. III 
d) 'Umites Regulamentares= Cr$ 1.000 
1-Montante Global (0,70 da receita liquida) = 

173-807.278 
III- Dispêndio Anual Máximo (O, IS da receita liquida 

corrigida)~ 37.244.417 
4. Análise do Endividamento Estadual 
a) Montante Global: 
Em função dos elementos solicitados, conforme nor

ma fixada por esta ComisSão para ariálisê~ de píeiiOsda 
espécie, t"emos ·a considerar que a dívida da Adminis
tração Direta atinge CrS 842.483.473.000,00 sCndo CiS 
189.197.810.000-,00 da parcela-da Cflvícúúntralunite eCrS 
117.615.663.000,00 da parcela da dívida extralimite. Do 
total, entretanto, devemos excluir a parte da dívida ex
tralimite (CrS II7.6l5.663.000,00),,com base na reso
lução n9 93, de 1976 do Senado Federal, que criou a figu
ra da dívída extralimite, pã-ra a qual~ não são aplicados 
os parâmetros fixados pelo art. 29 da Resolução n9 62 dC 
1975, desta Cãsa. --- --

5. A dívida caracterizada como extralimite- fem orí:
gem nas operações com recursos do Fiinâ:o dCAp-Oio a-o 
Desenvolvimento Sociaf- F AS, do Banco Nacional da 
Habitação e do_ Fundo Nacional de Desetívolvirnento 
Urbano-FDU.- Assim, comparado o montante global 

real, com o fixado pelo item I do art. 29 da Resolução n9 
62, de 1975, ~te últin:w índice fixado em função da recei
ta líquida arrecadada em 1983, descontadas as operações 
de crédito realizadas no referido exercício, corrigido O 
saldo atê setembro de 1984, (índice 2,3051), vemos Que 
resulta_ uma margem negativa. Entretanto, o alcance 
sócio-econômico do pfograma, as -altãs taxas de cresci
mento da economia estadual, promovendo ingressos sig
nificativos de receitas no orçamento do Estado, reduzi
rão, por certo, a margem do endividamento do"Estado 
de Mato Grosso. 

b) Competê""riClá do item fll- dispêndio anual- ve
ríficamos que o seu valor para 1984 será de CrS 
37.22_4.417.000,00 (excluída a parcela do dispêndio com 
a dívida extralimite). Com a operação em exame não ha
verá dispêndio neste exercício, resultando Uma margem 
para nQ_yas coiitratações de CrS 24.710.443.000,00. 

6. Entretanto, a operação em- exame provocará emju~ 
nho de 1985, um dispêndio adicional de Cr$ 
11.626.368.000,00 (a preço de setembroj84) que adicio
nado a parcela de CrS 87.049.994.000,00 totalizará CrS 
98.676.362.000,00 extrapolando, portanto, o valor fixa
do pelo item III da Resolução n9 62, de 1975, Conside
rando que a operação a ser contraida tem um prazo de 
ci!rência de 5 anos, com 4 de ámoitização e tendo em 
Conta que novos parâmetros serão fixados em função da 
receita arrecadada em 1984, valemo-nos do mesmo ra
ciocínio, achandÓ que, tanto o montante global quanto o 
dispêndio anual, certamente~ terão su

1
is extrapolações 

anuladas em face desses parametros. 
7. Pam aiender às disposições do Regimento Interno 

e da Legislação pertinente, foram aneXadas aO-processo
os seguintes documentos:-

a) Cópia da Lei Estadual n9 4.737, de 28 de setembro 
de 1984, autOrizando o Poder ExecUtivo a reaJízar ope
rações de créaito até o montante de USS 32,000,000.00; 

b) _A viso n9 803/84, de 28 de agosto de 1984, da Secre
taria de Planejamento da Presidênci~ da República, re
conhecendo o caráter prioritário da operação e a capaci
dade de pagamento do Estado, até o limite de US$ 
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32,000,000.00, com base no Decreto n974.l57, de 6 de ju
nho de 1974, e no art. 49 do Decre~o-Iei n9 1.312; de 15 de 
novembro de 1974, com a redação dada_ pelo art. {9 do 
Decreto-lei n9 1.558, de 17 de junho de 1977; 

cf Exposição de Motivos n9 129, de 26 de outubro de 
1984, do Senhor Ministro da Fazenda, favorável, envia
da ao Senhor Presidente da República, propondo o seu 
encaminhamento ao Senado Federal, para os fins do art. 
42, item IV da Constituição; 

d) Ofício FIRCE-CREDE n9 84/295, de 8 de outubro 
de 1984, do Departamento de Fiscalização de Registro 
de_ Capitais Estrangeiros do Banco Central do Brasil, 
credencüirldo a operação em pauta, conforme atri
buições Cóitf.eridas pelo Decreto n9 65.071, de 27-8-69, e 
pelo Decreto n9 84.128, de 29 de outubro de 1979; e, 

e) Comportamento da Dívida Estadual (interna e ex
-terna), 

8. O exame das condições creditícias da operação se
rá efetuada pelo Ministério da Fazenda, em articulação 
com o BAnco Central do Brasil, nos termos do art. 19, 
inciso II do Decreto n9 74.157, de 6 de junho de 1974, as
sim que apresentada a respectiva minuta do contrato 
com o grupo financiãdor. 

9. Por fim o Senhor Presidente da República, autori
zou o Senhqr GOvernador do Estado de Mato Grosso a 
dirigir-se ao Senado Federal, na forma do art. 42, item 
IV da Constituição. 

IO; Foram cumpridas as exigênci!:!,S do Regimento 
Interno (art. 403, alínea a, b e c). Assim, opinamos favo~ 
rável ao preSente pleito, nos seguintes termos: :-::1 

PROJETO DE RESOLUÇÃO N• 94, DE I954 

Autoriza o Governo do Estado- de Mato Grosso a 
realizar operação de empréstimo externo no valor de 
US$ 32,000,000.00 (trinta e dois milhões de dólares 
norte-americanos), destinada ao programa rodoviário 
daquele Estado. 

O Senado Federal resolve: 

Art. T9 -É o Governo do Estado de Mato Grosso au
torizado a realizar, com garantia da União, uma ope
ração de empréstimO externo no valor de USS 
32,000,000.00(trinta e -dois milhões de dólares norte
americãrios) Ou o eqUiValente em outra moeda, de princi
pal, junto a grupo linanciador a ser indicado s_ob a orien
tação -do Ministério da Fazenda e do BancO Central do 
Brasil, cujos recursos serão destinados à liquidação inte
gfal doS compromissos decorrentes dos contratos de ar
rendamento Mercantil CEI- DERMAT- 01 - 82 
BME - 300I/80, 01/82/06045/82, 01/82/3091-SP, 
Ol/82/I563"2, 01/82/70202621.2, Of/82/2287 e· 
01f82jl340j82, de que trata o Aviso n9 466, de 4 de 
março de 1982 da Secretaria de Planejamento da Presi
dência da República. 

Art. !9 _A _operação realizar-se-á nos termos aprova
dos pelo Poder Executivo Federal, inclusive o exame das 

- condições creditícias da operação a ser efetuada pelo Mi
nistério da Fazenda em Úticulação com o Banco Central 
do Brasil, nos termos do art. !9 item II, do Decreto n9 
74.157, de 6_ de junho de 1974, obedecidas as demaís exi
gências dos órgãos encarregados da execução da política 
econômico-financeira do Governo Federal, e, ainda, o 
disposto na Lei Es_tadu_al n9 4.737, de 28 de setembro de 
1984, autorizadora da operação. 

Art. 39 Esta Resolução entra em vigor na data de 
sua publicação. 

Sal:! das Comissões, 22 de novembro de i984 . ....:.. José 
Lins, Presidente, em exercício - Roberto Campos, Rela

. to r - Passos Pôrto - -Alfonso C amargo - Carlos Lyra 
- Almir Pinto - Jorge Bornhausen - Jutaby Maga
lhães - Saldanha Derzi -Itamar Franco - Jorge Kalu
me - Hélio Guefros - Guilherme Palmeira. 
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PARECEI\ N• 79l, DE 1911<1 

Da Comllllo de C-lldclo e Jlllllça, ...... e 
Projeto de 1\aolucio .. 94, •• 1911<1, •• Cellallllo de 
Fln111ças, que "autoriza o Governo do Estado de 
Mato Grosso a realizar operaçio de empréstimo ex
terno no valor de VSS 32,000,000.00 (trinta e dois 
milhões de dólares norte-americanos), destinada to 
programa rodoviário daquele Estado". 

Relator: Senador Hélio Guelras 
Apresentado pela Comissão de Finanças, o presente 

projeto de resolução- autoriza o Governo do Estado de 
Mato Grosso a realizar, com a garantia da União, uma 
opracão de empréstimo externo, no valor de US$ 
32,000,000.00 (trínta e dois milhões de dólares_ norte.. 
americanos) ou o equivalente em outra moeda, de princi~ 
pai, junto a grupo financiador a ser indicado sob a orien
tação do Ministério da Fazenda e do Banco Central do 
Brasil, cujos recursos serão destinados à liquídação inte
gral dos compromissos decorrentes dos contratos de Ar
rendamento Mercantil CEL ~ DERMAT- 01 -82 
BME- 3001/80, 01/82/060_45/82, 01/82(3091 - SP, 
O! (82/15632, O l(82f70202621.2, O! (82/2287 e 
01/82/1340/82, de que trata o Aviso n~ 466 de 04 de 
março de I 982 da Se.cretaria de Planejamento da Pr~i
dência da República. 

2. O artigo 2~ do Projeto, ora sob exame, estabclece 
que a operação realizar-s.e-á nos termos apróY3dos pelo 
Poder Executivo Federal. inclusive o exame das con
dições credítícias da operação a ser efetuado pelo Minis
tério da F azenda_em arüculação com o Banco Central do 
Brasil, nos termos -_do art. 1'>', item II, do Decreto n~" 
74.157, de 06 dejJJDho de 1974, obedecendo as demais 
exigências dos órgãos encarregados da execução da polí
tica económico-financeira do Governo Federal, e, ainda, 
o "'disposto da Lei Estadual nl' 4.737 de 28 de setembro de 
1984. autorizadora da operação. 

3. Para atender as disposições do Regimento Int~rno 
e da legislação pe-rtinente, além das exigências estabeleci
das pela Comissão de Finanças, conforme se _conclui do 
ex.ame do seu parecer, foram anexados ao processado os 
seguintes documentos: 

a) Cópía da Lei Estadual n~' 4. 737, de 28 de setembro 
de 1984, sautorizando o Poder Executivo a reali~ar oPe
rações de crédíto até o won.tante de_ US$ 32,000,000.00; 

b) A viso nl' 803/84 de 28 de agosto _de_l984, da Secre-_ 
taria de Piançjamento da Presidência da República, te
conhecendo o caráter prioritário da operação e a capaci~ 
dade de pagamento do Estado, até o limite de USS 
32,000,000.00, com base no Decreto n~" 74.157, de 6 de ju
nho de 1974 e oo art., 41' Qa: Dccreto-l~i n~' 1.312 de 15 de 
novembro de 1974, com a redação d~da· pelo art. t~' do 
Decrcto~lei n~" 1.55_8_,_ de _17 de junho de 1977; 

c) Exposição de Motivos nv 129_, de .2_6 de outubro de 
1984, do Senhor MinistrO da Fazenda, favorável, envia~ 
da ao Senhor Presidente da República, propondo o seu 
encaminhamento ao Senado Federal, para os fins do art. 
42, item IV da Constituição; 

d) Oficio FIRCE-CRE!)E n' 84/~95, de ~08 de ou
tubro de 1984, do Depart~:~mento de Fiscalização de Re
gistro de Capitais Estrangeiros do Banco Cen_tral do Bra-: 
siJ, credenciarido a operação em pauta, conforme atri
buições conferidas pelo Decreto n'>' 65.071, de 27-8-69, e 
pelo Decreto n'>' 84.128, -de 29 de outubro de 1979; e, 

e) Comportamento da Dívida Estadual (interna e ex· 
terna). • 

4. O exame das condições creditícias da o-peração se
rá efetuado pelo Ministério da fazenda, em articulações 
com o Banco Central do Brasil, nos termos do art. I~", in
ciso II do Decreto n9 74.157, de 6 de junho de 1984, as
sim que apresentada a respectiva minuta de COIJ.trato 
com o grupo financiador. __ 

S. Foram cumpridas as exigê11cias constantes no art. 
403, alíneas a, b e c, razão por que:, na forma do art. 108, 

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção II) 

item IV, ambas do Regimento Interno, a Comissão de 
Finanças opinou favoravelmente ao pleito do Senhor 
Governador do Estado de Mato GrossO, nos termos dO 
projeto de resolução que apresentou. 

6. Nada há que possa ser arguido contra a propo
sição, no que compete a esta ComiSSão examiilar, pois 
está corretamente formulada sob os ângulos constitucio· 
nais e jurídicos, razão pela qual entendemos possa ter 
tramita~iãO normal. 

Sala das Comissões 22 de novembro de 1984.- Helví .. 
dio Nunes, Presidente- Hélio Gueiros, Relator- Pas-
sos Pôrto - Enéa~ Faria - Jo~ Fragelli - Moacyr 
_Duarte - Guilherme Palmeira - J utahy Magalhães. 

PARECER N' 794, DE 1984. 

Da O.,missilo de constituição e Justiça, sobre o 
Projeto de Lei da Câmara n'>' 130, de 1984 (n9 2.769-
B, de 1983, na Casa de origem), que ualtera dispooi
tivos do Decreto-lei n~' 7.661, de 21 de junho de 1945 
- lei de Falências." 

Relator: Senador Helvidio Nunes 
O Projeto sob eXam·e, originârio da Câmara dos Depu~ 

tadoS, de iniciativa do Senhor Presidente da República, 
que o encaminhou com a Mensagem n9 434, de 1983, al
tera disposítivos do Decreto-lei n"' 7.661, de 21 de junho 
de 1945 - Lei de Falências, na parte relativa à concor
data preventiva. 

2. Na .Exposição de Motivos dos Senhores Mínístros 
de Estado da Justiça e da Indústria e do Comércio, que 
Justifica a Proposição, esclarece-se que ela "é fruto de es
tudos realizados por Grupo de Trabalho contituído no 
Ministério da Justiça com a finalídade especial de elabo. 
rar propostas. de documentos legislativos disciplinadores 
de Falências e Concordatas", objetivando "dar culdado 
especial a aspectos legais da concordata preventiva, me~ 
recedores de reparos insistentemente reclamados pelos 
segmentos mais representativos das classes ínteressa~ 

das'', pois "a legislação falimenta_r vigente tornou-se 
anacrónica e carece de revisão, principalmente no que 
concerne ao instituto da concordata prenntiva, remédio 
processual capaz de ser utilizado com eficiência para sol~ 
ver dificuldades financeiras fortuitas de empresas viâveis 
e honestas." 

Sintetizªndo-se o escopo do Projeto, destaca-se que ele 
busca ·~solução original para possibilitar o bom uSo do 
fav-or legal ao em-Presârio, ... imprime éeleríd.ade proces
sual, confere austertdade na adimplência das obrigaçõeS 
do beneficiário e dispõe sobre a coi-reÇão monetâría." 

3. Em sua tramitação pela Câmara dos Deputados, 
foi o Projeto apreciado pela douta Comissão de Consti
tuição e Justiça, que o considerou constitucional, jurídi
co e de boa técnica legislativa, além de aprovâ-lo, no 
mérito. Por isso, à luz das normas regimentais (item lll, 
letra "b", n~' I, combinado com o item I, n'i' 6 do Regi
mentO Interno), compete-nos, tão-somente, examinar
lhe o mérito. 

Como salientado na Exposição de Motivos, o Projeto 
contém três grupos de alterações à Lei de Falência~, na 
parte relativa à concordata preventiva: alterações desti
nadas a imprimir celeridade processual; alterações desti
nadas a con.ferir austeridade na adimplência das obri
gações do beneficiário; e alterãções que visam á-pos·sibili~ 
tar correção monetária dos créditos. 

Alterações que objetivam imprlmir celeridade proces
sual são: as dos itens V e VI do parágrafo único do art. 
159, que desdobram em dois(Ve VI) o atuaJ item, v. dis
pondo, no novo item VI, sobre a obrigatoriedade, na !is~ 
ta nominativa dos credores sujeitos à concordata, da in
dicação do registro contâbil da operação crediU:cia, assi
nada também pelo encarregado da contabilidade do de
vedor; as do art. 151, "caput" e§ I~', itens I e'III,preven
do a_ primeira a declaração, de plano, da falência, quan
do estiver inequivócadamente caracterizada a fraude, a 
do item I a publicação, junto Com o despacho, da lista 
dos credores, e a manutenção das peças em cartórios à 
dispoSição_ dos interessados, e a do item. III a marcação 
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de prazo pat:_? os credores sujeitos aos efeitos-da concor
data que não constarem da lista respectiva apresentarem 
as 4eclarações e documentos justifiCativos de seus crédi
tos; as do art. 173, "caput'.; e§§ 1"' a 3~" e 5'~', simplificado
ras das verificações e impugnações de crédito§. a que dão 
nova sistemática; as do art. 113, "caput", ainda, e§§ 4~' e 
51' e as do art. 175, § 2'>', dispensando formalismos supér
fluo~fha elaboração do quadro geral, de credores. Segun
do as alegações - a nosso ver, procedentes constantes 
da Exposição de Motivos, com isso se pretende "tenha a 
concordata preventiva Curso desobstruído, visando a dar 
maior dinâmica ao procedimento e evitando sua procras
tlnação." 

Alterações tendentes a conferir austeridade na- adim
plência das obrigações do beneficiário s?,o: as do art. 
159, parágrafos único, itens V e VI- anteriormentefo~ 

calizadas sob outro ângulo - que outorgam ao concor- ' 
da tâ.rio o direito - dever de relacionar todos os seus cre
dores; as dos art. 161, "caput'', também já referidas, que 
permitem a declaração da falência quando se caracteri
zar inequivocadamente a fraude; a que esclare<::e dever o 
depósito ser feito em dinheiro (art. 175, §I'>', I), indepen
dentemente da prévia existência do quadro geral de cre
dores e de cálculo do contador do jufzo (art. 175, § 21'), 
dentre outras. 

Finalmente, nos parágrafos acrescentados ao art. 175, 
introduzem-se, expressamente, hipóteses de correção 
monetária dos créditos. -

inobstaMe as cdticas que se fazem à sua timidez e in
"SUficiéncia, o Projeto nos parece um primeiro e impor
tante passo no sentido de moralizar e, conseqUentemen· 
te, recuperar a credibilidade do instituto da concordata 
preventiva, sendo de destacar a introdução da correção 
monetária dos créditos. Como se enfatiza na Exposição 
de Motivos, .. não se exclui. .. o indispensâvel equilibrio 
entre os interesses do devedor e os de seus credores. Estes 
não podem sujeitar~se a sacrifícios maiores que os já im~ 
postos pela própria natureza do favor legal, nem se ad· 
mite que o concordatário seja agraciado, na prâtica, com 
benefícios maiores Que os concedidos por leL" 

-4. A-o Projeto f('t apresentada, perante esta Comis-
são;- a Emenda n'~ 1, de autoria do ilustre Senador Ama~ 
ral Furlan, com as seguintes modificações; dando nova 
redação ao act. 156 da Lei de Falências (não alterado 
pelo PrOjeto), determinando que, se a. concord_ata for a 
prazo, o pagamento das parcelas seja feito em parcelas 
trimestrais, iguais e sucessivas; acrescentando dois pará
grafos ao art. 16l_<;ia Lei de Falências, com a seguinte re
dação: "§ 3~'. No caso do inciso II do§ !9 deste artigo, o 
juiz,se julgar procedente a declaração do pn~dor ex,cluído 

· da lista, condenará o concordatário nas despesas proces
suais e honorârios advocatícios, e estabelecerá o prazo 
imprbrrogâvel de dez dias para pagamento ou depósito 
das parcelas de crédito já vencidas, atuatizadas maneta· 
riam ente, Cohtada a correção a partir do dia imediato ao 
do vencímento de cada_ prestação"; "§ 4~'. Considera-se 
inequivocada~mente caracterizada a fraude. para os efei~ 
tos previstos no .. caput" deste artigo, quando o devedor 
excluir da lista a que se refere o art. 159, parâgrafo ú.nico, 
inciso VI, credores sujeitos à Concordata, cujos créditos 
representam importância superior a 3% (três por cento) 
do valor total dos débitos arrolados na mesma lista." 

Na JustificilçãÕ, ale&:à o Autor a necessidade de prote
ger legitímos interesseS dos credores nos processos de 
co-ncordata. 

Constitucional, jurídica e de acordo com a técnica_Ie-
gisiativa, a Emenda se impõe pelos seus bens articulados 
fundamentos, corrigindo omissões que, no entendimento 
da maioria dos críticos, desfiguram o instituto da con· 
cordata preventiva, tomando-o um beneficio gracioso 
para o c-oncordatário, em detrimento de seus credores. 

5. Ante o Exposto, opinamos pela aprovação do 
-Projeto, por oportuno" e conveniente, com os acréscimos 
decorrentes da Emenda n'~ l - CCJ, anexa. 
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Sala das Comissões, 22 de novembro de 1984. -José 
Fragelli, Presidente eventual- Helvfdio Nunes, Relator 
- Morvan Acayaba, contra - Moacyr Duarte, Jutahy 
Magalhães, abstenção- Hélio Gueiros, vencido -José 
Ignácio Ferreira - GuiiDernle Pal.rD.eita- Passos Pôrto. 

EMENDA N' 1-CCJ 
Acrescentem-se ao art. l9 do Projeto de Lei dã. Câmara 

n'l30, de 1984, do Poder Executivo (Projeto de Lei""' 
2.769, de 1983 na origem),-·as seguintes alterações: 

.. Art. I~' O art. 153, "caput; o art.-156~ §i~'; ill
cisoS I e II; o art. 159, parâgrafo único, incisos V e 
VI; o art. 161, "caput", inCisos I e III do§ 1~', a-cres. 
centados os§§ 31' e 4~'; o art. 169, incisO If; o art. 173 
e sell5 parágrafos; e o art. 175, todOs do Decreto-lei 
nl' 7.661, de 21 de junho de 1945 (Lei de Falências), 
passam a ter a seguinte redação: 

"ArL 153 , ,_,,,.-~---~~-----~~~~r·~-~ .. -,._, t-" 

Art. 156 ·······~·~-~---···---·~·-·""--~··-· 

§ 19 O devedor, no seu pedido, deverá oferecer 
aos credores quirografários, por saldo de seus crédi
tos, o pagamento mínimo de: 

I - 50% se for á Vís-ta; 
II- 60%, 75%, 90% e 100%, se a p_fazo de,res

pectivamente, seis, doze, dezoito ou vinte e quatro 
meses, devendo o pagamento, em qualquer hipóte
se, ser feito em parcela tri-mestrais, iguaiS e Sücessf
vas. 

.. Art. 159-~---···-~~-·-············--··•·--· 
Art. 161 ..... , •••-····~···~~·"'r._.,;.,:,, ••• -· 

§ 39 No caso do inciso II do§ 19 ~ste artigo, o 
juiz, se julgar procedente a deCfaração do credor ex
cluído da lista, condenará o concordatário nas des-
pesas proce-ssuais e honorários advocat1Cios, e e-sta-
belecerã o prazo im,ProiTO,&ável de.deZ dias para pa
gamento ou depósitO--das parcelas de crédito jâ Veri~ 
cidas, atualizadas monetariamente, contada a cor
reção a partir do dia imediato ao vencim~nto de 
cada prestação. 

§ 49 Considera-se inequivocadameriii CaraCie~ 
rizada a fraude, para os efeitos previstos no -caput 
deste artigo, quando o devedor excluir da lista a que 
se refere o art. 159, parágrafo único, inciso VI, cre
dores_sujeitos á concordata, cujos creditas represen
tem importância superior a 3% (três por cento) do 
valor total dos débitos arrolados na mesma lista." 

DIÁRIO DOCONGRESSO I'{ACIONAUSeção II) 

tendo os vigentes prazos de pagamento. Assim, não se 
pode falar em Indispensável equilíbrio entre os Interesses 
do _devedor e de seus credores, como assinala a Exposição 
de Motivos, quando, se aprovado o projeto tal como re
digido, o concordatário ficará com o direito de liquidar 
seus débitos em 24 meses, em 2 prestações anuais, sendo 
a parte substancial de 60% após 2 anos e sem qualquer 
outro acrêscimo alérrl dos juros de 12% ao ano. Essa si
tuação, na a tua! conjuntura inflacionária; represeti.ta um 
prêmio_ ao devedor-concordatário e uma espoliaçãO aos 
legítimoS -credores, os quais sUportam juros elevadíssi
mos, superior a duzentos por cento, para manter suas 
atividades em funcionamento. 

Essa diStorção- -é que a p;imei"f~ parte da- presente 
~~enda pretende corr!gir, ~ando nova redaçào ao_§ 1_9do 
art: 156 da atual Lei de Falênci3A!, para estabelecer que, 
no pedido de concordata a prazo, o concordatário deve-

- --~ rá pagar seus débitos em prestações trimestrais iguais, 
acrescidas de juros. Caso Os créditos aiilda não estejam 
h-omologados, em vez do pagamento, serão efetuado~ d~
pósitos em instituições financeiras, em conta comJUioS-e 
córre·ção mo·netáriá-em favor dos credores. Dispensa-se 
o- concoraat~do de pa!l;ar correção monetária, triãs 
divide-se o total dos créditos, não em duas prestações, 
mas em ilúmerõ-Correspondente ao prazo solicitado. As
sim, na hipótese de 24 meses, os créditos seriam dividi
dos _em 8 parcelas iguais, que seriam pagas ou deposita
das trimestralmente. 

Den!!:Q desse es_guema, que não sacrifica o Concorda
\~iç__ e nem_ e:woJia gs credores, se a empresa não tiver 
condiÇões de satisfazê-lo, é porque não tem vi~~ilidade 
ec~nõmJca e a concordata será, asSim, simples adiamen
to da falência·- ou, o que é pior, um meio de locupleta
rrlento do concordatário. 

A segunda modificação proposta, de acrescentar os §§ 
39 e 49ao art. 161 da Lei de Falências, tem por escopo sa
nar_ falha __ do projeto, que não prevê qualquer sanção 
para o concordatário que deixe de arrotar legítimos cre-

- d-ores no pedido de concordata. Face á nova sistemática 
proposta, que dispensa as habilitações de crédito, assu
mindo o concordatário a responsabilidade de indicar 
seus credores, mister se faz estabelecer sanções para 
quem descumprir a diposição legal. A emenda propõe 
duas penalidades: uma de caráter individual, prevendo 
para o devedor a condenação no pagamento das custas 
prõtessuais -e honorários de advogad<,> do credor, além 

Art. 169 ····~---..-""·--=··-:ro"~---------
Art. 173 ........•...• -....... --.~-- •. ~~·······~·· 

- de estabelecer prazo para a satisfação da obrigação; ~ 
otirra de caráter ge!al, para evitar fraude o_u tentativa_ de 

· · ·-· · · · · .,_ ""' · · · ·'··-~··~~::o··--·---·--·--~--~··--- · fratide no proceSsamento da concOrdata. 
ArL 175 .....•.• ~ .•.• , , •'-••~ •-• .•.• , .• ,_.___c:~-,_,_ ~-'"!'- ~ - ~-- - ~-. ,. 

Justificação 

A emenda que ora oferecemos ao Projeto de Lei da 
Câmara n9 130, de 1984, do Poder Executivo, alémd.C: sa
nar impropriedades de ordem técnica-legislativa, tem o 
objetivo de alterar os arts. 156 e 161 da atual Lei de Fa
lências, protegendo legítimos interesses dos credõres nos 
processos de concordata preventiva. 

Na Exposição de Motivos n9 573/83, do Ministério 
da Justiça, que acompanha a Mensagem n9434, de 1983, 
com o qual o projeto foi encaniinhado ao Congresso Na
cional, está dito ~que- a proposição-objc!tiva aúeraT dispo
sição relativas à concordata preventiva, remêdio proces
sual capaz de solver dificuldades financeiras de empresas 
viáveis e honestas, não excluindo, entretanto, .. o indis
pensável equilíbrio entre os interesses do devedor e de 
seus credores.Estes nio podem sujeitar-se a sacrificios 
maiores que ~s impostos pela própria natureza do favor le-
gal!' -

Entretanto, o projeto está muito longe da finalidade 
pretendida, eis que pura e simplesmente exclui correção 
monetãria dos créditos habilitados na concordata, man-

Sala das Comissõ~s. 9 de agosto de _1984.- ~arai 
'Furlan. 

PARECERES N'S 795 e 7%, DE 1984 

Sobre o Projeto de Lei da Cimara n9 86, de 1984 
(n9 1767-B, de 1983, na Casa de origem que "autori
za a reversio ao Município do Rio Pomba, Estado de 
Mjnas Gerais,_ do Imóvel que menciona". 

PARECER N' 795, DE 1984 

Da éom~ssio .de AgriCultura 

Relator: Senador Gaivão Modesto 
Trata-se de Projeto de iniciativa do Poder Executivo, 

que objetiva autorizar a reversão ao município de Rio 
Pomba, Estado de Minas Gerais, de imóVel constituído 
por terreno com -área de 10 mil metros quadrados e ben
feitorias. 

O citado imóvel havia sido doado à União _p_elo _referi
do município em- 1959, para a instalação de serviços de 
apoio a~rangidos pelo Acordo do Fomento da Cultura 
do Fumo em Folha. 

~Terça-feira 27 4507 

A reversão dar-se-á com dispensa de índenização, pelo 
município, das benfeítorias erigidas pela União Federal. 

O projeto t~ye sua tramitaÇão regular na Câmara dos 
Deputados, merecendo exame e aprovação ·das Comis
sões especiaTízadas. 

É o relatório 

~lf_:: Voto do .Relator 

De co_nformidade com o que consta da Mensagem ni 
29-2/83 e d-o-prOPrio texto -do Pmjeto, o imóvel que se 
pretende reverter o domínio, foi doado à União em 1959, 

- para instalação- de serviços de apoio abrangidos pelo 
Acordo do Fomento da Cultura do Fumo. 

A iniciativa do Po_der Executivo consagra o entendi
mento de que não mais subsistem as razões que motiva
ram a doação original: 

Parece-nos óbvio, portanto, que se acolha a proposta 
oriunda do ·Executivo, que oportunizarã ao Município 
de Rio Pomba asse&urar uma destinação mais apropria
da ao imóVel, de acordo com as suas necessidades. 

Assim é que, no mérito, o nosso voto é pela aprovação 
do .. presente projeto de lei. 

SaJã:âas Comissões, 2i de setembro de 1984.- Álvaro 
Dias, Presidente :---- Gaivão Modesto, Relator - Mauro 
&rges- Benedito Canellas- Joio castelo. 

- J'AiiECER N• 7%, DE 1984 

(Da Co!!Üssio de Finanças) 

Relator: Senador Itamar Franco 

A proposição em exame, originária da Câmara dos 
Deputados e de iniciativa do Poder Executivo, tem por 
objetivo autorizar a reversão de imóvel ao Município de 
Rio Pomba, Estado de Minas Gerais. 

EncatTiinhada a matêi1a a esta ~sa revisora, nOs ter
mos do art. 58 da Constituição Federal, manifestou-se 
pela sua aprovação a, Çomissão de Agricultura, cabendo 
a este órgão técnico análisar-lhe o mérito sob a ótica das 
finanças públiCas, segundo as normas regimentais perti
nentes. 

ó iinóvet em questãu, medindo l0.000m2 e .situado no 
Bairro do Gordo, no Município de Rio Pomba, fora 
do'ado à Unfãà, Co~ns-O"àOie eS~~itura Pliblica lavrada em 7 
de dezembro de 1979 e nessa mesma data transcrita no 
Cartório de Registro de Imóvel daquela comarca 
destinando-se à instalação dos serviçus do Acordo do 
Fomento da Cultura do Fumo em Folha, intf!grante da 
estrutura administrativa do Mi,nistériá da Agricultuf.a. 

Ressalte-se, nesse passo, que o retorno da titularidad~ 
da propriedade do imóvel à Municipalidade de Rio 
Pomba, conta com as manifestações favoráveis do Mi: 
nistério da Agricultura, do Serviço de Património da 
União e da Secretaria Geral do Ministério da Fazenda; 
dispensada a indenização pelas benfeitorias Crigidas pela 
União Federal. 

Têndo em viSta-Os pi-oi1uncianieiltõs exarad_os pela~
autoridades federaíS; no s'eniTâO de reconhecerem a con
veniência da -reversãO e a inexistêilcia de obstã~ulós 
jurídico-formaiS à Sua concretização, opinamos pela 
aprovação dO projeto--ora analisado. 

Sala das Comissões, 22 .dci novembro de 1984. -José 
Lins, Presidente em _exercício - Itamar Franco, Relator 
- Saldanha Derzi- Jorge Bomhausen - AlmJr Pinto -
Roberto Campos - Jorge Kalume - Hélio Gueiros -
~uUberme Palmeira - Jotahy Magalbies. 
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PARECERES N•S 797 E 798, DE 1984 

Sobre o Projeto de Lei da Clmara nt 263, de 1983 
(n' 1.851-B, de 1976, na Casa de origem) que 11eleva 
para 25% (vinte e cinco por cento) o acréscimo dare
muneraçio do trabalho notamo sobre o diurno, e fixa 
o pfflodo noturno entre às 10:00' horas de um dia e às 
6:00 horas do seguinte, modificando a redaçilo do ar
tigo 73 da Consolldacio da1leis do Trabalho, aprova
da pelo Decreto-lei nt 5.4!1, de ]t de maio de 1943". 

PARECER N• 797, DE 1984 

(Da Comlsoio de Legllllaçio Social) 

Relator: Senador Gabriel Hermes 
O emineate ex-Deputado Moreira Franco ê o autor do 

presente projeto qu~. ••eleva para 25% (vinte e cinco por 
cento) o acr~cimo na remuneraÇão do trabalho nottJ.rno 
sobre o diurno, e fixa o período noturno entre às 2Q_:OO 
horas de um dia e às 6:00 horas do seguinte, modificando 
a redação do art. 73 da_ Consoliçiação das Leis do Traba~ 
lho, aprovado pelo Decreto~ lei n' 5.4.12, de (9 de maio_de 
1943". 

Justificarido a proposição, seu ilustre autor declara~se 
in-conformado com o critériõ legal -julgado arbitrário 
- que conceitua o entendimertto referente a perfodo no
tamo, ou seja, o compr~ehdido entre 22:00 hoi-as_de _lJ_m 

dia e 5:00 horas do dia seguinte, nos termos do § 29- do 
art. 73 da CLT. 

Não nos parece assistir rizão ao autor do Projeto. De 
fato, a opinlão dos estudiosos do Direito do Trabalho 
renete~se no seguirile eõunciãdq: 

:.0 trabalho noturno é compreendi4o no período 
da noite. O concejtq desta vf;tria segl,lndl) as. Citações 
e, pode ser fixado conforme a· acepção ffsico~ 

sociológica ou físico~astronõmiCa, A nossa lei fixou
a na segunda, considerando. "noite" o período que
vai das 22 horas de um dia às. 5 horas do dia seguin
te. O trabalho prestado neste período recebeu da lei 

, u~a dupla ~rot~ã?: 

a) redução do tempo da hora fictíéiãtTif:ilTe-rua~ 
da em 52 minutos--e 30 segundos; e 

b) o pagamento com um sobre-salário riunca in
ferior a 20% sobre a hora diurna. 

As vantagens acumulam-se e não se exc~uem: a 
redução do.tempo da hora noturna tem urna finã_ii
dade fisiológica, dadas as asperezas do trabalho no
turno. A remuneração superior, ou acrêscimo sala
rial noturno, inspira-se na necessidade econômica 
de proporcionar meios para compensar o maior des
gaste de energias."' 

Desta sorte a legislação brasileira, reconhe_c;end_Q _Q ca-_ 
ráter penoso do trabªlbp __ _ooturno, estabelec~u, para 
aqueles empresários que o- utilizam, exigênCiaS s1rigtila
res,_ no que tange à sua duraçãoe remnuneração. Fixou
se, então, a norma asseguradora da compensação do me
nor trabalho por maior salário, com a finalidade tam
bém de _desestimular o empresãrio de recorrer a essa mo
dalidade de ex~ção laboral. 

Diga-se, ainda, que o atual critério legal visa à -pro
teção do trabalhador, pois, estabelecendo, como caracte
rização de trabalho noturno, o perfodo de 22 horas de 
um dia às 5 horas do dia seguinte, o que representa 7 (se
te) horas de atividades e, permitindo que a hora noturna 
seja calculada em 52 minutos e 30 segundos, em verdade,_ 
assegura ao empregado, pelo trabalho de sete horas, re
muneração equivalente a oito horas de atividade. 

Parece-nos, assim, perfêitamêtite adequado_ o critêrio 
inserto no art. 73 da C_LT, o qual defluiu de aprofunda
dos estudos baseados nas invocações da prática laborati
va. 

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção li) 

Por esses motivos e, considúando que o momento 
brasileirõ não recomenda qualquer agravamento dos en
cargos empresariais, que poderiam ser repassados à eco
nomia popular, opinamos pela rejeição do presente pro
jeto. 

Sala das ComissõeS, 30 de agosto de_l984.- Jutahy 
Magalbies, Presidente --Gabriel Hermes, Relator -
Almir Pinto- Hélio Gue_iros, vencido -Jorge Kalume 
- Álvaro Dias, vencido com voto em -separado. 

VOTO, VENCIDO, EM SEPARADO 

O projeto que nos cumpre relatar procede da Câmara 
dos Deputados, sendo de autoria do Deputado Moreira 
Franco. ""- _ _ ~ 

A proposição tem como fulcr? a m?dificação do .. art. 
73 da CLT, ao definir o Que sej'l. "trábalhô noturno", 
-cOm ã anlptiãÇãO -do- penadO qUe- piSsa -a -VigQrãr erifre 10 
(vLntel hora~ _9:~ u~ ~-~a às 6 (Seis) ~~r~~ do di~ se~üinte, 
ao invés do período compreendido" entre 22 horas e cinco 
horas. 

Além disso, o projeto preconiz;a que o trabalho u.ot_UI:_~ 
no, mesmo quando prestado em regime de revezamento, 
terá remuneração superior ã do diurno e,-para esse efei
to, receberá um acrésçimo-de25%._Qelo menos, s.()bre_~ 
v.ãlor da hora diurna. 

Como se verifica, a proposição não apenas amplia o 
perfodo Considerado dç "trabalho rloturno", que vai do 
çrepúsculo ao amanhecer, como aumenta, de 20% para 
25%:0-ã.créscímo SObre o ~alar da hora díU:rilã. 

Ao projeto foi anexado, por correlação de assunto, 
nos terrriOs regimentais, o Projeto de Lei _n9 3558, de 
1977, de au_toria do Deputado Joaquim B_evilacqua, ten
do ambos, em Plenário, sido prejudicados, com a apro
vação do Substitutivo da ilustrada Comissão de Fi- _ 
nanças, subscrito pelo então Deputado Florim Ccillti
nho, que fundiu os objetivos de a!Jlbas as proposições. 
--=No âmbito de competência regimental desta Comis

são, r_egozijimo-nos com o projeto, cujô alcance soc~al 
nos recomenda a opinar pela sua aprovação. 

Sala das Comissões, 30 de agosto de 1984.- Álvaro 
Dias. 

PARECER N• 798, DE 1984 
(Da Comlssio de Finanças) 

Relator: Senador GuUherme Palmeira 

Na forma regimental, vem a exame da Comissão de 
Finanças o Projeto de Lei da Câmara que eleva para 25% 
(vinte e Cinco por cento) o acréscimo da remuneração-do 

. trabalho noturno sobre o diurno, e fiXa O perrodó llotur~ _ 
no entre 20:00 horas de um dia e as 6:00 horas do seguin
te, modificando a redação do artigo 73 da Consolidação 
das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-lei n' 
5.452, de 19 de maio de 1943. 

fi;. proposição 'é de autoria do ilustre Deputado Morei
ra Franco, que diz, em sua justificação: 

, "Ao tratar da Ordem EconômiCã_ e· Sociã.l, a 
Constituição Federal dispõe no art. 165, item IV: 

"Art. 165. A Constituição assegura aos traba
lhadores, os seguin'tes direitos, aléril de outros que, 
nos termos da lei, visem à melhoria de sua condição 
social: 

IV- salário de _trabalho noturno superior ao 
diurno; 

Portanto, nenhuma outra coisa faz_O_ art: 73 da 
Consolidação das Leis do_ Trabalho, senão observar 
o preceito constitucio"nal, acrescentando ao traba
lho noturno uma remuneração nunca Inferior a 20% 
(vinte por cento) sobre a que se atribui ao diurno. 

Novembro de 1984 

Considera, ainda, como de 52 rilinutos ·e 30 segun~ 
dos a hora do trabalho -noturno (§lO?, art. 73, CLT)_-

Qtianto a esse aspecto do problema, portanto, ja
mais se discutiu e, certamente, jamais há de discutir
se. 

Todavia, sempre nos pareceu falso o critério legal 
pa-ra a· fixaÇão dÕ período considerado como "noi:
te". Vige entre nós, inexplicavelmente, uma fórmula 
absolutamente dissociada da realidade, ou seja: noi
te é o período entre 22:00 horas de um dia e ~:QQ ho
ras do dia seguinte. 

Parece-nos, igualmente, supérfluo qualquer es
forço no sentido de bem definir o que seja noite, es
paço de tempo que vai do crepúsculo ao alvorecer. 

t:verdade que, durante o transcorrer do ano, va
riam os horários tanto de um qUanto de outro. Os 
dia!,> são mais c,urtos no inverno e mais longos n9 ve
rão; as noites, ao contrário, mais longas no inverno 
e mais curtas no verão. 

Mas, esse fenômeno natural, ao invés de produzir 
um corte na duração da noite (e proporcional di
lação do dia); deveria informar a adoção de um cri
tério mais atento às médias anuais de duração dos 
dias e das noites; seria muitíSsimo mais justa esSa 
posição da lei. 

Eis por que sugerimos esta nova atitude em face ã 
questão cm tela. Estamos convencidos de que repre
senta ela o passo que faltava para a obtenção defini
tiva do resultado equânime da questão." 

À proposrção sob exame foi anexado o projeto do emi
nente Qeputado Florim Coutinho, que eleva a remune
ração do trabalho noturno para 25% (vinte e cinco por 
cento) sobre_ o_ valor do diurno." _ 

Na Câmara dos Deputados, a matéria ·colheu parece
r~ favoráveis nas Comissões de ConstitUição e Justiça, 
de Trabalho e LegislaçãÕ Social e de Finanças, merecen
do a aprovação do Plenário em sessão de 20 de out~bro 
de 198). 

-As modificações propostas alcançam o artigo 73 e seu 
§ 2' da CL T e a_tendem aos interesses dos trabalhadores 
que exercem suas tarefas no perfodo noturno. 

A elevação para 25% (vinte e cinco porcento) remune
rará melhor o -trabalho noturno e o estabelecimento do 
período das 20:QO horas de um dia às 6:00 horas do se
guinte. como nQturno, expressa de forma adequada a du
ração da noite para efeitos laborais e de remuneração. 

Sob o aspecto financeiro, nada temo~ a ·aporão proje
to, ressaltando que a melhoria da retribuição do trab_a
lho_ q.oturno vem ao encontro das aspirações dos traba· 
lhadores brasileiros. _ 

Sem dúvida- alguma, o serviço prestado durante a noi
_te é bastante ãrduo, merecendo a compensação pecu
niária. 

Ante as razões expostas, opinamos pela aprovação do 
Projeto de Lei da Câmara f!9 2~3,_ de 1983. _ 

Sala das Comissões, 22 de novembro de 1984. -José 
LI~~' Pre~ideÍ11e, em éxercící_()_Gullherme Palmeira, Rela· 
t.or- Carlos Lyr~ -Saldanha Derzl- Jorge Bomhau
sen - Almlr Pinto - J.orge Kalume - Itamar Franco -
Hélio Guelros- Jutahy Magalhies. 

PARECERES N's. 799, E 800, DE 1984 

Projeto de Lel da Câmara n9 81, de 1982 (Projeto 
de Lei li' 3.490-B, aa origem), que "altera a Lei n' 
6.739, .de~ de dezembro de 1979, que dispõe sobre a 
matricula e o regiStro de Imóveis rurl.ls e dá outras 
providênclu". 

. PARECER N• 799, DE 1984 
(Da Comissio de Constituiçio e Justiça) 

Relator: Senador Aderbal Jurem~ 

b ProjetO sob exame, proveniente da Câmara dos De
putados, oriundo de iniciativa do ilustre Deputado Os~ 



Novembro de 1984 DIÁRIO DO CO]'<GRESSO N ÂC10NAL (Seção II) 

waldo Mello, visa a excluir da possibilidade de decla
ração de inexistência- i de cancelainento por ato do 
Corregedor-Geral da 1usiiça a matrícula e o registÍ-0 de 
imóvel rural vinculados a título nulo de pleno direito. 

2. Na justificação, afirmá o Autor:, ''não se coni
preende ... a motivação de -se deferir às autoridades admi
nistraiivãs a competência de julgar a nulidade de um 
título, sem o devido_ processo legal". 

3-.o Em sua _tramitação pela egrégia Câm~_ra dos De
putados, foi o_ Projeto apreciado _Pela douta ~'_?missão de 
Constituição e __ Justiça daquela Casa, que o considerou 
constitucional, jUrídicO, de boa técnica-legislativa·, alêrn 
de, no mérito, convenieflte. AsS1fn,-a esta Comissão cabe, 
tão-só, o exame do mérito. -

4. O eaput do atL•lq da Lei nq 6.739, de 5 rle_de
zembro- de 1979, que o projeto pretende alterar, tem, 
atualmente a seguinte redação; "Art. J9. A requerimen-__ 
tode pessoa jurfdica de direito público ou Corregedor
Geral da Justiça, são declarados inexistentes e ca~cela
dos o registro a matrícula e de imóvel rurai vinculados a 
título nulo de pleno direito, ou feitos em deSacordo c?m 
o Art. 221 e seguites da "Lei n9 6:015, de 31 dezembro de 
1973, alteradi pera lei n96-.2f()~Cfe30"dejunho de 1975". 

A redação do mesmo artigo, pelo Projeto,-passaa ser a 
seguinte; "Art. I" A requerimento de pessoajurfdica de 
Direito Públíco ou COi-rege'dor-deraf dit JUstiça, serão 
declarados inexistentes e cancelados o registro e a matrí
cula de_ imóvel rural realizados com base em título não 
relacionado no art. 221 da lei n9 6.015, de 31 de de
zembro de 1973". 

Como se Vê da simples confrontação, o Projeto exlui 
da declaração de inexistência e do cancelamento pol- a~_o 
do Corregedor-Geral da Justiça o registro e a matríc~la 
de imóvel rural vinculados a Htutõ nulo de pl~no direito. 

Não nos parece de bom aviso a alteraç_ão-alvitrada. 
Com ef6ito, o Sistema hoje· Pievisto em lei instrumenta o 
Poder Público de um meio _céfere de sanar irregularida
des e fraUdes e são tantas! - que tenham -por objeto a 
matrtcula e o registro de imóveis rurais, nulos de plerio 
direito. IssO atende claramente ãõs reclamos da paz so
cial e do bem comum. 

Como d(z J.M. Carvalho Sariiõs, ..... o que mais distfrt
gue o ato nulo, quanto aos efeitos, é que, para ser decla
rada a nulidade, não se preciSa -interiiilr propriariiente 
uma ação de nulidade, a não ser- em cãsos especiais de a 
nulidade ser posta em dúvída. Daí poder, e mais do qúe 
isso, deve o juiz pronuncíã-la de oficio, quando conhecer 
do ato e seus efeitos .•• Pois a nulidade _é obra do legisla
dor, como acentua Planiol, tornando nulo o que foi fei
to, sem necessidade alguma de qualquer ação. O Juiz não_ 
precisa nada julgar, pois é a própria lei que lhe nega v~_
lor e eficácia" (J.M. CarValhO Santos, ••código Civil In
terpretado", vai. III, pág. 253). 

lembra De Plácido e Silva que, "quando inquinados 
de nulos, não se atribui aos aios validade jurídica. S~o 
atos inexistentes e não produzem qualquer eficácia le
gal" (De Plácido e Silva, "Tratado do Mandato e Prática 
das Procurações", vol. I, pâg. 415). 

mais faz do que agilizar o cancelamento da matrícula e 
do registro de imóvel rural basead_os em título nulo de 
pleno direito. ~ _ . 

5. Aflie o exPosto, noSso voto é pela rejei_ção do Pro-
jeto quanto ao mérito. _ . 
- Sala da Col-nissão, 5 de outubro de 1983.- José Fra~ 

gélli, Presidente em exercício - Aderbal Jurema, Rela
tor - HeMdio Nunes - Octávio Cardoso --:' Fernando 
Henrique Cardoso-..:_ HéliO-GuelrOs ---José lgnácio -
Severo Gomes - Passos Pôrto. 

VOTO VENCIDO, EM SEPARADO 
Q_ projeto sob exame, originário da outra casa legis

lativa, altera a redação do art. 19, caput, da Lei n9 
6.739/79, que atribui competência ao Corregedor-Gerar 
da Justiça para declarar, a requerimento de pessoasjurí

. ..dicas de -Direi10,Público, inexistentes e cancelados ore
gistro e a matríc"ula de imóvel rural vinc~lado a título 
nulo de pleno direito, ou efeitos em desacordo com os 
arts. 221 e seguintes da Lei de Registres Públicos (Lei n'i' 

6.015, de 31 de dezembro de 1973). -
A proposição tem por fundamento, conforme expõe o 

autor na justiftcação, o fato -de que o texto vigente tende 
a transformar-se na mais polémica norma do Direito 
Agrário, eis tratar-se, "de uma inovação revolucionária 
em nosso direito positivo, pois admite que, por ato mera-
mente administrativo do Corregedor-Geral da Justiça, 
sem contraditório, sejam cancelados o registro e a n:tatrí
cula de_ um imóvel rural". 

_.Assim é que propõe, com amplo aqimo na experiência 
doutrinária e jurisprudencial, que a norma seja limitada 
aos casos de registros e_ matrículas de1imóveis rurais rea
lizados com base em títulos não relacionados na citada 
Lei de Registros Públicos. 

.A matéria foi aprovada na Câmara dos Deputados 
com parecer favorável da douta Comissão de Consti
tuição e Justiça quanto aos aspectos da juridicidade, 
constitucionalidade, boa técnica legislativa e, inclusive, à 
questão de mérito. 

Diante do exposto e considerando não existirem fatos 
- novo.s que modifiquem aquele entendimento, nosso pa

recer, igualmente, é pela aprovação do projeto. 
_sala da Comissão, 5 de outubro de 1983. -Martins 

Filho. 

PARECER N• 800, DE 1984 
(Da Coml;qo de Agricultura) 

Relator: Senador João Castelo 
O proj~to de lei qUe passa a ser ~aminado pretende 

retirar;-do art. -}9- da Lei n9 6.739, de_ 5 de dezembro de 
f979 (capUt) a expres~ão 

'\~. vinculado a título nulo de pleno direito, ou 
feitos em desacordo com o art. 221 e seguintes da 
lei n"' 6.0t5, de 31 de d~zembro dC. 1973, alterada 
p-ela lei n"'_ 6.216, de 30 de junho de 1975", 

e substituí-la por 

"·~· fealíiados com -base em título não relaciona
do no art. 221 da Lei n9 6.015, de 31 de dezembro de -
1973." 

A proposição é de autoria do Deputado Osvaldo Me
lo. Foi aprovada· nas Comissões e no Plenário da Câma
ra dos Deputados, mas nesta Casa obteve manifestação 
desfavorável_ da douta ComisSão de Constituíção C- Jus-

No julgamento do Recurso Extraordinário n9_l0.893, 
preleciona o Ministro Orozimbo Nona ia;._ "Nenhuma 
dúvida de que a lei vê na transcrição modo de adquirir 
propfiedade (art. 530, I). Mas ante-supõe a efi_câcia e va
lidade do título registrado, ficando, assirri, com a realida
de, dizer-se que a propriedade se adquire pela trans
crição do título vâíedio. Não C: a transcrição modo de de
purar a ineficácia do título. E à PresUnção do art. 859, ao 
revés de ser irrefraiâvel, irisUbõrdínâvel, categoriza-se 
com legb tantum (I~ "Arquivo Judiciârio",vdi. 94, pâg. 
2.107). 

Esses subsídios doutrinários --jurisprudeiiCiais-- a 
nós encaminhados pelo Dr. Gilda Correia Ferraz -
parecem-nos suficientes_ para evidenciar a conveniência 
da manutenção do dispositivo legal vigente, que nada 

-- - tiça, na qual apenas o Relator manteve a orientação ori
ginal. Foi, por isso, _Relator do Vencido o Senador Ader
_bal _J~rema, cujo Parecer pode_ser resumido nestes perío
dos: 

.. _;:_Como se vê da simples confrontação, o Pro
jeto exclui da declaração de inexistência e do cance-
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lamento por ato do Corregedor-Geral da Justiça o 
registro e a matrícula de imóvel rural vinculados a 
titulo nul~ de pleno direito. 

-Não noS parece d~ bom aviso a alteração alvi
tradá. Com efeito, o sistenla hoje previsto em lei ins
trumenta o Poder Público de um meio célere de sa
nar irregularidades e fraudes-- e são tantas!- que 
tenham por objeto a matrícula e o registro de imó
Yeis rurais, nulos de pleno direito. Isso atende clara
mente aos. reclamos da paz social e do bem co
mum." 

Explica o autor do projeto, na justificação, que a lei 
6339/79 "tende a transformar-se na mais polêmica nor
ma do DireitO Agrário". Isto porque, no entendimento 
do autor, o cancelamento, por ato do Corregedor-Geral 
da Justiça, ~·sob notificação aposterlorl aos titulares do 
domínio desfeito", seria, "inovação revolucionária- em 
nosso direito positivo". 

A questão induz à compreensão de principio basilar 
do nosso Direito, q-ue é o ato nulo. 

O nosso_ Có~digo Civil (art. 82) exige, para a validade 
_do ato j_urldiço, age_nte capaz, objeto lícito e forma pres
crita e não defesa em lei. O art._ L30 estabelece qu~. "não 
vale o ~to que deixar de revestir a forma especial". O 
Art. 145, V, considera nulo o a_to jurídico_ "quando a lei 
taxativamente o declarar nulo ou lhe negar efeito". Por~ 
tanto, se a lei declara nulo o registro e a matrícula de 
imóvel rural vinculado a título nulo de pleno direito, n!lo 
há porque temer-se_ polémica. Principalmente porque 
não estã em d~bate- ou, pelo menos não deveria estar, 
porque assim o enfoque seria modificado .....,._o fato de a 
autoridade d~cl_arar a nulidade. O ato nulo preexiste à 
declaração. E não deveria existir polêmica a fespeito, 
porquanto o ato nulo, pelo própric:_:. art. 146 do Código 
Civil "pOde ser al~gado por qualquer interessado, ou 
pelo Ministério P~blico, quando lhe couber intervir". 

A doutrina e a jurisprudência ensinam, há muito; que 
é desnecessário infen"tai- ação de nulidade, para que a nu
Jidade_seja declarada. Ojuiz pode declará-la de oficiO. 

Desde q~e o Corregedor-Geral da Justiça pode decla
rar o ato nulo, de aficio, a Lei 6.739/79 nada mais fez do 
que mandar aplicar à propriedade rural o que o Código 
Civil estabelece. E nem se argumente que é .repetição de 
norma, porque a própria formalização do projeto justifi
ca a existência da lei vigente. 

O crescimento popul2.cional do País, os equívocos e as 
práticas de domínio de vastas âreas improdutivas acon· 
selham a manutenção do dispositivo que a proposíçlo 
deseja extinguir. 

Somos, portanto, pela rejeição do presente projeto de 
lei. -

Sala das_C_omissõ_es, 21 de novembro de 1984.- Á.IYa
ro Dias, Presidente- Joio Castelo, Relator- Carlos 
Lyra - Galvio Modesto_- Mauro Borges. 

PARECERES N•S 801 E 80Z, DE 1984 

Sobre o Projeto de Lei do Senado n• 287, de 1913, 
que udispõe sobre a divulsaçio dos dados cadastrais 
~I•Jb·os a latifúndios''· 

PARECER N• 801, DE 1984 
(Da Cotidssio de Coostitulçio e Justiça) 

Relato~_:_ ~ad~-A~e-~b~_J~~ma 

O projeto sob exame, de autoria do nobre Senador Ju
tahy Magalhães, Obriga o INCRA, ua divulgar anuª_l~ 
mente a relação dos imóveis classificados, de acordo com 
o Estatuto da Terra, como latifúndios por dimensão e 
por exploração, de áreas superior ~ 500 hectares". 

Dessa relação, constarão as informações cadaStrais in
dicadas no § Unico do art. )9 do projeto, 
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Na justificação, o autor esclarece, com muita proprie
dade, as razões do projeto, que correspondem plenamen· 
te ao interesse público. Por o_u_tro l_ad_o, demonstra que a 
divulgação anual pretendida é do maior "interesse do pró- . 
prio INCRA, só não se efetivando, até agora,-por se COn
fundir tais normas de divulgação dos latifúndios com as 
que presidem o sigilo legal imposto às informações indi
vidualizadas do IBGE, que se justificam e-nada têm a ver 
com as finalídades at_dbuídas_ ao INCRA. 

De ressaltar-se que o projeto não cria novas atri
buições para o INCRA, no que seria obstado pelo artigo 
81, V da Constituição. A divulgação da relação dos imó
veis classificados como Jatifúndiosjã é uma obrigação le
gal do referido Instituto, que se cumpre, porém, de modo 
falho e ilicompleto, desatendendo~se, assim aoS propósi~ 
tos buscados pela lei. 

Isto posto, opinamos favoravelmente ao projeto, por 
constitucional, jurídico e boa técnica legislativa, deixan~ 
do ~ douta_ Comíssão d~ Agricultura, para a qual foi 
igualmente distribuído, a apreciação' do -mérito. 

Este, o parecer. 
Sala das Comissões, 17 de outubro de 1984. - HeM

dio Nunes, Presidente - Aderbal Jurema, Relator -
Moacyr Duarte - Morno Acayaba - Fernando Henri
que Cardoso- Hélio Guelros- José Fragelll- Guilher· 
me Palmeira - Passos Pôrto. 

PARECER N• 802, DE 1984 
(Da Comlssio de Agricultura) 

Relator: Senador Mauro Borges 

A presente propositurajâ aprovada pela douta Comis
são de Cons_tituição e Justiça, por parecer da lavra do 
ilustre Senador Aderbal Jurema, vem à Comissão de 
Agri~i..Litura para ser examinada quanto ao mérito. 

NeS$e intuito, socorremo-nos das palavras do seu au~ 
tor, o nobre Senador Jutahy Magalhães, q_ue, 
justificando-a, afirmou: -

.. 0 projeto de lei de que aqui se cogita ViSa a co~ 
locar à disposição dos interessados apenas as infor~ 
mações básicaS do subconjunto de imóveis fu-rais 
constituídos pelos latifúndios de área superior a SOO 
hectares, que o Estatuto da Terra estigmatiza por sua 
função anti-soclal e cuja Jlquldaçio, através de um 
processo de reforma agrária, é do Interesse público". 
(grifo nosso). 

Aqui estâ, explícito, o objetivo do presente projeto: 
apresentar à opinião pública, através do_ Cadastro de 
Imóveis Rurais do_ INCRA, as propriedades acima de 
SOO hectares, caracterizadas como latifúndios. E tal_ es_tã 
patente no parágrafo único do art. J9 que estabelece que, 
da relação, deverã constar obrigatoriamente, além dos 
dados relativos aos imóveis, Como código, nome, locali
zação, ãrea total, área aproveitável e explorada, montan
te de débitos em atraso Jelativos ao Imposto Territorial 
Rural e contribuições parafiscais a ele vinculados, tam
bém o nome e endereço do declarante, ou seja, o_nome e 
o endereço do proprietário -do latifúndio. 

Entendemos que _a medida preconizada por esta pro
posição é das mais salutares, não apenas porque vise a 
dar conhecimento à Nação dos imóveis rurais Chamados 
de latifúndios, mas, especialmente, por caracterizar, na 
relação, os que estejam inexplorados, apesar -de pos
suírem área aproveitâvel. O que configtlra de interesse 
público evitar nào_ é propriamente o tamanho da área, 
mas a sua condição de mal explorada ou de _inaproveita
mento. Uma grande área inexplorada, constitui real em
pecilho no avanço da nossa atividade agrária. t preciso 
dar à propriedade o fim de utilidaõe, de uso, de emprego 
para o br_aço rural, propiciando o crescimento da pro
dução nacional, o desafogo no suprimento _de alimentos, 
e não deixá-la ao abandono, servindo apenas à espec_u-

lação imobiliária. E esta propositura, se transformada 
em lei e observada com _rigor, poderá ser uma eficaz aju~ 
da no sentido de novas medidas capazes de exterminar o 
latífúndiõ ínlProduUVO. 

Qu_anto ao mérito, pois, somos pela aprovação do pro-
jeto: ~ 

Sala das Comissões, 21 de novembro de-i984.- Álva- _ 
tO Dias, Presidente- Mauro Borges, Relator --Joio 
Castelo -o Carlos Lyra - Gaivão Modesto. 

PARECERES NOS 803, 804 E 805, DE 1984 

Sobre o Projeto de Lei do Senado n• 200, de 1983, 
que '~determina a concessio de subsídios pua a com~ 
pra de gêneros de primeira necessidade a pessou de 
baixa renda". 

PARECER N' 803, DE 1984 

(Da Co!Dissio de Constltulçio e Justiça) 

Relator: Senador Mutins Filho 

O projetO- sob exame, de autoria dQ ilustre Senador 
Jorge Kalume, estabelece que o Governo Federal, atra~ 
vés da_COBAL ou de empresa similar, conceda a fami
lias carentes o_u a desempregados, nas condições que es~ 
tabeiece, subsídio direto para a compra de gêneros de 
primeirã necessidade. 

Na justíficação, ressalta o Autor o (ato, ar todos co
nhecido, da situação de dificuldades por que passam os 
brasileiros com renda familiar infei-ior- á cinco salários 
mínimos ou que estejam desempregados, razão pela 
qual, segundo_entende4 ''os legislador!!S e gs governantes 
não podem mais ficar indiferentes a essa situação". 

No mérito, a medida é das mais significativas, por vir 
ao encontro de necessidade elementar de larga faixa da 
população brasileira, vivendo hoje em dia o drama da fo
me, quer em decorrência da elevação dos preços à conta 
da inflação, quer pelo agravamento do problema do de~ 
semprego que acompanha a recessão e_conômica. 

Entendemos todavia que, no elenco dos gêneros a se
rem subsidiados, _o_ "óleo de soja" seja substituído por 
"óleo comestível", o que abrirá a possibilidade de alter
nativas para o consumidor, na hipótese de falta do pri
meiro. 

Diante do exposto e como inexístem óbices quanto ao 
aspecto juridicO=cOnstitucional, nosso parecer é pela 
aprovação do projeto, adotada a seguinte emend~: 

EMENDA N' I 

No artigo 29, onde se I~ "óleo de soja",leia-se. "óleo 
comestível". 

Sala da Comissão, 9 dç. maio de 1984.- MuriloBa,da
ró, Presidente - Martins Fllbo, Relator- PAssos Pôrto, 
contra -Pedro Simon- Amuai Furlan- _Guilherme 
Palmeira, contra- Octávio Cudoso- Alffedo-Càmpos 
- Marcondes Gadelba. 

P,ARECER N• ~804, DE 1984 

(Da Comissi.o- de Economia) 

Re1ator: Senador Joio Castelo 

~submetido ao_ exame desta Comissão de Economia o 
Projeto de Lei do Senado n~ 200, de 1983, que ''determi
na a concess_ão de subsidias para a compra de gêneros de 
primeira necessidade a pessoas de baixa renda", 

A proposição é de autoria do ilu::ttre S_enador Jorge 
Kalume, que assim a justifica: 

"O presente projeto é autojustificâveLTodos co
nhecem a situação de _difiçuldades dos brasileiros 
que não possuem renda superfOr--a- Ciflco saláriOS-
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mínimos ou estejam desempregados. Os legisladores 
e os governantes não podem mais ficar indiferentes 
i essa si.tuação, face a conjuntura económico
financeira do País, tornando-se necessário estabeie
cer norma no sentido de ajudar as classes mais ca~ 
rentes. 

O Go-V:erno díspõe de organização e pessoal sufi
cientes para identificar cOrretamente aqueles em 
·condiçaes de receber esse beneficio. Por outro lado, 
o subsídio direio ativarã o consumo e a comerciali
zação dos produtos, amenizando o problema do de
semprego. 

É urgente a aprovação ·do presente projeta, que 
representa, segundo nosso pensamento, uma neces
sidade inadiável. Nosso contato corno o povo nos 
autoriza a dizer que o Parlamento não pode fechar 
os olhos às dificuldades crescentes das classes de 
menor renda." 

A sistemática proposta pelo autor de matéria obriga o 
Go-ve_T~o J7~eral a conceder através da COBAL, às 
famílias de renda até 5 (cinco) salários mínimOs e às que 
se encontrem desempregadas, subsídio direto, pelo prazo 
máximo de do_is_ anos, para a compra de farinha de man
dioca~ arroz, feijão, carne, leite, açúcar e óleo de soja. 

Caberá ao~Governo_Federal, por intermédio do Minis
tério da Agricultura, estabelecer periodicamente os 
preços subsidiados dos produtos referidos e regulamen4 

tar a matéría no prazo -de-120 (cento e vinte) dias. 

Oportunamente, a douta Comissão de Cosntituição e 
Justiça, ao concluir o seu parecer pela aprovação do pro
jeto sob exame, pmpõe uma Emenda .. ao art. 29, substi
tuindo a expressão "óleo de soja" por "óleo comestível", 
possibilitando, assim, alternativas ao consumidor, na hi
pótese de falta do primeiro. 

Trata-:se de matéria de elevada sensibilidade social, na 
medida em que pretende atenuar o sofrimento das 
famílias de bãixa renda e daquelas vítimas do desempre
go, CUjO CÇJ_!1SUm~ se encontra atrelado aOS ben::t cje 
prmejra necessidade. · -

Em outras palavras, a proposição procura atenuar a 
luta pela sobrevivência das famflias cujo consumo, em 
face da maior crise económica da história do País, 
restringe-se à alimentação. 

A inflação, a recessão, o desemprego, a dívida externa, 
a dívida pública interna e a elevada carga tributária são 
resultantes do modelo econdmico brasileiro voltado para 
o exterior, ou, "excludente" na linguagem dos sociólo
gos, que se esgotou quando as circunstâncias económicas 
internacionais se tornaram desfavoráveis, fazendo com 
que seus efeitos negativos fossem transferidos pelas 
nações ricas para as mais pobres. 

A persistência do Brasil na manutenção desse modelo 
exportador, que tem se traduzido internamente em for
mas de produção e consumo similares aos padrões inter~ 
nacionais, em grande monta, inacessível à grande média 
dos consumidores, tem induzido a crescente extenção da 
classe média brasileira e ao extermínio das classes de bai
xa renda. 

Assim sendo, a nosso ver, sob a ótica sócio
economica, a matéria é oportuna, o subsídio direto, nes~ 
te cas_o, fun~io_nará como um imposto negativo que vem 
ao encontro do atendimento de uma necessidade básica e 
fundamenúi4__~sobr'evlvêncla. -

Do exposto, somos pela aprovação do Projeto de Lei 
do Senado n9 200/83, cOm a emenda da douta Comissão 
de C_onstituição e Justiça, 

Sala das Comissões; 30 de agosto· de 1984. -Severo 
=-Gomes. Presidente, em ExerCício- Joi_g Castelo, Rela~ 
'tor--:- Gabriel Hermes- Jorge Kalume, sem voto- Jo
sé Frag'elll -- Luiz Cavalcante. 
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PARECER N• 805, DE 1984 
(Da ColiJ:issão de Finanças) 

Relator: Senador Passos Pôrto 
Apresentado pelo ilustre Senador Jorge Kalume, o 

projeto que ora nos incumbe relatar tem por objetivo a 
instituição -de um sistema de preços subsidiados para os 
gêneros de primeira necessidade, visando a beneficiar as 
famílias de renda inferior a 5 (cincO_) salários mínimos ou 
as pessoas desempregadas. 

Quando _da tramitação do projeto na douta Comissão 
de Constituição e Justiça, tivemos a oportunidade de re-
gistrar, juntamente com-o Senador Guilherme Palmeira, 
nosso voto contrário à proposição, por entender que, 
não obstante o notório estado de miséria em que Se en~ 
centram as famílias de baixa renda e os desempregados, 
a sistemátíca proposta de subsidiar o consumo de gêne
ros de primeira nec_essidade não nos parece mais adequa
da. Além das dificuldades de ordem prática inerentes à 
administraÇão _de controle de um sistema simultâneo de 
preços normais e subsidiados, hã que considerar a extre
ma incoerêrencia da proposição, ante a política de gra
dual extinção do subsídios que vem sendo adotada no 
País, A nosso ver, o encaminham_ento __ co_erente da 
problemática passaria pela concessão de salários mais 
dignos e pela instituição de uma ajuda financeira aos_de
sempregados e carentes. _ 

Agora, no âmbito de competência regimental desta 
Comissão de Finanças, entendemos igualmente inaceitá
vel o projeto, em razão de não terem sido respeitadas as 
normas de FinançaS Públicas pertinentes. Asslm é que, 
apesar do aumento da despesa decorrente da execução 
do sistema de subsídios, não está indicada a fonte de re
cursos orçamentários capaz de financiá-lo. 

Assim, além de incorreto e impraticável, o projeto fere 
as normas de Direito Financeiro aplicáveis à espécie, 
pelo que concluímos nosso parecer opinando pela suare
jeição neste C rgãó TécníCõ:---

Sala das Comissões, 22 de novembro de 1984. _-José 
Lins, Presidente em exercício- Passos Pôrto- Relator 
- Carlos Lyra - Roberto Campos - Almir Pinto -
Jorge Bomhausen- Affonso Camargo- Jutahy Maga
lbies- Saldanha Derzi -Itamar Franco- Jorge Kala
me, sem voto - Hélio Guelros - Guilhenne Palmeira. 

O SR. PRESIDENTE Lomanto Júnior) - O Expe-
diente lido vai à publicação. -

Sobre a mesa, projeto de lei que vai ser lido pelo Sr. J9-
Secretário. 

É lido o seguinte 

PROJETO DE LEI DO SENADO 
N9 243, de 1984-Complementar 

Ressalva das exigências ela Lei Complementar n' 
I, de 9 de novembro de 1967, os Munic(pios criados 
mediante Ieglslaçlo estadual até 31 de dezembro de 
1983 e dá outru provldênclu. 

O Congresso Nacional decretã.: 

Art. }9 As exigências da Lei Complementar n' 1, de 
9 de novembro de 1967, com alterações que lhe foram 
aditadas, não se aplicam aos MUnicípios criados median
te legislação estadual até 31 de dezembro de 1983, e que 
hajam sido instalados com a eleição de Prefeitos, Vice
Prefeifos e Vereadores reã.llzada a 15 de novembro de 
1982, ou que se achavam dependentes de instalação com 
a posse dos que seriam eleitos em !6 de dezembro de 
1984, nos termos da Lei n' 7.206, de 5 de julho de 1984, e 
da Resolução n' I L930, de 14 de agosto de ~984, do Tri
bunal Superior Eleitoral. 

Parágrafo único. Leí estadual definirâ os limites do·s 
Munictpios a que se refere este artigo e estabelecerâ as 
respectivas sedes. 
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Art. 29 Os Municípios de que trata esta Lei Compie~ 
menta r são considerados instalados a partir da posse dos 
respectivos Prefeitos, Vice-Prefeitos e Vereadores, os 
quais exercerão seus mandatos até 3 I de dezembro de 
1988. 

Art. 39 Esta Lei Complementar entra em vigor na 
data de sua publicação. 

Art. 49 Revogam-se as disposições em contrário. 
Plenário do Senado Federal, 26 de novembro de 1984. 

JustiUcaçio 

Diversos Municípios foram criados, em várioS Esta-
dos, por lei estadual. No Estado do Amazonas, por 
exemplo, por meio da Emenda n9 12 à ConstituíÇão dõ 
Estado, instítulram-Se 27 novas unidades administrati
vas, elevando-se de 44 para 71 o número dos Municípios 
amazonenses. A Emenda n<;> 12 à Constituição do Ama~ 
zonas foi promulgada aos lO de dezembro de 1981 e 
publicada no Diário Oficial do Estado de 17 de março de 
1982 (Doe. n• 1). 

Em conseqüência, foi editado o Decreto Governamen
tal n' 6.158 de 25 de fevereiro de 1982 (Doe. n9 2), que 
"estabelece os limites dos 71 Municípios que constituem 
o- Estado, em obediência ao disposto no § I '1 do art~ 177 
da Constituição Estadual, introduzido pela Emenda 
Constitucional-n~? 12, de 10-12-1981", -

Pelo§ 39 do art. 177 antes_ referido, foi prevista a insta
lação, mediante a posse doS Prefeitos, Vi~Prefeitos e 
Vereadores escolhidos nas eleições de 1982, dos Municí
pios de Alvarães, Amaturã, Anamã, Beruri, Boa Vista 
do Ramos, Caapiranga, lauaretê, Iranduba, Itamarati, 
Manaquiri, São Sebastião _do Uatumã, Tabatinga, To
nantins e U arini. _ 

A esses Municípios foram acrescidos os de Presidente 
Figueiredo e Rio Preto da Eva, referidos, juntamerite 
com os já relacionados, no Decreto n~' 6.232, de 30 -de 
março de 1982 (Doe. n~?3), que dispõe "sobre a coorde
nação da imPla-ntação de novos MUnicípios", e que fo~ 
ram objeto da Resolução n' I5, de 18 de outubro de 1982 
(Doe. n9 4), do Tribunal Regional Eleito_ral do Amazo-
nas, que determinou a reaHzação de eleições naquei~ 
Munidpios, a 15 de novembro de 1982. 

Realizadas as eleições de 1982 e diplomados e empos
sados os Prefeitos, V ice-Prefeitos e Vereadores eleitos, 
sendo- de _!'efefif e in~c<?rrênci? de eleição em Iau~etê, re
sult<?U a instalação dOs Municípios a seguir relacfonais: I 
- Anamã; 2 ---Alvaràes; 3 :...._ Amaturá; 4- Boa Vista 
do Ramos; 5- Beruri; 6- Caapininga; 7- franduba; 
8- Itamarati; 9- Manaquirí; 10- Presidente Figuei
redo; 11 - Rio Preto da Eva; 12 -São Sebastião do 
Uatumã; 13- Tabatinga; 14- Tonantins; 15- Uari
ni. 

A criação desses 27 Municípios efetou-se mediante fla
grante violação do art. 14 da Constituição Federal que 
reza: 

"Art. 14. Lei Complementar estabelecerã os 
requisitos mínimOs de população e renda pública-, 
bem como a forma de consulta prévia às populações 
para a criação de Municípios." 

A Lei Complementar a que alude a Constituição ê a de 
n9 I, de 9 de novembro de 1967 (Doe. nt 5), cujas exigên
cias também não foram obedecidas pelo legisladOr esta
dual. 

Daí se seguiu longa batalha judiciária, pois, em- pleno 
ano eleitoral, e tendo em vista a inconstitucionalidade e 
ilegalidade dos atas criatórios desses Municípios, o Par
tido do Movimento Democrático Brasileiro recorreu, 
primeiro, ao Egrégio Tribunal Regional Eleitoral do 
Amazonas, de cuja decisão o Partido Democrático So~ 
cial interpôs Recurso Especiãl junto ão Colendo Tribu
nal Superior Eleitoral. Q_ corpo da batalha em questão 
está contida nos documentos n'?S 6, 7, 8 e 9. 

Terça-feira 27 4511 

Aos 18 de outubro de 1982, quatro cidadãos eleitores, 
devidamente qualificados, dirigiram-se ao Exm' Sr. Dr. 
Procurador' Geral da República, solicitando que Sua Ex~ 
celéncia se dignasse de suscitar, perante o Excelso Supre~ 
mo Tribunal Federal, a declaração de inconstitucionali
dade da _Emenda Constitucional n9 12, de lO de de
zembro de 1981 bem como dos Decretos n~'s 6.158, de 25-
2~8-2, todOs dO EstadO ãq Amazonas. (Doe. n9 10. Aos 4 
de março de 1983,- o Extriii Sr. Procurador Geral da Re
púbHca, Dr. Inocêncio Mártires Coelho, determinou o 
arquivamento do petitório dos quatro cidadãos eleitores 
acima mencionados. (Doe. n~' 11 ). 

Aos 14 de dezembro de 1982, o Exm9 Sr. Governador 
do Estado do Amazonas, Professor Gilberto Mestrinho 
de Medeiros Raposo, obteve da Assembléia Legislativa 
do Estado, por unanimidade, a Emenda n'117 à Consti
tuição do Amazonas, que mereceu a seguinte redação_: 

"Os Municípios não instalados nos termos do parâ
grafo anterior adquirirão autonomia com a reaHzação de 
eleições para Prefeito, Vice-Prefeito e Vereadores, na é
poca e forma determinadas pela Justiça Eleitoral". (Doe. 
n' 12). 

Essas eleições, conforme se lê no art. 19 do Projeto de 
Lei Complementar ora sob justificativa, foram marcadas 
para 16 de dezembro de 1984, nos termos da Lei n97,206, 
de 5 de julho de 1984, e da Resolução n' I 1.930, de 14 de 
agosto de 1984, do COlendo Tribunal Superior Eleitoral. 
(Doe. n~'s 13 e 14). 

Marcadas as eleições, iniciados os preparativos para 
sua realização nos 12 restantes Municípios criados pela 
Emenda n~' 12/81, o Prefeito do Município de ltacoatia~ 
ra, no dia 8 de agosto de 1984, dirigiu-se ao Exm11 Sr. Dr. 
Procurador-Geral da República, solicitando de Sua Ex
celência que se dignasse de argUir, perante o Supremo 
Tribunal Federal, mediante Representação ao Egrégio 
Pretória Excelso, a inconstitucionalidade da Emenda 
Constitucíân_al n~' 12/SI, do Decreto Estadual n' 
6. I58/82, bem como da Emenda Constitucional n' 17, de 
14 de dezembro de I 983, tudo do Estado do Amazonas. 
(6Õc: n" 15). Acolhendo a petição, o Exm~' Sr. Procura
dor -Geral da República submeteu, mediante Represen
tação, no" dia 29 de agosto de 1984, a exame e julgamento 
da Excelsa Corte a argUição de inconstitucionalidade 
que lhe fora requerida pelo retronomeado Prefeito de 
Itacoatiara e o Supremo Tribunal Federal fulminou, 
diante da cristalina, clara e indiscutível inconstitucionali
dade, todos os 27 Municípios criadOs pela malfadada e 
peçonhenta Emenda n'1 12/81. 

Vale salientar que, como já enfocado, a mesma provi
dência (argUição de inconstitucionalidade), fora rogada 
ao Exm<;> Sr. Procurador-Geral da República no dia IS de 
outubro de 1982 por quatro cidadãos eleitores do Estado 
do Amazonas. 

A reJ:~rese!ltação do Sr. Procurador está contida no 
doe. n<;> 16 e a contestação do Advogado do Estado_do 
Amazonas, no doe. n' 17. A decisão do Supremo Tribu
nal Federal no doe. n~' IS, 

DOs prejuízoS para o Amazonas 

Os 15 Municípios nos quais houve eleições,jâ devida
mente instalados, passaram a receber as respectivas quo
tas do FPM (federal) e do !CM (estadual), e bem assim 
verbas federais e estaduais decorrentes de convênios. Es~ 
ses Municfpios passaram a eXetcftar sua-autonomia, inS
tituindo suas administrações e organizando seu funcio
nalismo. com total independência dos Municípios dos 
quais se originaram. Ao f!lesmo tempci, passaram a con
tar com efetivo apoio do Estado para a promoção do seu 
desenvolVimento, .apoio materializado com a estrutu
ração dos órgãos estaduais, como Delegacias de Polícia, 
Exatorias de Renda, estabelecimentos hospitalares e 
educacionais, promotores de Justiça e jufzes estaduais. 
Passaram ainda a possuir ordenamento próprio, no que 
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pertine a seu peculiar iriteresse. Com relação aos 12 ou~ 
tros Municípios que seriam instalados a partir das 
eleições marcadas para 16 de dezembro próximo, e que 
não mais se instalarão, porque o STF também deferiu a 
liminar requerida pelo Procurador, cancelando as 
eleições, os prejuízos tãmbêm São consid~r~veis,_ pois 
tudo estava pronto para seu efetivo funcionamento. --

(Os quatro cidadãos eleitOres que, em 1982., peticiona~ 
ram ao Profe_ssor Inocêncio, também lhe rogaram medi
da liminar .. para que não se realizem as eleições nos Mu
nicípios mencionados, por evidente ilegalidade"). 

Do objetivo deste projeto 

A inatacável decisão-do Supremo Tribunal Federal so
mente terá eficácia qu-a-ndo o Senado Federal suspender 
a execução dos a tos legislativos declarados inconstitucio
nais peta superCorte de Justiça do País. Soque estabele:
ce o Art. 42_ d_a_ ÇQnstituição: 

.. Art. 42. Compete privativamente ao Senado 
Federal: 

( ... ) 
VII- Suspender a execução, no todo o_u em par

te, de lei ou decr~to, declarados inconstitucionaiS 
por decisão definitiva do Supremo Tribunal Fede-
ral." 

Não ocorreu, por consegui'nte, a coisa julgada. E, 
adargado no Regimento Interno do Supremo Tribunal 
Federal, o Estado do Amazonas, por seu Advogado, 
dentro do prazo regimental que começará a correr a par
tir da publicação do venerando Acórdão, vai interpor 
embargos de declaração exatamente para pretender que 
o Supremo Tribunal esclareça s_obre a d~astrosa si-
tuação que se criou para celta de 30% (trinta por cento) 
da estrutura municipal do Estado do. Amazonas. 

Este projeto -objetivã assini a compatibilizar um fato 
concreto, consubstanciado na implantação e no efetivo 
funcionamento_ daqueles Municípios com uma decisão 
jurídica que, com efc;:ito, visa_ a resguardar a letra, da 
Constituição Federal. Trata-se sobretudo do resguardo 
do lado social__e bum-ª_n_Q_~milhares de_cid_adã_Qs amazo:
nenses que hoje estão vivendo um clima de incerteza~ de 
pânico. 

Pelo exposto, espera o autor do presente projeto, não 
apenas a compreensão do senado, que lhe dará a urgên
cia requerida pelo interesse público do Estado do Ama
zonas1 mas a sua anuência à propositura que lhe ~stã sen
do apresentada, por ser sobretudo de justiça! 

Sala das SessõeS, 26 de novembro de 1984. :--- Fliblo 
Lucena. 

LEGISLAÇÃO CITADA 

ASSEMBLiô.IA LEGISLATIGA 
DO ESTADO 

EMENDA CONSTITUCIONAL N' I2, 
DE 10 DE DEZEMBRO DE Ig~) 

'o O~' o o • ·•·• o • O O O O • O ••• O-·~~~-~-·--- O~~ ~ .. --~~A-:-·.~--

DECRETO N• 6.158 DE 25 DE 
FEVEREIRO DE 1982 

. Estabelece os limites dos 71 Monlcfpios que (:onstl
tuem o Estado·, em obediência ao disposto no § 19, do 
art. 177, da Constltniçio Estadual, introduzido pela 
Emenda Constitucional nt 12, de 10-12~1981. 

DECRETO N• 6.232 DE 30 DE 
MARÇO DE 1982 

Dispiie sobre a coordenaçio da Implantação de no
vos- munlciplos. 

RESOLUÇÃO N• 15 

Na forma do art. 30 o9 IV da Lei n9 4.737 de 15-7-
65 fixa data para reallzaçio de eleições nos municí
pios de _Presidente F1guelredo e Rio Preto da Eva, 
criados ptla Emenda Constitucional n• 12/81 doEs-

'· tado do Amazonas. 

o • o:--~-.:~ ••• ; o. o o o •••••••• o.-•• -•• -.-••• -.-.. o~.-.,',- o ••• 

LEI COMPLEMENTAR N• I, 
DE 9 DE NOVEMBRO DE 1967 

Estab_elece os requisitos mínimos de populaçio e 
renda puOlica e a forma de (XJDSulta prévia às popu
lações locais, pa~'!__ a criaçio de novos municípios. 

....... _ ........ _._ ............................... . 
Estado do Amazonas 

PODER JUDICIÁRIO 
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL 

PROCESSO N• 52 
CLASSE VIII 

O_Ex..celentíssimo S~nhor Presidente do Eg~gio Tribu
nal Regional Eleitoral apresentou efn Plenárip, para 
apreciação de seus Membros, os autos do processo, n9 
52/82, de conhecimento s_()b~-~ situação dos novos M u
nicípios, -criados pela E.C., n• 12/81-AM., relativo- aos 
efe_ítos do § 3• do art. 177 .da referida Emenõa. Constitu,-
dorial. · 

Preliminar de inconstituciOnalidade da Emenda 
COnstitlidOOal n9- 12, de 10-12-81, suscitada pelo 
Procurador Regional Eleitoral Embora reconheci
da, por maioiià de V()tos, foi negada, por não aten
der preceito do art. 116 da C.F. 

No mérito, o "Tribunal, também por maioria, de
termina a sustentação das eleições nos novos mu
nicípioS, considerando hão haverem sido cumpridas 
as exigênciaS cQritidas.na Lei Complementar, n9l de 

9-ll-1967. 

A«!rdio 

Vistos, relatados e discutidos_Qs preSeJ"lies autos de" co-:--
_nhecimento sobre a situação dos rtovos municípios erra
-dos pela Emenda ConstituciOnal, nt 12/81-AM., objeti
vando a realização das eleições nos mesmos, nos próxi
mo pleito de 15 de novembro do corrente ano. -

Acordam os Membros que compõem o Egrégio Tribu
nal Regional Eleitoral, por ausência de maioria absoluta, 
conforme norma cogente do art. 116 da C.F. (capu_t), em 
negar a declaração de inconstitucionalidade, sus_citada 
em preliminar pelo Procurador Regional da República, 
da E.C., n• 12/81. Quanto ao mérito, o Tribunal, tam
bém por maioria, determina a sustentação das eleições 
marcadas para o pleito de 15 de novembro do corrente 
ano, por descumprimento das exigências contidas nã Lei 
Complementar, nt I de 9-11-67. 

Novembro de 1984 

Relatório: 

O Ex.celentíssímo Senhor Presidente do Egrégio Tribu
nal Regional Eleitoral apresentou em Plenãrio, para 
apreciação de seus Membros, os Autos de_ Processo, de 
nt 52/82, de _conhecimento sobre a situação dos novos 
Municípios, criados pela Emenda Constitucional n• 
12/81-Am., relativo aos efeitos do§ 3t do artigo 177 da_ 
referida Emenda Constitucional, em que determina que 
os senhores Juizes Eleitorais arrolassem os eleitores_ ali 
domiciliados, isto é, vinculados às secções eleftorais exis
tentes em suas áreas para o fim de votarem nos candida
tos a Prefeito e Vereadores devidamente registrados para 
esses cargos, determinando ainda em Portari~ "ad refe
rendum" deste Egrégio Tribunal a jurisdição dos Juízes 
Eleitorais nos citados municípios, para ali serem proce
didas as eleições, a fim de prevalecer o estabelecimento 
n_a citada Emenda Constitucional, com exceção dos Mu
n-icípios de Pí-eildente- FiguCiredo e do Rio Preto da Eva, 
cuja instalação foi prevista na dita Emenda Constitucio
i1al, porêm, cõnsta da resolução oriunda do decreto de n• 
6.232 de 30-3-82~ possuemcos seus limites geográficos". 

A apresentação acima teve seu Relator designado, o 
qual deu vistas ·ao Excelentíssimo Senhor Procurador 
Regional que emitiu seu Parecer opinando nQ "sentido 
de que s_e julgue inconstitucional a Emend~ Constitucio
nal n9 12, de 10~12-81 pretérito, impermitindo, assim, a 
realização de eleições nos Municlpios, devendo, os elei
tores votarem nos seus Municípios de origem". 

Assim- Os Autos vieram-me conclusos para julgar. 
f: _o relatório 
A Emenda Constitucionál n9 12 foi elaborada sem 

obedíênCia ao artigo 14 da ConStituição Federal, Emen
da Constitucional n9 l de 17 de_outubro çie 1969, que 
obriga: artigoJ4 ''Lei Complementar estabelecerá os re
quisitos mínimos de população e renda pública, bem 
como a forma de consulta prévia às populações, para a 
criação de municípios". 

Pelo fato· de não ter sido feito a consulta_ prévia, a qüe 
se refere a Lei referenciada, imppcsSível se torna- a· exe~ 
cu""'"C-i& dã. Lei--criadora de 16 noVos MunicíPios. 

Pelo qu~ se constata, a apresentação submetida à apre
ciação deste Colegiada, se não [or considerada inconsti
tucional por falta de quorum, pelo menos o Tribunal ê 
competente, para apreciâ-la como se observa claramente 
das decisões unânimes do Supremo.Tribunal Federal_ e . 
mormente_ do .. Tribunal Superior Eleitoral, conforme 
Ementa: ---

"Representação nt 4.772- Classe X Distrito F~
derat. - Decisão unânirn~ do Egrégio Tribunal Su
perior Eleitoral. - Representação .do Procurador 
Geral Eleitoral a respeito da realização de eleições 

-no Município Francisco Alves-, no Estado do Para
ná. - O Tribunal, entendendo sua a competência 
para apreciação da matêria, bem como que a reali
zação de tal p~eito infringe o§ I• do artigo 5•, da Lei 
Complementar n9 l, de 9-11-67, decidiu pela proce
dência da represental;(ãO, para o fim de sustai as 
eleições no Município citado." 

Justõ é ressaltar o Acórdão do SUpremO Tfióunal Fe
deral qUe em- decisão unânime julgou a Representã:çãci n9 
958-GO do (Tribunal Pleno). Relator: o Sr. Ministro 
Soares Munhõs. 

''Representação: Lei estadual que procede ades
membramento territorial para anexação a Municí
pio vizinho sem prévia consulta plebiscitária- das po
pulações residentes nas ãreas atingidas. Ofensa ·ao 
artigo 14 da Constituição da RepúbHca. lnconstitu
ciona_lidade da Lei n• 8.024 de novembro de 1975, 
do Estado de Goiás." 
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E.c;tas foram -as conClusões a que cht!'gamos para sustar 
a realização das eleições nos novos Municípios, devendo 
por iSSo os eleitores continUãrem vi-nCuladOs aos de ori
gem. 

SS. do _Tribunal Regional Eleitoral do Estado do 
Amazonas, em Manaus, 16 de agosto de 1982. -José de 
Jesus Ferreira Lopes, Presidente- Walmfr Boná Robert, 
Relator, designado - Ubiray Luiz da Costa Terra -
Marinlldes Costeira de Mendoaça Uma- FIIU:Sto Ferrei
ra dos Reis - Luiz Bezerra de Menezes - Osmar P-o
sa, Procurador Regional Eleitoral. 

ExcelentísSimo Senhor Juiz Presidente do Tribunal 
Regional Eleitoral do Estado do Amazonas. 

O Partido Democrático Soda{- 'PbS, peio Presiden· 
te da Comissão Executiva do Díre(óiio Regional do Es
tado do Amazonas, na qualidade de terceiro prejudica
do, por seus advogados, nos autos do Processo nl' 52 ,........ 
Classe VIII, "de conhecimento sobre a situação dos no
vos Municípios criãdos J)elã -gmenda Constitucionâl n9 
12/81-AM", inconformadO, data venia, com o v. Acór
dão de ns. 12314, respeitosamente interpõe 

Recurso Especial 

para o egrégio Tribunal Superior Eleitoral, com funda
mento no artigo 138, incisos I e II, da ConstituJçi:o Fede
ral, combinado com o artigo 276, inciso I, alfneas a eb, do 
Código Eleitoral, e pelas razões que e.xpõe. 

Antes do mais, esclarece que o presente recurso é in
terposto tempestiv:.tmente, data nnia, visto que o v. 
acórdão recorrido foi publicado i-ta Sessão Ordinária de _ 
24-8-82, desse egrégio TribUrlã{ e,--muíio embOra ainda 
não se o tenha publicado no órgão Qfi.fial para fins de in
timação, o recorrente, nesta data, dá-se por intimado e 
dele recorre, conseqüentemente, dentro do prazo !e,sal. 

Também esclarece que é terceiro prejudicado, posto 
que o v. acófdão recorrido, decidindo como decidiu, tor
nou sem eficácia -as conveilçõcs para a escolha dos candi
datos a Prefeito e a VereaGor que o reconeate- rcal.izoli 
nos Municipios atingidos pdo julgado (COM!mÇÕes mu
nicipais que foram devidainente ac:ompaahadas peJos 
observadores designados pelos r~ivos juizes eJejto
rais) e inócuos os pedidos de registres (jâ ajuizados) des
ses mesmos candidatos. Assim, ..._ ..-., inepvel o in
teresse e legitimidade do recorrente. 

O Y. acórdão recorrido, data ,-eai., fOi proferido con
tra a Constituição Federal, COJJ-lra e.xpressas disposições 
de lei e em manifesta discrepância com a jurisprudência 
do egrégio Tribunal Superior Eleitoral. 

Com efeito. 
Vê·se do v. acórdão recorrido que o objetivo úni.co do 

seu julgamento foi a Emend-a ConstituciOnal nl' 12, de 10 
de dezembro de 1981,_ que deu nova _r~ação ac:;s artigos 
67, 74, 88 e 121 a 145 da Constituição do Estado do 
Amazonas e acresceOióu às DisposiçõeS Gei3is e Tnin'si-' 
tórias da mesma Constituição um artigo, com três pará
grafos (art. 177, §§ 1~", 29 e 31'), 

Assim, de pronto, vê-se que o objeto do julgamento foi 
tão-somente a lei constitucional do Estado do Amazo-
nas. ~-

No direito brasileiro, cOmo sabemos todos, existem 
dois modos de declaração de inconstitucionalidade de 
lei: 

1) no julgamento da questão .inddelltei' tatam (preju
dicial da ação propo'sta); e, 

2) no jolgamento da ação direta de ~ec1arações de in
constitucionalidade. 

Ambas as hipóteses pressupõem a propositura de uma 
açào, de vez que o Poder Judiciário só age por provo.-· 
cação do interessado, jamais ex-officfo. Toda a ação 
pressupõe necessariamente três elemento·s subi~ti~os: au
tor, rêu e juiz. O exercício dO POder jurisdiciOnal, pelo 
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~juiz, pressupõe obrigatoriamente competência. Conse
qüe~_m_ente, a lei só Púde sua validlide e força ex:ecu

- tória após a declaração de sua inconstituciona1idade em 
que todo& esses pressupostos se Hzeram presentes. 

Pois bem. No caso dos autos, sem a presença de um só 
desses pressupostos da declaração de inconstitucionali
dade e seJ11 mesmo que esta ocoàçSSe, o v. ·acórdão-re· 
corrido négoLi· validade à lei. 

Sem a propositura de açào- conse_qaentemente sem 
autor e reú -, sem a provocação de quem tivesse legiti
midade para fazê-lo e sem competência ratione materiae, 
o v,_ acórdão recorrido "reconheceu" a inconstitucionali
dade da Emenda Constitucional n9 12, de lO de .de
zembro de 1981, do Estado do Amazonas, todavia não a 
_declar?U por não haver atingido o quorum constítucio~ 
nalmenle e,xigido, mas determinou a incidência dos efei
toS da declaração de inconstitucionalídade erga omnes! 

Data venia!!! 
- ~ ~ 

O v. acórdãO recorrido deixa claro que o presente feito 
não -é- âçliO e· nluito menos ação eleitoral. É, nas palavras 
do pfO!Jrio·v. ?Córdão fe,_corridõ "autos de conhe-cimento 
sobrc_situ_ação çlos novos municipios criados pela Emen
da· CÕn&.titucioDal n~' 12/81-AM., objetivando a reali
zaçãO das eleições nos mesmos, no próximo pleito de 15 
de novembro do corrente ano'', que foram apresentados 
pelo "Excelentíssimo Senhor Presidente do Egrêgio Tri· 
buna[ Regional Eleitoral'' (vide fi. 12). 

Na verdade, os autos cuidam de mero expediente en
caminhado pelo eminente Juiz-Presidente aos 'demais 
eminentes membros do egrêgio Tribunal a quo, dando
lhes ciência, por escrito, da$ providências administrati
vas-tomadas peJO emhl.enfe ·preSidente ad referendum do 
egrégio -Tribunal, no qual sua Excelência desde logo 
alertou, verbis: 

" ... entendo, ainda, que a esta Justiça cabe tão
somente atender ao que se refere à matéria eleitoral, 
isto é, no que concerne a esta Justiça para a insta
lqção_das municípios criados. Quanto às falhas que 
dizem ter ocorrido na criação dos mesmos, podem 
os- interesSados na JuStiça comum, pedir que seja 
tornada nula ou .anulada a dita criação dos munid
pios e não aqui ne5ta Justiça Espccializada que en
tendo incompetente para dizer sobre tais nulidades 
que pretendem apontar somente com finalidade 
política." 

A Emenda Constitucional n" t2, de lO de dezembro de 
1981, do Estado do Amazonas, deu nova redaç.ão aos ar
tigos 67, 74, 88 e 121 a 145, da Constituição do Estado e 
acresceotou, aO capítulo das dispos~ções gerais e transi
tórias, um artigo, com três parágrafos (artigo 177;§§-1 11, 

29 e 31'). 
O artigo 67 cuida dos direitos e vantagens do servidor 

público da administração direta ou indireta que vier a 
exercer mandato eletivo, no tocante às suas relações com 
o Estado. 

O ru.-tigo }4 cuida d_a percepção de vencimentos e van
tagens pelos servidores públicos, em geral. 

O artigo 88 cuiaa da composição do Tribunal de Jus
tiça e da alteração numérica dos seus membros, 

Os artigos 121 a 145 cuidanl. da divisàO política doEs
tado, forma o mOinento da cri~,i(ão do_s municípios (f:m 
estrita Obêdiência ao -disposto na Lei Complementar n11 

J, de 9 de novembro de 1967, promulgada em obediência 
ao artigo 14 da Constituição Federal), patrimônío, for
ma ôe administração e demais normas pertinentes à or
ganização municipal. 

Finalmente, o artigo 177 enumera os municípios ertf 

que o Estado se divide (caput), forma de fixação dos seus 
HmJtes (§ !~'),_forma de alteração dos limites fixados (§ 29) 
e o momento da i.nstalação de determinados municípios 
el'iiiriléfados no caput-(§ 3~'). 

Ora, ·as matéilas ve-rsadas na Emenda em questãO são -
exclusivamente de direito político-administrativo do Es
tado, não se en'quadrando na competência constitucional 

_dos juízes e Tribunais Eleitorais, explicitadas no artigo 
137 da Constituição Federal, bem como nos artigos 29 e 
30 do Código Eleitoral. 

Mas, o Y. acórdi:i:o recorrido, por três votos contra 
dois, deu pela competência do eg. Tribunal a quo para 
apreciar os alegados vícios que conteria a mencionada 
Emenda Constitucional (e iss-o em processo administrati~ 
vo, sem qualquer observância das normas da Lei n' 
4.337, de 11' de junho de 1964). 

E mais: procurou usurpar a competência originária, 
portanto exclusiva, do egrégio Supremo Tribunal Fede
ral, conferida no artigo 119, inciso I, alínea I, da Consti
tuição Federal. 

Conseqüentemente, o Y. acórdão recorrido contrariou 
os artigos I I 9, I, I e 137 da Constituição Federal e os ar
tigos 29 e 30 do Código Eleitoral. 

É bem yerdade que o v. acórdão recorrido procurou 
arrimar sua _competência em doJs julgados que invoca. 
Mas, data venfa, aqueles vv. julgados não lhe dão ores
paldo pretendido. 

O v. acórdão proferido pelo egrégio Supremo Tribu
na.! Federal na Representação n" 958-GO demonstra pre
cisamente a incompetência da Justiça Eleitoral para a es
pêcie e a competência originária do egrégio Supremo 
Tribunal Federal para declarar inconstitucionalidade, 
em ação direta, de lei estadual que procede a des
membrameí!lo territorial para anexação a municfpio vi
zinho ou para criação de novo município, com ofensa ao 
artigo !4 da Constiluiçào Federal ou à Lei Complemen~ 
tur n<1 1, de 1967. 

O outro v. acórdão imocado, ou seja, o proferido pelo 
egrégio Tribunal Superior Eleitoral na Representação 11" 
4.772- Classe X- Distrito Federal, cuidou de mntê:ria 
totalmente diYersa da questionada nestes autos. Ali, 
como se Yê do Boletim Eleitoral n~' 272, páginã 161, 
tratava-se de represen~ do Procurador;Geral Eleito
ral contra ato de Tribaaal Regjoaal Ele.iioral (no caso. o 
do Paraná) que fuara data ele e.1eJcio ..mclpal "potqLIC 
a realização de tais eJeições. infringem o parágrafo J• do 
art. 59, da Lei Complementar Jlf' l, de 9 de novembro de 
1967"; Ou Sejã, porque a dau. ~da qgld ~ 
ria a instalação do municipio~ Dia-........ com a .. 
eleiç~ municipais do$ IIIUB...,.jã ~ 

Hipi>lesek>talmenle difcn:nle.....,__li,-. 
o q:Jicie Tdbunal Superior _EJcitoliaf eio.-....
reconheceu a inconstitucionaiiàaà àa ki 411e .._.. 
aquele município. Muito menos rna~u aplicw01r .. 
tos da inconstitucionalidade q~ uio ~ .. 

Na verdade, o v. acórdão eml>ao:gado __ ....., 
rísprudêricia Ullif~rme dO Cgrégio Tribwial Supeáor 
EleitoraJ no sentido de que·a criação de muoicípi.osaão 
constitUi matéria Cf6itoral, Consoante se vê da Resolução 
n9 10.021 (Processo nl' 5.217- ClaSse X- Espírito San
to (Vitória), publicada no Boletim Eleitoral nl' 302, pági
na 305, de que foi RelatOr o eminente Senhor Ministro 
Peçanha Martins, cOroada" pela seguinte ementa: 

"A criaÇão de municípiOs não constitui mãtéria 
eleitoral, e, dessarte, as despesas com plebiscito se~ 
rão custeadas pelo Estado. 

Pedido de destaque indeferido". 

Também no julgamento do Mandado de Segurança n9 

474- Classe 11-· ES,_o egrêgio Tribunal Superior EJci
toraJ proferiu o v.Acordão n~' 5.850, de que foi relat01 o 
eminente Senhor Ministro Décio Miranda, no qual jul
gou prejudicado o pedido, pelos motivos indicados DO 

parecer da Procuradoria Geral Eleitoral, no qual se le, 
nrbis: 

"3. Parece-nos, data ve11ia, que o "writ" não de
verá ser conhecido, por cuidar-se de matêriã estra
nha à competência do Colendo tribunal Superior 
_Eleitoral. Como é curial, plebiscito não é eleição e 
assim não eStá disciplinado pelo Código Eleitoral. O 
Exmo. Senhor Ministro Xavier de Albuquerque, 
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quando Procurador-Geral Eleitoral, teve oportuni
dade de salientar que "A Justiça Eleitoral é compe
tente apenas para regular e promover a realização 
de tal plebiscito transmitindo-lhe o resultado à As
sembléía Legislativa requisitante. Não lhe compete, 
portanto, mas aos Poderes Legislativo e ExeCutiVO 
de cada Estado, aos quais incumbe a aprovaÇão e -a 
sanç"ão da Lei, a apuração de se conc_orrerem em 
cada caso ' outras condiçÕes_ igualmente necessárias 
à criação de município projetado" (Resolução n~ 
9.435, Boletim Eleitoral n9 277). No mesmo sentido 
é a opinião _do Exmo. Senhor Ministro CãnOido 
Motta Filho: "Não podemos dizer que o plebiscito é 
matéria eleitoral, quando ele não foi cogitado na Lei 
Eleitoral" (Boletim Eleitoral "' 210). 

E mais recentemente: 
"Ementa: I- Criação de Município. Plebiscito-, 

Lei Complementar n9 1-67. 
h da competência exclusiva do Tribunal Regio

nal Eleitoral expedir resolução sobre a forma da 
consulta plebiscitâria, exaurindo-se a matéria na 
instância regiOnal. 

II - Recurso especial interposto pai Diret6ri_O 
Municipal e ratificado, no Tribunal ad quem, pelo 
Delegado do Partido, nele credenciado após o trans
curso do prazo para sua contraposição. 

III- Recurso ex officio incabfvel, face inexistir 
dispositivo de lei que o autorize. 

IV- Apelos não conhecidos. 
Protocolo n9 1.790-76" 
(Recurso n9 4.408 -Classe IV -Mato GrosSo 

(Cáceres) Relator o Exmo. Senhor Ministro Rodri
gues Alckmin- in d.j. de21 de junho de 1976, pâg. 
4586). 

Ora, se não se cuida de matéria eleitoral, não
cabe à Justiça Eleitoral, por sua mais alta cú.pula, 
apreciar os alegados vícios que conteria o mencio
nado Decreto Legislativo" (B.E., 302f707). 

É manifesto, portanto, que o v .acórdão recprrido di
vergiu dos julgados acima apontados como paradigmas 
de divergência, os quais só ad!Pitem à Justiça Eldtciral, 
nos casos _de çriação~ d~ municípios novos, competência 
apenas para regular e promover a realização de Plebisci
to, o q ua1 também não é matéría eleitoral. ConseqUente
mente, não admitem competência à Justiça Eleitoral 
para apreciar a lei estadual que cria municípios. 

E além de ser incoinpetente ratlone materlae, o v.acór
dãO recorrido ainda procurou legislar, data venia, de vez 
que sem a propositura de ação regular, sem a existê!Jda 
<;ie dojs dos três elementos subjetivos da ação _- autQr e 
réu-, sem ter sido provocado por quem tivesSe legitimi
dade para fezê-lo, "reconheceu" uma inconstitucionali
dade, não a decla_rou P.Orque não_ conseguiu o quorum -
constitucional para tanto, J.!laS d~terminou a -inCidência 
dos efeitos da inconstitucionalidade, derrQgando não só 
a Emenda Constitucíonal n9 12,_ de 1981, do Estado do 
Amazonas, e o artigo 19 da Lei n9 6.978, de 19 de janeiro 
de 1982, como conJrªriando o artigo 69 e parágrafo úni
co da Constituição Federal. 

Assim, demonstrado, data venia, que o v.acórdão re
corrido contrariou a Constituição, contrariou expressas 
disposições de lei e divergiu da jurisprudência, o prese:nte 
recurso espectai deve ser conhecido e provido, para de
clarar a nulidade absoluta çlo v.acórdão recorrido. 

De Brasilia pfManaus, 27 de ago·sto de 1982. - __ p.p. 
Célio Silva - OABjDF 714. 

PUBLICAÇ0ES DE DECIS0ES 

Em 2 de dezembro de I 982 
N9 6.950 -...Recurso n' ~5.253 - Classe 4'- Amazo

nas - Ma naus- Súmula: Con1ra decisão do _TREjjüe 
determinoü a sustação das eleições de 15 de nov~bro_p_e 
1982; nos rinifiicípios criados pela Emenda ConstituCio
nal n9 12/81 da Constituição do Estado do Amazonas. 

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção m 

Recorrente: Diretório Regional do PDS do Amazonas_. 
Rel_a_tor: Ministro José Guilherme_ Ville1a. 

Decisão: Cõnheceu-se do r!,!cutso e se lhe deu provi
mento, vencido o Ministro re1ator. 

Ementa: Emenda n<? 12/81 da Constituição do 
Estado do Amazonas. Criação de novos municípios, 
incompetência do TREpara declarar, administrati
vamente e em tese, a inconstitucionalidade de lei es
tadual - Recurso conhecido e provido julgado em 
ôde outubro de 1982 --Protocolo n9 3.)30-82. 

RESOLUÇÃO N• 14 

Reabre o prazo para pedido de registro de candi
d~to dqs_ municípios criados no Estado do Amazo
;;as pela Emenda-Coostitucional n' 12 de 16 de de

- zeriibrõ de 1981. 

O Tribunal Regional Eleitoral do Estado do_Amazo
nas no uso de atribuições que lhe são CQnferidas pelo art. 
99 inciso XXX da Resolução n9 12 - Regimento Inter-
no,_~_____ _ _ 

Considerando que o Tribunal Regional Eleitoral-do 
Amazonas, em_ Acórdão dQ_ dia 16~&:.~2. Q:ete_nninou .a 
sustação d~ ~leições no~ municípios criados pela Emenda 
Constitucional~' 12f81 (art. 177)"por não haverem sido 
cumpridas as exigências Contidas na Lei ·cOmplementar 
n' I de 9-11-1967. 

Considerando que o Venerando Tribunal S.uperior 
Eleitoral, em 6-10-82 dando provimento ao Recurso Es
peciãT"Oii 5.253, nulificou o_ -susomencionado Acórdão, 
determinando que_ o Tribunal Regional Eleitoral decidis
se cpmo entendesse acertado. 

Considerando finalmente, que quando o _Egr~io Tri
bunal Regional Eleitoral do Amazonas, em 16--8-82, sus
tou as eleições nos já mençiçmados municípios, faltava 
apenas l (um) dia para se exaurir o-prazo conferido pelo 
arL 93 parágrafo 19 do Código Eleitoral, com redação 
dada pelo art. 11 da Lei n9 6.978 

-Resolve, reabrir pelo espaço de 1 (um) dia a partir da 
publicação da presente Resolução, no Diário Oficial do 
Estado do Amazonas, o prazo para entrada em Cartório 
de Requerimento de registras de candidatos a cargos ele
ti vos, pertinentes aos municípios criados pela Emenda 
Consti_tucional n9 12, de 16-12-81. no seu art. 2<? que 
acres.ceu n:a parte das Disposições Gerais e Transitórias 
da Constituição do Estado do Amazonas o art. 177 e 
seus parágrafos. _ _ _ 

Esta Resolução entrará em vigo-r na data de sua publi
cação. 

Sala das Sessões do Tribunal Regional Eleitoral doEs
tado do Amazonas, em Manaus, 18 de outubro de 1982. 

ExmY Sr. Dr. Procurador-Geral da República. 
O.s eleitores aba,~o re!acionªdos e qualificados: 
- Mârcia Itacolomi da C~sta, brasileira, solteira, resi

dente e domicilíada à Rua 1 casa 16, Conjunto BEAfl
CA, portadora do Título de Eleitor n~ 169.927- I• Zo
na; 

- Marivalda da Silva Carreira, brasileira, casada, re
sidente e domiciliada à Rua Recife nY 2.300, portadora 
do_ Título de Eleitor n' 90.087 - 1' Zoni; 

- Francisco Saltes Filho, brasileiro, casado, reSident!,! 
e domiciliado à Rua 5 casa,l42, Conjunto Castelo_ Bran
co, portador do Título de_Eleito_r n9 67.712 -1• Zona; 

- Carlos Alberto Costa, brasileiro, solteiro, resident~ 
e domiciliado à Rua Belém 407, portador do Título de 
eleitor nY 160.262- 2' Zona; vêm requerer-a V. Ex' que 
suscite a declaração de incQnstitucionalidade da Emenda 
Constitucional n"' 12, -de 10 de_dezembr_o de 198_1 que 
acrescento~ um artigo às Disposições_ Gerais ~ Transi
tórias da Constituição Estadual_ bem como os Decretos 
n9s 6.158~ de 25-2-82 e _6.232, de 30~3-$2, que regulamen
,t~am aqUela Crilenda, tudo conforme expõem em ane
xo. Pedem, outrossim, a concessãO- dlf""rifedida liminar, 
para que não se realizem eleições ngS ·municípios men-
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cionados com evidente_ ilegalidade, declarando-se afinal 
a iriConstituciõnaiidãde da aludida Emenda Constitucio
nal n<? 12/81 e dos Decretos Estaduais ~ntes citados. 

Nestes termos 
Pede-m deferimento, -- Mârcia Itacolomi da Costa, 

.~arivalda da Silva Carr-eira, Francisco Saltes Filho, 
Carlos Alberto Costa. 

E;.;.ce1entíssimo Senhor Procurador-Gerã.l da Repúbli-
ca 

l. Candidatos do PMDB Amazonas às eleições do 
dia 15 de novembro de 1982, vêm expor e requerer a V. 
Ex!- que suscite perante o Egrégio Tribunal Federal a in
constitucionalidade do art. 29 da Emenda Constitucional 
n9 12, dC 10-12-81 do Estado do Amazonas (texto ane
xo). 

A Emenda Constitucional n9 12 de lQ--12-81 aumentou 
o número de _lJlunicípios no Estado do Amazonas sem 
consulta plebiscitária ou verificação dos requisitos exigi
dos pela Lei Complementar. n9 1, de 9-11-67. 

2. Essa matêriã. fÕi tão nlaltratada que o Egr~gio Tri
bll:nal Regional Eleitoral do Amazonas entendeu que a 
críação dos novos muiiicípios não obedecera ao disposto 
na Lei Complementar nY l, de 9-11-67, sustando a 
eleição a realizar-se no próximo dia 15 de novembro 
(Processo n9 52-82}, em acórdão com a seguinte ementa: 

_ .. Preliminar de inconstitucionalidade da Emenda 
ConstituCional n' 12, de 10-12-81, suscitada pelo 
Procurador_ Regional Eleitoral. Embora reconheci
da, por maioria de votos, foi negada, por não-aten
der o preceito dó art. 116, da CF. No mérito, o Tri
bunal, tambêm por inaioria, determina a sustação 
das eleições nos novos muriicípios, considerado não 
haverem sido cumpridas as exigências contidas na 
Lei complementar n9 1." 

3. ~ Dessa de~isão recorreu o PDS aQ Egrégio Tribu
nal Superior Eleitoral que deu provimento ao Recur.so 
Especial 5.253, classe IV, em recente sessão, para consi
denlr a necessidade de suscitar-se a declaraçàod de in
constitucionalidade perante a Suprema Corte, por meio 
da respectiva argUição formulada por V. Ex• tambêm 
dessa decisão, o PDS lrripetrou o Mandado de SeguranÇa 
n9 551 cuia petição inicial foi indeferida liminarmente 
Pelo Relator no TSE. considerando a di.scutida emenda 
COmo flagrantemente inconstitucional, sendo que o im
petrante reconheceu a não observânJ;:ia das normas da le
gislação complementar (cópia do despacho do Ministro 
Relator - em anexo). 

4. Como se vê claramente, a criação e instalação des
ses ~ovos municípios acarretará a maior complexidade 
nas pr6Ximas eleições, pois, traz a dúvida quanto às con
sequências da validade ou .não da criação, tanto que o 
próprio PDS atravéS de seu defensor no Tribupal Supe
riOr Eleitoral reconhece que a Emenda Constitucional 
amazonense não atende ao art. 14 da Constitl,lição Fed~ 
ral e Lei Complementar n' 1. Ora, o Procurador-Geral 
da República aO encaniinhar ao Supremd Tribunal Fe
deralJLB.epresentação n91J38-l do Estado de Goiãs, re:_ 
quereu a suspensão liminar dos efeitos da lei criadora de 
novo muiiÚ:ípio goiano, inclusive a não realização _de 
eleiçÕes no novo município goiano dé S.erra Dourada, 
desmembrado do município de Itumbiara, que foi deferi
da pelo Supremo Tribunal, em sessão de 25-8-82 _(DJ- 30-
8-82- pg. 8.241), e o eminente Relator Min. Josê Néri' 
da Silveira, demonstraild_O-que, apesar da liminar conce. 
dida, não há obstáculos a uma solução imediata para 
evitar a~. perplexidades _dos candidatos de todos os parti
dOs. A situação amazonens_e é mais grave. São 17 nQy_os 
municípios cujos candidatos ficarão esperando uma de
cisão da Justiça no_julgamento da validade dessa criação. 
Dúvidas a todos os partidos e candidato_s. A não suspen-
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são liminar açarretarâ mais danos do que a concessão da 
medida cautelar. Senão veJãffiOs: - - - -- ~~ 

I- Com liminar. Suspensão das eleições 

I -Julgamento pela constituciOnalidade: realização 
das eleições nos novos municípios. - -

2- Julgamento pela inconstitucionalidade: eleição 
suplementar no antigo município. 

II- Sem liminar. Realização das eleições. 

1- Julgamento pela constitucionalidade: mantida a 
eleição. -

2- Julgamento pela inconstitucionalidad_e: anulação 
das eleiÇões nos novos municípios e eleições suplementa-~ 
res nos antigos municípios. -- --

5. Por tudo isso, pedem a V. Ex• o encaminhamento 
da argUição de incõ(\stitu-Cíõnãlidaáe- com a Suspfrisão 
das eleições nos novos municípiOs.----

Manaus, 18 de outubro de 1982. 

PROCURADORIA GERAL DA REPÚBLICA 

Atos do ProauadorooGeral 

Nos autos do processo PGR n'~52.635f82interessados 
Márcia ltacolomi da Costa e outros, no qual se pede seja 
argUida a inconstitucionalidade do art. 2'~ da En1enda 
ConstituCional n'~ 12, de i O~ 1.2~81, do Estado do Amazo- -
nas, proferi despacho em 3 de março de 1983~ determi
nando o arquivamento, nos termos do parecer elaborado 
a respeito. 

Brasília, 4 de março de 1983. - Inocêndo Mútlt'es 
Coelho, Procurador-Geral da República. 

EMENDA CONSTITUCIONAL No 17 

Acrescenta parAgrafo ao artigo 177 da Constl
tuiçio do Estado do Amazonas. 

A mesa da Assembléia Legislativa do Estado do Ama
zonas, na forma do que estabelece a alínea .. i" do inciso 
I, do artigo 12, da Resolução Legislativa n9 103, de 10 de 
dezembro de 1980 -Regimento Interno-,- faz saber 
aos que a presente virem que prorriovam a seguinte 

EMENDA CONSfrflJCIONAL 

Art. l'~ É Acrescido -o 9-49 dO-artigo 177 da Coilsti
tuiÇão do Estado do Amaz-onas (Emenda ConstitUCional 
n9 12, de 12-li-1981}, com a -seguinte redaçãO: 

"Art. 177. 
§ 49 Os Municípios não instalados nos termos 

do parágrafo anterior adquirirão autonomia Com a 
realização de eleições para Prefeito, Vicê-Prefeito e 
Vereadores, na época e forma determinadas pela 
Justiça Eleitoral." 

Art. 29 Esta Emenda eOtrará em vigÕr na daia- -de 
sua publicação. -- -

Paço da Assembléia Legislativa do_ Estado do Amazo_
nas, em Manaus, 14 de dezembro de 1983. - Ellzabetb 
Azize, Presidente- Oeuter Mendonça, V ice-Presidente 
-José Maria Monteiro, Secretário~Geral. 

LEI No 7.206, DE 5 DE JULHO DE 1984 

Fixa a data da eleição dos vereadores dos munfci
plos criados pela Lel n'~7.009, de ]'I de julho de 1982 
e, dá outras providências. 

O Presidente da República 
Faço saber que o Cõrtgresso Nacional decreta e-eu 

sanciono a seguinte Lei: -
Art. 19 Nos municípios Criados pela Lei n'~7.0Õ9, de 

19 de julho de 1982, far-s6-=-á eleição para vereadores no 

prazo de 120 (cento e vi~te) dias, a contar da data da 
publicação desta Lei. -- -

Parágrafo único. Nos municfpios cri::idos por lei es
tadual até 31 de dezembro de 1983 realizar-se-ão, no pra
zo previsto no caput deste artigo, eleições para preechí
mento_dos cargos-de prefeitos e vice-prefeitos e para ve~ 
·rea=dores, -diVC-ndo a poSse ocoi-rer dentro Cle- 30 (triiita) 
dias da realização do pleito, com os mandatos até 3rde 
dezembro de 1988, prevelecendo- para estas eldçõeS :ãs 
inelegibilidades previstas para as eleições municij)'iíS-(afí:
neaa do§ ]9 do art. 151 da Constituição Federal) do mu
nicípio ou municípios do qual tenha havido- desmembra
mento. 

Art. 29 Os mandatos dos vereadores eleitos graças 
ao disposto no artigo anterior terminarão com os dos-ve
readores eleitos em 15 de novembro de 1982. 

-Art. 3~> A Justiça Eleitoral baixará resoluções e to~ 
rrlará todas as providências necessárias à realização da 
eleição prevista nesta Lei. 
- Art. 4'1 Esta Lei entra em vigor na data de sua publi

ça,çã_o_._ 
Art. 5'1 Revogam-se as disposições- em contráriO. 
B:rasí1ia, 5 de julho de 1984; 1639 da Independência e 

969 da República. -Joio Flgueiredo --Ibrahim Abi
Ackel." 

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL 

~ Instruç6es 

RESOLUÇÃO No IJ.930 (de 14 de ag .. to de 1984) 

(Processos-n'~s 7.077 e 7.080- Classe 10'- Distrito Fe
deral e Rio de Janeiro). ---

Instruções para a realfuçio das eleições munlcl
pals previstas na Lei no 7.206, de 5-7-84. 

O Tribunal Superior Eleitoral, usando das atribuições 
que lhe confere o art. 39 da lei n~' 7.206, de 5-7-84, resolve 
expedir as seguintes instruções:_ 

Art. 1 'I As eleições municipais previstas na Lei n9 
7.206/84 serãlo realizadas no prazo de 120 (cento e Vinte) 
dias, a contar data da publicação desta Resolução. 

Art. 2'~ Os Tribunais Regionais Eleitorais com juris
dição sobre os municípios onde se realizarão as i-efeyidas 
eleições fixarão a data do pleito, de modo a que sejam 
cu_mpridos, a partir do prazo de encerramento do alista
mento (C. Eleit. art. 67), todos os _demais prazos legais 
relativos ao processo eleitoral. 

Art. 3~> Para as eleições de que trata esta Resolução 
obs~rvar-se-ão, no que couber, as Instruções contidas 
nas Resoluções n'>'s 11.270, de 25~5-82, 11.455, de 16-9-
82, ll.45~d~ 72-9-.S,f e, I t.457, de 22-9:82, ~em como as 
demais- normas regulamentares que disciplinaram as 
eleiçõ_es municipais realizadas em 15 de novembro de 
1982. 

Art. 4'1 Estas instruções entrarão em vígor na data 
de sua pub_licação, revogadas as disposições em con
trário. 

Sala das Sessões do Tribunal Superior Eleitoral. 
- Brasflia, 14 de -agosto de_ 1984.- Soares Muíloz, Presi

dente- J_gsé_ GPilherme Vllleia,_Relator- D~o Miran
da- Rafael Mayer- Torreio Braz- Washington Boll
var de Brito - Sergio Dutra - M4rtlres Coelho, 
Procurador~Geral Eleitoral. · 

Excelentíssiinó Senhor Procurador Geral da- repúbli-
ca. 

O Minicípi6 de Itacoatiara, unidade administrativa do 
Estado do Amazonas, representado por seu Prefeito 
Constitucional, cidadão Mamoud Amed Filho, através 
do advogado que esta subscreve (doe. n9 1), regularmen~ 
te inscrito na Ordem dos Advogados do Brasil, Se((ão do 

-- Aniúonas, sob o n9424, com escrítório eStabelecido em 
Manaus; -Capítaf do Estado do Arilazõn"àS~ à Avinida 
Eduardo Ribeiro, n~' 620 - Edifício Cidade de Manaus, 
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sala n~' 208, vem, respeitosamente, perante Vossa Exce
lência, soliCítar que se-digne de argair, no uso das atri~ 
buíções que lhe são facultadas pelo artigo 119, inCiso-I, 
letra z, da ConstituiÇã'o Federal, e de acordo com o per
missivo preVISto n-o- artigo 174 dO-Reginiento" Interno do 
~uprerrio Tribunal, mediante Representação ao Egrégio 
Pretório Excelso, a -inconstitucionalidade do artigo 2~> da 
Emenda Constitucional Estadual n9 12, de 10 de de
zembro de i98I, do Decreto Estadual n9 6.158, de 25 de 
fevereiro _de 1983, effi razão dos fatos e fundamentos jurí
dicos adiante expendidos: 

I ......: bS fatOs QUe -deram origem à presente represen~ 
tação 

l. Em data de 22 de setembo de 1981, o Senhor Go~ 
vernador_ do Estado do Amazonas encaminhou à douta 
Assembléia Legislativa o Projeto de Emenda CôrlstltU
cional n'~ 3 (doe~ n_9 2), através da Mensagem n9 26 (doe. 
n9 3), cujo preâmbulo está assim redigido: 

"Senhor Presidente, Senhores Deputados: 
Nos iérmos do art. 24, item II, da Constituição 

do Estado, tenho a honra de- submeter a Vossa Ex~ 
celéncías o anexo Projeto de Emenda Consituciohal, 
que dá nova redação aos artigos 67, 88; e 121 a 145, 
da Constituição, e- acrescenta um artigo, Com dois 
parágrafos, às Disposições Gerais e Transitórias". 
(os grifos não são originais). 

2-.- Instaurado o processo legislativo para apreciação 
da Emenda Constitucional questionada, a veneranda As
seni.bléia.Legislativa do Estado, a-pós parecer favoTâvel 

·da ComisSãO de Consti"tuição, justiça e Serviço Público 
(ªoc. n_9 __ 4) e da Comissã_o de _Redação Final (doc~_n! 5),_ 
prÕm-ulgoU, enl 10 de dezembro de 1981, a Emenda 
ConstituCiorial n~'12, dã"ndo nova redação aos artigos 67, 
74, 88 e 121 a 145, da Constituição Estadual, e acrescen
tando um artigo, com três parágrafos, às Disposições 
Gerais e TrinsitódaS (doe. n9_ 6). 

3. É o que se observa do artigo 29 da referida Emen
da Constitucional, abaixo transcrito: 

'~Art. 29 As DispOsições Gerais é TransitóriaS 
ficam acrescidãs-d.O seguinte artigo: 

.. Art, 177.· _ O Estado do Amazonas é constitur
do de. setenta e um (71) Municípios, a saber: Alva
rães, Amatarí, Am_atarã, Anamã, Anori, Apuí, Ata
laia do Norte, Autazes, Auxniadora, Axínim, Bar
celos, Barreirinha, Benjamin Constant, Berurí, Bi
tencourt, Boa Vista do Ramos, Boca do Acre, Bor
ba, Caapirangã, Camaroã, Canamari, Cirilltama, 
Ciiiãuarí, Carreiro, Coari;'codajás, Eirunepé, Envi
ra, Esticão-do Equãdor, Fonte Boa, Humaitâ, Jaua-

- retê, Ipicuna, Tranduba, Itacoatiara, ltamarati, lta
piranga,·Japurá, Juruã, Jutaí, Lábrea, Manacapuru, 
Manaquiri, Manaus, Manicoré, Maraã, Maués, 
Moura, Nhamundá, Nova Olinda do Norte, Novo 
Airão, Novo Aripuanã, Parintins, Pauini, Prisiden~ 
te Figuejre"do, Rio Preto da Eva, Santa Isabel do 
Rio Negr(), Santo Antonio do Iça, São Gabriel da 
Cachoeira, ·são Paulo de Olivença, São Sebastião do 
Uat\llllã, Silve-s, Sucu-nduri, Tabatingi, Tamaniquã, 
Tapauá, Tefé, Tonantins, Uarini, Urucurituba e 
Urucurá. 

§ 1'~ Os limites dos Municípios -serão fixados 
por decreto do Poder Executivo, com base em docu
mentação cartográfica elaborada pelo Instituto de 
Terras do Estado- ITERAM. 

§ 2~> Só a lei poderá alterar os limites estabeleci~. 
dos na forma do parágrafo anterior. 

- § :f\'1 A -instalação dos municÍpios de Alvarães, 
Amaturâ, Anamã,Beruri, Boa Vista do Ramos, 
Caapiranga, Tã~aretê, lranduba, Itamarati, Mana
quiri, __ São _Seb_~stíão do Uatimã, Tabatinga, Tonan
tinS~e UaiÍ:iii far-se-á com a realização das eleições 
gerais de -!982, mediante 3 posse dos Prefeitos C: dos 
Vereadores eleitos nos Municípios referidos neste 
artigo." 
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O artigo 177, acimâ. referido, acrescido ao texto d.a 
Constituição Estadual pela Emenda Constitucional nl' 
12/81, de lO de dezembro de 1981, não passa de uní con
denãvel artificialismo do GovernO do Estado para a 
criação de 28 novos _Municípios, visando a interesSes 
poUticos, porquanto anfes de sua vigência o Estado do 
Amazonas era constituido de apenas 43 (quarenta e três) 
unidades administrativas municipais e não de 71, como 
tenta impingir aquele dispositivo legal. 

Diante deste fato irretorquivel e indesmentfvel, 
perguntar-sc-ia: ·qual foi a lei, promulgada pela douta 
Assembléia Legislativa e sancionada pelo Govem~ do 
Estado, na forma prevista no artigo 123 da Constituição 
Estadual, que. criou os 28" ~ov~s MuniCípiOS? ~ 

4. A um Governo, por!m, habituado aos mais nefan
dos casuísmos, - artifícios políticos que afastaram o Es
tado do Di_reito, - pouco ou quase nada importava a 
obediência aos preceitos legais. Assim, tendo por supe
dâneo o disposto no pã"fãgrafo 1 ~ do artigo 177, da Cons- __ 
tituição Estadual, introdizidos no texto desta Emenda 
Constitucional n9 12/81, o então Governador do Estado, 
Professor Jos~ Lindoso, editou, em 25 de fevereiro de 
1982; o Decreto n9 6.158 (doe. n' 7), que estabelece os li
mites dos 71 Municípios que eóristitue;m o Estacio do 
Amazonas, quando em verdade tal Decreto teve por fi
nalidade precípua retalhar a ãrea de 2i Municipíos, 
criando, conseqüentemente, outros 28 (vinte e Oito) no
vos MunicfPios, que vão abaixo discriminados: 

I' Alvarães; 2' ~ Amarati; 39- Amaturâ; 49 
Anamã; 5'- ...... Apuí; 69 - Auxiliadora; 19 - Axi-_ 
nim; 8" - Beruii; 99 - Bitencourt; I {)o;>- Boa Vista 
do Ramos; 119- Caapíranga; 129- Caapiranga; 
139- Canamari; 149- Envira; 159 -_Estirão do 
Equador; 169 - Iauaretê; 179 - Iranduba; 189 -- _ 
ltamarati; 199 - Manaquirí; 2{)9 - Moura; 219 -
Presidente Figueiredo; 22' - Rio Preto da Eva; 23"~ 
-São Sebastião do Uatumã; 24'- Sucunduri; 259 
- Tabatinga; 26'- Tama[Jiquâ; 27'- Tonantins; 
289- Uarini. 

S. Perlustrando pai-i passu o caminho sinuoso 
da ilegalidade., cujo percurso rara iniciado pelo ex
GoVernador,o atÜal Govemadot do Estado, Profes
sor Gilberto Mestrinho de Medeiros Raposo, não 
obstante a primorosa erudição de sua _assessoria 
jUrídica, submeteu, através da Mensagem n\"' 36, de 
26 de setembro de 1983_(doc. n9 8), à apreciação da 
Assembléia Leglslativa do Estado o Projeto de 
Emenda_Const_itucional n,_OI/83 (doe. n9_9); qllees~ 
tá assim elaborado: 

"Projeto di?' Emen~a Constitucional n9 OJ /83 
acrescenta parágrafo rio artigo 177 da Const_ih,li_ção 
do Esta:d_o do Amazonas. 

A Mesa da Assembléia Legislativa do Estado do 
Amazonas, na fOrma do que estabelece a alínea "i" 
do in_cisoJ, dõ artigo 12 da Resolução Legislativa nq 
103, de 10 de dezembro de 1980- Regimento Inter
no - faz saber aos que a presente vii'em que pro
mulga a seguinte 

Emenda Constitucional: 

Art. }9 :b acrescido o § 49 ao artigo 177 da 
Constituição do Estado do Amazonas (Emenda 
Constitucional n' 12, de 10~12-1981), com a seguinte 
redação:_ 

"Art. 177 ........... ., ........ ~ .. •····• 
§ 49 Os M ugicfpiõs não instalados nos termos 

do parágrafo anterior adquirirão autonomia com a 
realização de eleições para Prefeito, Vice-PrefeitO e 
Vereadores, na êpoca e forma determinadas pela 
Justiça Federal." 

Art 29 Esta Emenda entrará em vigor na data 
de sua promulgação. _ 

6. _Aberto o procedimento legislativo para exame da 
Emen<la _ Çonstitucional apresentada Pelo Goveino- do 
Estado, a douta Assembléia LegiSlativa do AmaZonas, 
de acordo com o parecer favorável da Comissão_ de 
Cons_tituição,_ Justiça e Serviço Público (doe. n~t 10}, e 
após aprovação do seu respeitável Plenário (doe. n' ll), 
promulgou a Emenda Constitucional ntl7,-de 14 de de
zembro de 1983 (doe, nt _I~). dandQoolhe a seguinte re
dação: 

.. Emenda Constitucional n9 17, de 14 de de
zembro de 1983~-

Acrescenta parágrafo no artigo 177 da Consti
tuição do Estado do Amazonas. 

A Mesa da Assembléia Legislativa do Estado do 
Amazonas, na forma do que estab_ele_ce a al(nea "i" 
do inciso I, do artigo 12, da Resolução Legislativa 
nt103, de lO de dezembro de 1980- Regimento In
terno-, faz saber aos que a presente virem que pro
mulga a seguinte 

Emenda Consfituêional 
Art. I" ~ acrescido o § 49 ao artigo 177 da 

Con_stituição do Estado do Amazooas (Emenda 
Constitucional n9 12, de 12-12-1981), com a seguinte 
redação: 

"Art. 177. ............................ _ 
§ 49 Os M u~icípiõs não instaladÕs n~~s termos 

do parágrafo anterior adquirirão au_tonomia com a 
realização de eleições para Prefeito, Vice-Prefeito e 
Vereado_r~s .• na época e forma determinada pela Jus
tiça Eleitoral." 

Art. "29 -Esta Emenda entrará em vigor na data 
de sua promulgação." 

II- A flagrante Inconstitucionalidade do afiigo 29 da 
Emenda ConStituCional n9 12f81. 

7. Senhor Procurador. da ~epública, quando o im
pério do arbítrio do poder público se avulta, violando, 
sem os embarg~s da observância das normas jurídicas, 
os principias constituciOnais;- Urge que Sé-recorra aCf Po
der Judiciário - fonte fecundante da legalidade - no 
sentido de que este restabeleça a harmonia entre o Esta
do e o ·Direit9. 

8. No caso presente, é estarrecedora a forma como o 
Governo do Estada e a Assemblêia Legislativa vilipen
diaram a autonOmia municipal, violando, ,grosseiramen
te, os artigoS 14, parágrafo- único, e 15, -inciso II, da 
Constituição Federal, com a esdrúxula criaçãO de 28 no
vos Municípios, sem o amparo-de uma lei estadual perti
nente à matéria. 
_ 9. Não obstante tenha a própria Emenda COnstitii

cioilal, ora atacada, dado nova redação ao artigo 123, es
·w.beleCenâC,-que"a criação de MunicípiõS far-se-á por lei 
estadual no período compreendido entre del-Qito e seis 
meses anteriores à data da eleição municipal", ainda as

-sim, nem a Assembléia Legislativa promulgou, nem tam
pouco o Governo do Esl11do sancionou lei alguma que 
verse sobre a Criação dos 28 novos M unicipiOs-dispostos 
no artigo 177 da Constituição EstaduaL 

Como se vê, a criação de tais M unicífdOs fica por con
ta exclusiva do artificialismo contido na m_ensagem go
vernamental (doe. n9 3) e por conta da incongruência da
Assembléia Legislativa, que aprovou uma emenda à 
Constituição Estadual atingida pelo vício inSanàvel da 
inconstitu_cionaHdade formal. 

10. QbcecadQs pelos votos que poderiam auferir nos 
novos redUtos eleitoi:"ais, o Governadot do Estado e os 
Deputados Estaduais fizeram vista grossa não só ao arti
go 123 acima referido, cuja redação foi por eles mesmo 
ela_borada, CO!llO também não deram a mínima impor
tâncill ao_parágrafo único do artigo 14: da Constituição
Fed~ral, que assim preceitua: 

"A organização municipal, variâvel segundo as 
peculiaridades locais, a criação de municípios e -a 
respectiva divisão em distrito; ~penderão de lei". 
(os grifos não são originais). 
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11. Doutrinando ex professo sobre o apaix._onant_e t~ 
ma, ora abordado, o festejado administrativista Profes
sor HelY Lopes-Meirelles, com sua autoridade de mestre 
em letras jurídicas, brinda-nos com esta brilhante lição: 

"O Município brasileiro surge sempre do terri
tório de outro Município, dando ensejo, conforme o 
caSo, a quatro ato's distintos: o desmembramento, a 
anexação, a incorporação e a fusão de territórios. 

Desmembramento é a separação de parte de um 
Município, para integrar-se noutro ou constituir um 
novo Município." 

Adiante, prossegue o renomado mestre: 

.. A· forma usual de_ criação de Município é a 
~ancipação do distrito, Com a sua elevação à cate
goria de pessoa jurídica de direito público interno, 
através da outorga de autonomia por lei estadual. 
Para tanto, o distrito que pretenda ser elevado a 
Município deverã preencher as condições mínimas 
estabelecida.s pela Lei Complementar Federal n9 
1/67 e atender às exigências estaduais pertinentes, 
bem como às instruções da Justiça Eleitoial para a 
consulta plebiscitãria, cujo procedimento eXamina
r_emos_ a~~a~te- (item III).· 

Pode-se assinalar quatro fases distintas no proce
diffiento de criação de- MunlC(pio, a saber:-1~) repre-
sentação à Assembléia Legíslativa nos termos e com 
os· comprovantes dos requisítõs--mínimos exigidos 
pél:i leí complementar federal; 29) determinaçãO da 
Assembléia Legislativa para que se realize o plebis
cito, de~d_e q~e satisfeitas as exigências legais; 3~) 
-reâtização do plebisCito pela Justiça Eleitoral; 4t) 
promulgação da lei criadora do Município, se favo
rãvel o re$ultado do plebiscito. 

-Sendo a criação de Municipio um ato-eminente
mente político, sua efetivação pela Assembléia Le
gislativa, com a sanção do Governador, seria, em 
princípio, inSuscetível de impugnação judicia_L Mas, 
como a Constituição da República e a lei comple
mentar fetleral instituíram um procedimento admi
nistratiVo vinculado pará O Legislativo, para a Jus-_
tiça Eleitoral e para o Executivo Estadual (que deve
rá sancionat ou vetar -a lei), decorre, necessariamen
te, a possibilidade de impugnação judicial dos atas 
ilegais praticados em qualquer das fases desse pro
cedimento, como da própria lei que vier a ser pro
mulgada:corn,.oíe.rrsa às normas constitucionais ele
gais pertinentes. Nula serã a determinação da As
sembléia Legislativa para a realização-do plebiscito 
se a· representação não houve_r: atendido a todos os 

-"'requisitos legais para o seu deferimento Nulo será o 
plebiscito que se realizar sem obediência à.s normas 
legais e às instruções da Justiça Eleitotal. Inconsti
tucional será a lei que criar Municfpio ou efetivar 
desmembramento territorial em desacordo com a 
co-nstituição, com a lei complementar federal ou 
com as normas estaduais pertinentes. 

- Advertimos que às leis criadOras de_ Municípios 
ou aprovadoras de alterações territoriais produzem 
efeitos concretos- e imediatos, e, por essa razão, 
tornam-se atacâveis pela vias judiciais adeq~adas 
(mandado de segurança, ação anulatória, rePresen
tação, conforme o caso), antes mesmo de qualquer 
ato _admiiii_strativo decorrente de sua execução. 

Em se tratandO di: lei ou ato ofenSívo da áutono"
mia municipal, o recurso próprio é a representação 
ao Supremo Ti'ibunal Federal, prevista nos arts. 11, 
§ 1". c e 119, I, da Constituição da República,jâ re
gulamentada pela Lei 4.337 de l-6-64 alteradas pela 
Lei 5.778 de 16-5-72 earts. 169 e 178 do Reg.lnt. do 
STF"_, (ln ''Direito Municipal Brasileiro", 4~ 

edição, pp. 42/44). (os grifos são originais). 
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12. Mas, Senhor Procurador da RepúbHca,_ a violen~-, 
ta. investida contra os princípioS constitucionais não para~ 
por a[. Se a-Criaçãa_eu conseqUenie desmembramento do 
Município de AMATARI, bem como dos_ demais ~7 
Municípios, postergam a autonomia mun!_~paJ, a falta 
de consulta prévia,- a-o corpo eliitoral das localidades 
atingidas pela força do arbítrio, é atentatória aos dispo_
sitivos jurídicos dos artigos 3'1- e.5'1 da Lei Complenlentar 
n9 1/67, -lei íiltegr3.tíva das normas conStitucionais,
promulgada e sancionada em obediência às disposiç_ões_ 
do artigo 14 de nossa Lei Suprema. 

De fato, estatui o artigo 31i' da Lei Complenientar n'1 
1/67 que: -

"As_assembléias legislativas, atendidas as exigên
cias do artigo anterior. Determinar~o a realização 
de plebiscito para consulta à população da área-ter
ritorial a ser elevada a catcg<Jria de município." (os 
grifos não são originais). · -· -

Em perfeita cOnsOnância com o artigo à epigrafe, esta
belece o artigo 59 do referido diploma legal que: 

.. Somente será admitida a elaboração de _lei que 
crie municiplo, se o resultado do pleb_isc:!!o lhe tiver 
sindo favorável pelo voto da Inaioria absoluta dos 
eleitores." (os grifos não sãó originais). · 

13. Senhor Procurador da República, é fato póblico 
e notóríõ que a criação do M11nicípio de Amatarí, bem 
como dos outros novos M unicfpios criados pela Emenda 
Constitucional fl.q 12/81, cujo. Oesmembramento está 
contido no Decreto EstadUal n9 6.158/82, foi realizada 
sem observância das solenidades estatuídas nos artigos 
39 e5"' da Lei Complemeittã.f-0.9 1/67, isto é, sem a prévia 
e indispensá_vel consulta plebiscitária à sua população, 
como se observa do requerimento em anexo, enca~inha
do ao Senhor Governador do Estado, contendo mais de 
200 assinaturas de eleitOres ail residentes (doe. n9 13). 

14. Pontificando sobre a consulta plebiscitária, que 
deve, obrigatoriamente; preCeder a lei que regular a 
criação de Municípios, ê a.ini:la o conceituado mestre 
Hely Lopes Meirelles que assim. disserta: 

"Plebiscito é: a consulta.Qliiiaà população de de
terminada ârea, sobr-e assUnto de seu interesx. 
Realiza-se após um--~ sum.ário do q.uaüfi~ 
cação dos votantes, assemelhado ao da qualificação 
eleitoral, mas com ela não se conWnde:, porque a 
consulta plebiscitâr"ia riâo decorre do direito de ci~ 
dadania, razão pela qual podem voi.ar até ~angc:i
ros residentes na áre3. inter~sa~ O ~nCial é a 
vinculação do votante com o assunto em consulta. 
Essa vincufaÇão será estabelecida! a&ora. pela Jus
tiça Eleitoral, a que foi atribuída a incumbí!ncia de 
regular e realizar os plebiscitos para_ cri~ção de Mu
nicípio (lei Complementar 1, de 9-11-1967, art. 3\t, 
parágrafo único). -

A lei complementar-delegou aos Tribunais_Re
gionais Eleitorais competência para regular a forma 
da consulta plebiscifária, atraVéS de Resoluções, rcs-:: 
peitados os seguintes preceitos: residência do votan
te, hã maiS de um ano, na ârca a ser desmembTada, a 
cêdula oficial, que conterá as palavrns ~'Sim" ~ 
.. não", indicando respectivamente a âprOvação ou a 
rejeição da criação do Município (ari.. J9, parágrafo 
úniCo, I e II), e aprovação por maioria absoluta dos 
eleitores da âkea (art. 59)". (ln "Direito Municipal 
Brasileiro", 4'" ediçãO, pp. 45(4~)~ (os grifos sãÓ-ori- _ 
ginais). -" --

15. Do exame dos fatos e fundanientosjtirídicos ãci
ma alinhados, conclui-se, sem qualquer esforço mental, 
que a elaboração da Emenda Constitucional n" 12/81, na 
parte concernente à criação dos novos Municípios, se 
desviou, de forma esdrúxula e inusitada, das regras dita
das pelos artigos 39 e 5"' da Lei Cómplem.eniar" n9 "f ;67. 

_invalidando,_ conseqi.Ieot~menf._ê, o· artigo 29 da rererida 
Émert-da, que acrescentou ao_ texto da Constituiçã"o Esta~ 
dual o artigo 177 e i"espectivõs parágrafos. -

1.6 .. Ao relatar a Representação n9 994, do Estado de 
GÕiâs, cujo tem·a se assemelha ao ora foc~~izado, o insig· 
ne M.i.o.istro Cunha Peixoto, do Egrégio Supreffi:O_Tribu: 
nal E.ed..~ral, assirri pontifica: -

_.~beminente "Procurador-Geraf" da República, 
ProfessO! Henrique Fonsecã de AraújO, no uso de 
atribuição que lhe confere o art. 119, I, letra i, da 
Conslifuição Federal, e na forma regimental, ofere~ 
ceu- representação ao SUpremo Triburial Federal e, 
por esse meio, submete a seu exame e julgamento a 
a_rgüi~_~o dej.nconstitucionalidade da L~i do Estado 
de Goiás n9 8.031, de Jll de dezembro de 1975, que 
d~membra do município de J ar aguá.; anexando-o 
ao MunicípiO çJe Rialma, o aiual distrito de Castri~ 
nópolis, com sua área total, .sem prévia consulta po
pular, exigível não s6 para a criação de municípios, 
como tambêm para a transferência parcial de terri
tóriO, viofarido asSún, o princípio da autono~ia 
municiPal e O diSposto Do art. 14 da Emenda Cons
tituciomil n<t I, de 1969, e arts. 29e39 daLei comple
mentar n"1, de 9 de dezembro de 1967". (ln "Revis-

- tã. trimestral d~ Jurisprudência, Vol. 96, p. 964). 

17. Julgando procedente a Representação acima alu
dida, o Ministro Cunha Peixoto, ao proferir o seu voto, 
de um brilhantismo esmerado, acolhido unanimemte pe
los ilustrados Ministros do Tribunal Pleno do Veneran
do Pretória Excelso, assim se manifestou: 

"Com efeito, a transferência de território de um 
para outro município afeta os seus interesses, no 
que concerne à organização dOs serviços públicos e 

_ à arrecadação dos tributos. 
o- .Em caso semelhante, na Representação n9 878, 
também.~-'? Estaclq. ele Goiá.s_, em qui foi relator o 
eminente_Mini.$tro Djaci Fãlcão, este colendo Su~ 
premo Tribunal Federal decidiu que a transferência 
parcial de território de um para outro município 
sem prévia consulta plebiscitária, viola o princípio 
da autonomia municipal. 

E, por isto, declarou inconstitucional a Lei do 
Estado de Goiás n9 7.214, de.l3 de novembro de 
1968, que transferia, sem prévia consulta dos eleito
res da região, território do· município ~de Jandaia 
para o de Palmeira. Por outro lado, a Lei C.õmple
mentar n" I, de 9 de novembro de 1967, em seu art. 

~ 3", exige a prévia consulta à pcpulação da ãrea terri
torial para que esta seja elevada à categoria de mu~ 
nicípio, e este dispositivo aplica-se, sem dúvida, à 
transferência de área de um município para outro, 
pois os princípios que informam a matéria· são os 
mesmos." (ln .. Revista Trimestral de Jurisprudên
cia", Vol. 96._p. 966). 

No m~smo se:Q.tido foi Q pare.çer do Ministro Alfredo 
Buzaid, -Relã.t(;r .da_-Representação n9 1.124, de Goiás, 
que acolhendo a referida Representação, proferiu, cOrri a 
autoridade do seu ·ooiável sabei Iurtdico, o seguinte vo
to: 

.. I. A matérja, objeto da presente argüição de 
"incOnstitucionalidade, é a transferêncii de territóriO -
de um para outro muni~ípio, sem prévia _c~nsulta 
plebiscitária. A Lei n9 8.109. de 14 de maio de 1976, 
do Estado de Goiãs, s.eparou parte do território de 
pj_:r.enópolis Para anexá-la ao Município de Petrol~~ 
na~_Assim procx:dendo,_ ofen~eu o ar~~ !5_.. II, dª 

-Constituição dã Re}iública, que assegura_o princípio-
da· autonomia municipal. A criação, a supressão e o 
desmembramento de municípios está na esfera da 
compefência e~tadual..._.mas é inconstitucional a lei 
que procede o desme:nlbrament-o" ae território de um 
município para anexá-lo a outro município, sem 
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prévia consulta plebiscitãria das poputaçõt:S resi
-tfeincs llmi !Téa"s" atingid!ls. Este é_ o entendimento da 
00utrin3. (cf. Hely Lopes Meirelles, Direito munici
pal brasileiro, 49 ed., Ed. Rev. Trib., 1981, p. 47), 

2. A jurisprudência do Supremo Tribunal Fe
deral se firmou _no sentido de que a lei, que transfere 
territóffo de um para outro municfpio, sem pi-êvia 
consulta plebiscitãria, estâ eivada de inconstitucio
nalidade (CF. Rep n9 958, 15-3-78, Rei.: Min. Soa
res Mu.fioz, em RTJ 86/59; Rep n9 1.004, 14-3-79, 
Rei.: Min. Cunha Peixoto, RTJ 95/18; Rep n9 994, 
5-10-78, Rei.: Min. Cun.ha Peixoto, em RTJ 
96/983). 

Diante do exposto, julgo procedente a presente 
ação e declaro a iO.constitucíonalidade da Lei n" 
8.109, de 14 de maio de 1976, do Estado de Goiás. 

I! o meu voto," (ln "Revista Trimestral de Jarls.
prudêncla", Vol. 103, p. 948). 

III- A gritante inefkâcia jurídica do Decreto Esta
dual n• 6.158/82. · 

18. As leis são normas legislativas criadas para pro
duzir efeitos iillperativos, abstratos e getais. Para que 
possam espraiar seus efeitoS impositivos, hão de ser ela
.boradas dentro dos padrões escorreitos do processo le
gislativo delimitados pela Constituição. Nestes termos, 
as leis manchadas pela nódoa indelével da inconstitucio-. 
nalidade não são normas que possam alcançar os objeti
vos perquiridos pelo legislador, pois, viciadas em sua ela
boração, se opõem e colidem com o mandamento de 
uma lei superior, que é a Constituição. 

19. Decretos executivos são atos expedidos pelo Po
der Executivo - órgão executor de: leis - apoiado este 
em lei autorizativa, determinando medidas administrati
vas ou impondo ordens sem o caráter de regra comum. 
Despidos das qualidades formais e orgânicás das lei~ os 
decretos executivos condicionam-se, obviamente, aos 
poderes outorgados na lei que lhe dá eficâcia. Se esta lei, 
no entanto, foi elab"Qrada em dissonância com os princí
pios constitucionais, que norteiam sua elaboração, o de
c~:eto executivo, expedido por força dos poderes nela in
seridos, terã sua eficácia extinta no instante em que for 
declarada a inconstitucionalidade daquela lei, que lhe 
deu forma jurfdica. 

20~ Nestas condições, por ser subproduto -da í~gali
dade, o Decreto Estadual N9 6.158/82, que delimitou o 
Muni<:ípío de AMATARI e os outros 21 Municípios 
cóados, deve ter a sua invalidade declarada pelo Colen
do Pretórió ExCelso, posto que a Emenda Constitucional . 
n" 12/81, cjue-lhe-deu iegitfmidade,lesiona, afronta e vio- · · '......_, 
la a Constituiçã-o federal. 

IV- A manifesta inconstitucionalidade do artigo 19 
da emenda Constitucional n" 17/83, que acrescentou o 
parágrafo 49 ao artigo 177 da Constituição Estadual. 

21. ~~ já não bastasse a insólita iniciativa do ~
Governador do Estado em solicitar da Assembléia Legis
lativa a promulgação da Emenda Constitucional n9 
12/81, para atend~r,sem os_embargos da probidade ad
ministrativa, se-us interesses políticos, vem-· agora o atual 
Governador do Estado, que alardeava em sua campanha 
política o máximo resp-eito- às' regras constitucionais, de 
impor à Assembléia Legis~ativa do Estado - poder que 
promulga, mas não legisla - a aprovação da Emenda 
Constitucional nq 17/83, qlle, a exemplo da Emenda 
Constitucional n9 12/81, é mais um monstrengo jurídiCO" 
introduzido no texto ái nossa Constituição Estadual, já 
retalhada pór tantas outras aberraç~es. 

.22. c:>rã., se a Emenda Constitucional n9 12/8f, ·que 
acrescentou ao- texto da Constituição do Estado do 
Am~onas ·o ·artigo 177 e respectivos parágrafos, está 
atingida pelos vícios da inconstitucionalidade, como fi
cou fartamente provado, o artigo em questão, por ser 
produto da ilegitimidade, encontra-se, igualmente, vicia-
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do, e qualquer outro parágrafo, que _se_lhe venha acres-__ _ tíara, representado pelo seu Prefeito, Sr. Manoud Amed 
filho (d,oc. 02). ce_ntar, colidirá com os preceitos emanados da Lei Supre

ma. 
Assim, o- parágrafo 4~>, acrescido .ao artigo 177 da 

ConstituiçãO do eStado do Am~onas pela Emenda 
Constitucional n~> 17/83, não tem a _menor consistência:= 
juríQica, já que o artigo questiOnado, resultado espúrio 
d:J [mc.nda C\mstituç_u.mal n? 17 ;8i, -e.~tá fU.JminadO Q_~a-
mcunsntucíoual!dadc, -

V -0 PEDIDO 

23. Senhor Procurador ® República. estes são .as 
cfundamentm ~ue motivaram o ãõ:presentante ~ odirj_gir
ihe.a·~esxmtaç5o..-110 'SCnt:Uh>rlc qn.e..sejamm 
~atellr.ilOlliU!Bs.ubmetidasàmp~odaiE•· 
o4'1:b&Cmtc..qmlt.q'lm~Il19.~ficitncia.rqaeilustra 
OCMSttlD ldl:cisfies., -'!lpós m i!lfarmacões '()rtstada~eto ..Ex
cdcntfssimo SellhorGo-Verttador -da ·Estado e ~ou ta As
sembléia ·Legislativa, ded1are a inconstitucionalidade do 
artigo 2rt11a Emenda Constitnciamtl n'>' 12/81, que criou 
o Município de AMATARI e mais 27 unidades admiQis
trativas municipais; di:) DeCreto_ 'Estadual_ n~' 6.158/82, 
qne, "Sob a 'fal!à 'ftgura 'de6cfin:ír1lmitm;, desmen1brou o 
referido Município da área do Municfpio de ltacoatiara;
do artigo li' da Emenda Constitucionar-n~> 17/83. que 
acrescentou o parágrafo 41' ao artigo 177 da Constituição 
do Estadp do ArnazQn_as. 

24L Teodo ~ vista que a Emenda c'onstitucíonal n~' 
17/83 tem por objetivO-únfco a realização de eleição nos 
novos Municípios., criados por força da Emenda CoD:st:í-
tuciona1 n' 12/81, dentre os guais se encontra o M~nicí
pio de AMA. TA RI, e considerando que a Lei Federal n' 
1.!06,-.1.e S 4e;utho de t984, publ-íçadaco ()i.ário Oficial 
da th:lião de 6de julho do anocmq.~mo (doe. n'"'4), es

<lllbekco e~~ <lentro deUO (amto e 
..mtc) dias, a -parür de&ua pub!ioação, para Pt-efci«Js é 
Veroa<IP= ""' Mmric!pim criados pm lei <:Staduat até 
31 de dezembro de 1983, !'equer o Representante que 
Vossa Excelência.~ digne de pkàtear ao Egrégio Pretória 
Excelso, nos termos de julgados precedentes, a suspen
são liminar dos efeitos da Emenda Constifui:ional i)\' 17, 
de 14 de dezembro de 1983_, a fiin de que sejain eVítádos 
prejuízoS-irreparáveis à administração do Municfpio de 
Itacoatiara. __ _ 

lS,. . .5cnhor<ho"""'-<'a.r ~fua, .lgnge-do tor 
"""'tóhulda.<Josta.-la!ótia.=m<llgumal!>be
cimento que se pudesse alçar à altura do seu notável sa
ber jurídico, aproveita, no entanto, eo Representante a 
convia;ão de lhe ter oferocidc o5 fatos caracterizadores 
das i.nwnstituciORalidadc:s arg'Uídas, aobu: os.,quaís.sabe-
l'á Vossa Excelência aplicar com mestria o Direito, não 
permitindo, assim, que o peco de mãos incultas violen
tem a primaria da Lei SUPREMA. 

Pede deferimentõ. -
ltacoatiara (AI\1), 8 deegosto de 1984. --Wenceslau 

de Queiroz, Advogado. 

No 659 
PROCESSO P.G.R. N• 008!00.1l0207Dj84. 

Exm' Sr. Minist-ro-Presidente do Supremo Trib~~al 
Federal. , 

O Procurador-Geral- d-a RepUblica, no uso da atri
buiç!o que lhe çonfeti o art. 1 t9, I, L, da Constituição 
Pedeml, e na forma discipliftada pelo Titulo VI do Regi
mento Interno. vem.. mediante 'representação, submeter-a 
exanw e ;«<gamento desta ·bcdsa Curte a argUição de 
incon-stitucionalidade do 1lrt. 2• da Emenda COnstituciO-' 
nal n~' 12, de 10-de d~mbro 9e 1981; do Decreto n~ 
6.158, de 25 de fevereiro de 19~_; e do art. 19 da E:ni.encla 
Constitucional nl' 17, de 14 de d~embro de 1983, todos 
emanados ckl Estado elo Amazona_s, como que atende à 
sollcitação que lhe endereçou, no expediente anexo e pC: 
las razões aí contidas (doe. 01), o Municíti!Odettacoa-

Requer ademais o Representante,__com arrimo no art. 
119, I, P, da Constituição d~ República, combinado_oom 
o artigo 110; §I~', do_Regirilentó Tnternõ, seja defefida a 

.c mcdid_a cautelar de suspensão dos efeitos dos diptorr.as 
legais impugnados; até sêu julgamento final, tendo em 
vistã a urgência da caUsa e a neçessidade de_ gãran~ir a 
eficáCia da sUa ulterior _decisão, túdo pel<'!s. ratões quere~ 
surriidamen4: pa~sa 'l expor 

Tem-Se admitido como pressupostos im.lispcnsf..ve1s à 
-concessão da liminar lnltlo litls a existência e.~ corfd<i ta~ 
mente, a comprovação-do fumos bonljurls e do pérlculum 

<lo mora. 
%r.-se-!, na'bipôtese,"breve'Sf~rrgumção:Ue 

ca:da qual '<los !.1udidos -reqtris:itos. 

Fumo• bO!il jmls. 

·-1>elo""Qrt;·,2ó'<ia ·Emendâ oeStadu~_l rn"' i2f8l, -veio a ;ser 
..dada «Jova.:redação ao art. t77 da Constitução do Ama
Zona's, a~es~ertdo-.si ~- ~úffi6-r0 .Q._eanuai~ípios_~ocais, de 
43 fl~_ra_7f (~oc~?). Em segu~ida, tiveram essa~ comunai 

"'trnçÍntoSiUs ~eus4rm-lte-,..terrítot!:ai8 pelo DecretO n_amero __ _ 
'6.T58/82 (doc.-04), E, 'finalmerite, n ·Emenda n~' 17/83 
acrescentou_a_o art. 177 dfl Consti~ujç!i.o estadual o§ 4"', 
_est&.bdecendo que _os ffiunicípiós não instalados· adquiri
riam aUtonomia corri a realização de eleições p'ara Prefei
~o. Vice-P_r_e[eito c Vereadores .(doe. 05). 

A COnsfilÜ.ição Feçieral, ã. seu turno~ díspôs no art. 14 
que, parã criação de municípios, lei complementar esta

-beleceria os requi$itos mínimos de população e renda 
--pública, bem como a forma de consulta prévia às popu-

lações. 
A lei C9mplcmcntar a .que4e r:efc:re o constituinte foi 

-editada e tomou o n• 0J.. de.09 de novembro de4.967 • .teo
.do s.ido.Dclaiiu.do-'os o:qu.iaitosmúUJngs, para a mação 
-de covas municípioa, iequisitos que, cnc~..uãofo
cam -ob5enlades CIO GaSO em apreço \dPc. .()4). 

Ora; o Supremo Tribunal Federal tem a propósito des
se tema farta e iterativajUfispruâência no Sentido de que 
não pode o legislador estadual transgredir aS prescrições 

-da mencionada lei complementai' federaL 
No cequerim~nto endereçado ao Repfesentante, o in

teressado trouxe à baila pelo menos dois precedentes ju
.rispr~.iluslrativD•Aa-"~~i<>~;,j~,jUOi'. 
J-1• .994 • .de Gaiá.>..n:l.-"" Jl:ljn.~~ ~I!.TJ 
96/964); e a REP. N"' 1.124, recentemente julgada e onde 
-D relator, Min. Alfredo Buzaid, refere outros ac6rdãos 
sobre a mesma matéria (RTJ t03/945t. 

Da úllima _colhe-se expressiva passagem do voto do 
eminente R.clator.quealudeàposição da dDutriJ;l8 nestes
termos: · 

·~A criação, a supressão e o desmembramento de 
muniCípios está na esfera da competência estadual, 
mas ê inconstitucional a lei que procede a des
membramento de território de nm municlpio para 
anexá ..\o a outro município, otiem<prêvia- consulta 
plebiscitáría das populações residentes nas âreas 
3tíi1gidas. Estt;: é o entendimento da 'doutrina (Cf., 
Hely Lopes Meirelles, Direito municiparbrasiieiro 
4•ed., Ed. Rev. Tnb., 1'/81,{). 47)" (RTJ 103/948). 

Não fora essa marcante ~ decliiva j;mspmdiOCi& prC
valecCnte :no Supremo rribunal a r:s-pc:itm ó!J nca:ssidade 
da satisfação dos requisitos mínimca pieMas na Lci 
Complemtntar n• Ui/67, para criaoi<> olceovo:; mwticl· 
pios, ftácspecificamt111e sobroaEmenda .,.4!, de ll)-12. 
81, 4o Amazonas. manifestações~ inobstantcli!IO!aLtas. de 
juristas que enfrentaram a quaestlo jurls, quanto à sua_ 
manifesta inconstitucionalidade. -

Com- efeito, em despachCJ exar~do no Mandado de Se
gurailÇa nl' 551, impetrado p'do Díretório Regional do 
PDS do Amazonas perante o Tribunal_Superior Eleito
ral, teve oportunidade_o Sr. Ministro Josê:_Gu~lherme 
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Villela de referir que, submetida ao TRE do Amazonas a 
preliminar de inConstitucionalidade da Emenda n~' 

12/81, suscitada pelo Procurador RegiOnal Eleitoral, foi 
a questão a~olhida pela maioria, só deixando de ser pro
clamada pela falta do quorum a que alude o art. 116 da 
Constituição Federal (doe. 07). 

Procedeu S. Ex' em seguida a Hgeiro retrospecto da 
colocação constitucional dada _ao t~ma desde a consti
tuinte de 1946, para chegar à disciplina que lhe confúlu 
a Carta de 1967, concluindo enfaticamente: 

"16. Para _concluir pela inconstitucionalidade 
da -EC 12-81 do Amazonas basta assinalar que não 
foi feita e. -consulta plebiS<::ítâria Prevista .nc .art. 5"' 
da LeiComp1ementar11' t, de'9-t t-67, nem~Se.com~ 

-.prov-ou :o etendimento eos demais requisitos ~da 
-mesma '!<i~ o(!) I ~-lM-*2). 

No item !6doreferidodcspacho, o il_ustre Minístro-re-
00~-sua:convicção qu:anto ao vicio insanável quei.nvali
da irremediavelmente o emenda impugnada, enfatizando 
textualmeTite. --

"18 .... Não tenho.dúvla, portanto, sobLe.a._mani
festa int!oflstiiucionâlidade da EC 12-81, que criou 
os novos Municípios amazonenses, que dos 44 exis
tentes, passaram a 71, Isto é, quase o dobrv." (id. 
i6.). . 

Como s.~ infere de tão enfática manifestação, emanada 
de eminente jurista integrante de uma das Cortes Supe
riores da Justiça Federal do País, parece, s:e.m_dúvid.a, ve~ 
rossímíl a argilição de ~inconstitucionalidade dos atas im~ 
pugnados, daí.:emergindo o primeiro requisito - o fumus 
boulJuris - indispensãvel à concessão da caulelar ln ll
mioe-Utis. 

O segundo requisito -é também de fácil demonstração, 
a partir do momento em_ que veio à luz a Lei Federal n'>' 
7.206. de 5 de julho de 1984, que no art. )9 estipulou em 
l20 dias, a contar de .sua publicação, o prazo para ã 
eleição dos "'ereadorcs nos Municípios criados pela Lei 
n9 7.009, de 1'-7-82 (Doe, n~' 8). 
.O~~mso,..,or .sua vez.estabcle· 
~ '"JI!io><llllnh:IRi~.,..,.,. 4ci estadual .até 31 
de dezembro de 1983. n:alizar-se-ão, no prazo previsto 
no c:t.put d~ artigo. eleições para preenchimento dos 
cargos d!!' Prefeitos, Vi.ce-Prcfeitos e Vereadores, deven
do &. ~ cx:aner d.cntro de 30 (trinta) dias da ~eaii-
za;ia do pleito". 

Emcumprimcnto do art. l"' da referida lei, o Tribunal 
Superiar Eleitoral baixou, por sUa vez, a Resolução n'>' 
11.930, putftit:ada no D.J. da União de 21-S-84, estabele
a:ndo no llrt. I• que as. eleições municipais previstas na 
Lei n' 7 .206f84 -serno realizadas no prazo de t20 (cento 
e vinte) dias-, a Contar da data de sua publicação_(Doc. 
n' 9). 

Verifica-se assim. que, fiXado o prazo para a realização 
das eleições,_nQS.!Jl.!lnieipios instituídos pelas leis i-mpug
nadas~ criou-se todâÕma expectativa em torno dos plei
tO& eleitorais, com a amseqüente de_flagraçào das campa
nhas dDs ~~se os inevitáveis gastos daí deqorren-
tes. _ 

Nlo é dim!!, par cdfts:eguinte, pre-:.cr os reflexos, 
sobretudo para--a: oriJelll púbtica, acaso seja juJsuda pro
cedente. ulteriormente; a representação. 

A ttroltimidade do prélio eleitoral nesses municípios 
amazonenses c a necessidade de se imprimir s~ra!iça 
jurtdica nas eleições realizadas sob a supervisão da Jus
tiça Eleitoral dão a medlda e~ata da presença do segun
do requisito -~ · o periculum im mora- L4pat. de autori
!ar o deferimento dª_lim_in_a,r requerida. 

}3rasília, 29 de agosto de 1984.- Inocêncio M'rtlres 
COelho, Procurador Geral d~ R~pública. 
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Excelentíssimo Senhor Ministro Osca-r Corrêa, DD. 
Relator da Representação _n~ 1 .214-0-AM. 

O Estado do Amazonas, por seu advogado abaixo fir- _ 
mado, nos autos da Representação aCíffia ~num_~rada, 
vem, respeitosamente expor e afina] requerer- o qt.ie se se
gue: 

a) através de denúncia ·em 8-10-84, Protocolo PGR n? 
52.635(82, foi susclfãda por eleitores amazonenses, devi
damente qualifiCados, a declaração de incoristituCionau.: 
dade da Emenda Cciil.siiiuciohar n<;> 12, de 10 de de
zembro de 1981 que acrescentou (ace seu art. "29 uritadi
go às Disposições Gerais e Transitórias da ConstituiÇão 
do Estado_do amazonas, elevando para 71 municípios do 
Estado, quando o mesmo possuía 44. Arguiram também, 
a inconstitUCiõOalidade _dos Decretos -Estaduais n'~s 

6.158/82 e 6.232782 que regulamentaram a aludida 
Emenda ressaltando com firmeza que tal aliéraÇãOrui 
Constifuição do Estado, feria dispositivOS CõfistitU.cío---=
nais em v:igor EC n" I /69 regulamentado pela Lei Com
plementar n" l/67. 

No processo aludido PGR n" 52.635/82, o Dr. Procu
rador Geral da República proferiu despacho em 3-2--i3, 
determinando o arquivamento, rros termos de pateeer 
elaborado a respeito~ Esse despacho está datado de- 4-3-
84 e publicado no D~. de 8-3-83, pãg n6)!, anexo. 

b) Em acórdão do Tdbqnal Superior :Eleiiora), publi
cado no D.J. de 7-12-82, anexO, aquele Eg. Tribuna~em 
6-10-82 apreciando o-"Recu~so n• 5.253, classe4t-dob 
tado do Amazonas, relator Ministro Jos~ GuiihenRC 
Villela, com a presença do Dr. Procurador Gera_t Eleito-
ral, Dr. Inocêncio Mãrtires C.oêlho, resolveu por maioria 
de votos, conhecer do recur_so, vencido o Ministro: 
Relator e lhe dar provimento". 

Q recorrente do processo em tela era Q Diretório Re
gional do PDS do_Amaz.o_nas. A e.menta do acórdão da 
lavra do eminente Relator designado, porquanto o Rela
tor originário fôra- veri"cTdO, é esta: 

.. Emenda n9 12/81, da Constituição _do_ Esiadâ do 
Amazonas. Criação de novos municípios. Incompetência 
do_TRE-AM para declarar, administrativamente e em 
tes_e, _a inconstitucionalidade de lei estadual. R~curso co~ 
nhecido e provido." 

ConVem ressaltar dois fatos: 
lo- Esse recurso fôra origiAado de decisão do 'Frihu

nat Regional Eleitoral_do Estado do Amazonas, eom a 
seguinte ementa: 

"Prelimínar de incónstitUciona.Iidadc-dà Emm~ 
&DstituciOnal n9 12, de '1&.,2-ll-t susciiada peb 
frocurado·r Regional Eleitoral. Embota> reconhecio
da, por maiOiíã. ae votos.-fOlriC:gada-~pmnãcatc:m
der o preceito do art. B6 da CF. 

No mêrito, o Tribunal, também por maioria, de~ __ 
termina a_ sustação das eleições nos novos ·municí~ 
pios, considerando não haverem sido cumpridas as 
exigências contidas na lei ComPlementar n'l'l, de9-
ll-1967." 

2- O Dr. Inocêncio Mártires Cõêlho~- -Procuracfõr 
Geral Eleitoral presente na sessão que julgou essa ma
téria e asSinou o :iCOrdão, e que por lei, tem o poder de 
representação, deveria ter apresentado na ocasião a sua 
denúncía da inconstitucionalidade ao_ Supremo Tribunal 
Federal, vez que o TRE-AM, não _a decretou pois a vo
tação não atendeu aos preceitos do art. 116 da Consti
tuição Federal, ou seja o quorum qualificado. 

c) 1:: por todos sabido que nos termos do art. I 19, inci
so I, alínea L, da Constituiçã"o Federal, compete ao Su
premo Tribunal Federal processar e julgar originariã
rnente Representação da Procuradoria Geral da Re
pública, por inconstituCionalidade ou para interpretaÇão __ 
de lei ou ato normativo federal ou estadual. 

O oferecimento de Representação ao Supremo Tribu
nal é ato praticado no exercício de poder jurídico de que 
é titular a Procuradoria Geral da República 

Nenhum poder jurídico existe sem fato jurídico cauSa 
do poder jurídico. 

Todo poder,jurfdico ou fático. miturafoti físiCo, uma 
vez_ exercido, exaure-se. Só se o exerce uma vez. Para ou~ 
tro ex:ercfcio, Seria necessário logicamente outro poder, a 

-pressupor de existência de outro fato que o gerasse. 
No caso em exame desta Representação, a Prefeitura 

Municipal de ltacQatiara_- AM, o seu Prefeito,_consti
tuíu advogado, o Dr. Wenceslau Queiroz, o qual levou 
ao conhe_cimento _do_ Procurador Geral da República, 
atravês do proCesso PGR 002070/84, d_enúncia para exa
ri:i€ejlifzo dt! sua inconstitucionalidade, a Emenda Cons
titucional n9 12, art. 29, de 10-12-81, do Decreto n9 
~.158/82 ao argumento de que essa Emenda, era_ofc_msi
v_a ao art. 14 da Com~tituiçã_o Federal vigente e Lei C9m
plementar n" 1/67. Esse fato jurídico gerador do poder 
de Representação ou de arquivamento da Procuradoria_ 
Geral da República. Deu-se que a Procuradoria Geral da 

_ ~~públ~ca, _titular <!aquele -poder juddico de representar 
ou de arquivar, o exerceu. Exauriu-se-lhe o poder, pelo 
exercício. Tornou-se definitivo o efeito do ato de arqui
var. Não podia ser desarquiVado. à míngua de pode~ 
pãra tanto. ! que não está previsto em lei fato de que ex
StWgisie o poder de des.arquiva•. 

A seguRda Representação fomlutada ao Procurador 
GetaJ da República, pelo procaso PGR 0020'70/84, teve 
pOJ> objetO> a mesma e idêlltka'algUição de inconititucio
nalidade antes. fi..~. submctid3 ao seu exame e juizo. 
de que ~ultou o- ato de arquiYai'DC1'tto. O fato é o ~nes
mo. O podCF jurídico oriundo desse fato fôra eJÇ,ercido. 
Exauriu-se. Não houve fato diferente, para ter nascido 
_poder jqrídico diferente que pudesse ser exercido. 

Resumindo: a presente Representação agora formula
da ao ColeU:do Supremo Tribunal Federal e distribuída a 
V. _Ex~. era juridicamente impossível, pois a Procurado
ria Geral, para tanto não era titular de poder jurídico al
g:Um. Exerceu o poder fático; não, poder jur'fdico. O 
exercício des_se poder fático não vincula juridicamente, o 
Supréirio Tribunal Federal ao ato de Representação, a 
ponto de dever o Pretória Éxcelso prestação jurisdicici_-

- nal positiva ou negativa sobre a matêria objeto da ar
gUição de inconstitucionalidade. 

Ademais, é forçoso destacar-se que;-
Nos mi.micípíos criados pela EC nt •2/81~-arC 'J.9, gs de 

nomes:: "An.amii, A-maturá. Boa Vista do Ramo.s, Beruri, 
Caapiranga, lranduba. ltamarati, Ma:naquiri, Presidente 
F~. Rio i'<- d3 Ev!t,. Siio Sebasliik> do !1atl>

mà, ~ '1\mantin:s> e ~ jt. ~ 
e!c>;iloem 1>~, P""'!W><~-OC ... I211JP, di<
pê$ qt!e(ISimunidp.K.m ~os-6emstalariWJI> 
c:OJr» a~® eleições g~de f931, mediame ét 

posse dor; pr:efeitm. e vereador-es eleitos. 
Os. resta.ct:c municipios cci:ados. na mesma Emenda 

-ConsütuCio_na~ tP' t2/Sll·. já realizaram _reSpectivas cotL
vençõis pa-rã e:scalha de_ candidates as eleições munici
pais de 16-12--84, na forma da Lci Federal n• 7.206/84 e 
Resolução do TSE n9 11.930/84, publicida no D.J. de 
21-8-84, qui expeaiu instruções para as mesrrias eleiçõe:s 
municipais. -

FaCe ao ex.Po~to, esPer_a ó"supÜcante que V. Ex~ com o 
altO saber que lhe revereilciamos com justiça, ·receba esta 
e a mande processar devidamente. ao apreciar a Repre
sentação acima com pedido liminar. 

Brasília- DF, lTde setembro de 1984 ... ::-0ideney de 
Carvalho, Advogado. 

JULGAMENTOS 

Rp 1.214-0- AM 
Rel.: Ministro Oscar Corrêa. Repte.: Procuradõr

Geral da República. Repdos.: Governador e Assemblêia 
Legislativa di>_ Estado do Amazonas. 

Decisão: Julgou-se procedente a Representação e 
declarou-se aJnconstitucionalidade do art. 29 da Emenda 
Constitudoft3J n9 12, de 10 de dezembrO de 198!; do De-
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creto n9 615B. de 25 de fevereiro de 1982; e do art. J9 da 
Emenda Constitucional n9 17, de 14 de dezembro de 
1983, todos do Estado do Amazonas. Decisão unânime. 
Votou o Presidente. Usou da palavra o Prof. Inocêncio 
Mártires Coelho, Procurador-Geral da República_ Ple
nário, 24.10.84. 

(À Comissão dt: Constituição e Justiçç.) 
O SR. PRESIDENTE (Lomanto Júnior) ....:... O projeto 

lido será publica~ e remetido às comissões competen
te:s. 

o·sa. PRESID~NTE (Lomanto Júnior)- Há ora
dores inscritOS~-~ COncedo a palavra ao_ nohre Senador 
João Lobo. 

O SR JOÃO LOBO PRONUNCIA DISCURSO 
-QUE, ENTREGUE À REVISÃO DO ORADOR. 
SERÁ PUBLICADO POSTERIORMENTE. 

O SR. PRESID_ENTE (Lomanto Júnior)- ConCedo 
a palavra ao nobr~ Senador Marco Maciel, por cessão 
dO nobre Senidor Almir- Pinto.- - -

O SR. MARCO MACIEL (PDS - PE. Pronuncia o 
seiuintf- discurso. Sem revisio do orador)- Sr. Pl'csi
dente, Srs. Sewadorer. 
-••o nosso primeiro daejo é qae todos- os homens pos

sam SC1 educados pknamente c, desse modo, a,Icançar a 
humanidade pkna'"'; · 

John Amos Comenius. ~c te&ogo t:chcco, em 
trabafhe publica(h) em 16", confonne citaçio de Mcr
tcmer Adler, i1t "A Reforma nas Escotas P6blicas8". 

Senhor Presidente, Senhores Senadores 

Nada mais dignificativo e decisivo para a construção 
de uma sociedade verdad~iramente democrática do que 
prover-se- amplamente a seus cidadãos uma educação 
que lhes outorgue a consciência da_cidadania e lhes pro~ 
picie os conhecimentos necessários ao desenvolvimento 
de seus talentOs individuais e à convivência social._ 

A compreensão desse relacionamento é que explica a 
elevada priOridade que os estados democráticos conce
dem aos. investimento"s im educação, não apenas en
quinto instrumento vOltãdo para a qualificação de re
curso hwnanos, mas principalmente como processo de 
informação,- absorÇão de conhecimento e foimação de 
P~~sonalidade, -a~il.dcl sobre o bome~-inserido .em seu 
meio. 

O COiiD.prom"isso da educação, J"essalre-se, não lõe limita 
;. iimples ~ "" proíi:isienal', ... ~~a-... ~ ~ 
trans<Cillleale ob_it:li><o do> f01maoii<>inlcgW<Ioho:ol.mu> 
A.~--o-ldiDi:!tn>Eduauloeam:JIIr., 
ÍI> "DclllDQ"aci& Ú31lS.Ílb<ai': "-- à ed""""""' .,..;.,-""' 
quc~o~-lal\l:!';>sem<iú•zida><
te - cabe formo o bomCJn. No homem fomladG> 
et~.<:anUa-sc necessariamento a profissia.nab. Enqwmtg, 
que no mero FOÚssíonal não se acha inellitavelmente o 
homem e sequer o proflssiona}, porque todo verdadeiro 
profissional é mais do que um profissional". 

Contudo, ademais de consignar a educação como con
diçãO indispensável à consubstanciação do estado demo
cr~tic~. -~de v.er-s<: qu~ a própria __ democr~cia representa 
uma forma supe~9r de pedagogi~. Assim, democracia e 
edlic:lção, iliãis- do que Uma- íntiina associação,~ consti-
tuem conceitos indissociáveis ·e- ínierativOs. -

O irreversível processo de amadurecimento das insti
tuições democráticas brasileiras induz-nos a refletir 
sobre a- questão educacional, não somente em razão do 
assinalado relacionamento entre aqueles dois conceitos, 
mas tam~êm em Vírfude 4a simultaneidade que por cer
to, em breve. se observará entre consolidação do projeto 
democrático e retomada do desenvolvimento. 

De fato, a formulação de novos padrões para o desen
volvimento brasileiro aponta para impostergável necessi
dade de conceder-se efetiva prioridade para a educação, 
ao invés da ênfase puramente retórica que freqüentemC:n
te permeia o discurso governamental. Aliás, urge que o 
Brasil abdique de sua POuca apreciada condição de, se-
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gundo estatísticas recentes da UNESCO, 16"' país da 
América Latina em termos de recursos alocados em fa
vor da educação. 

b preciso, pois, dar-se consequência às generosas in
tenções que pretendem conferi.r tratainento priyilegiado 
à educação no contexto da ação governamental ou, 
como predicava o poeta T.S. Elliot, é indispeDsãvet 
promover-se a c_onciliação entre mo-ção e ato. 

A insuficiência de reCursos, o malogro de mal
assimüadas reformas, a inadequação das políticas educa
cionais às realidades regionais, a concepçãO de extrava
gantes programas de alfabetização de .aduhos e tanias 
outras causas respondem pelo inquietanJ.e quadro educa
dona[ brasileiro. 

Mas o_s problemas al~çam todos os nfveis de enshw, 
desde a inexistência de uma política especifica pãra o 
pré-e$eolar até a ~cessiva massiiicaçã<? que vem viti
mando _o ensino universitário,- satrificand"Õ-fbe a impfes
cindível qualidade. A esses problemas somam-se outros, 
como a doloros.a chaga do anal_fa!;letismo, a ~istência_de 
elevados contingentes de prof~sOres sem hii"bilitação no 
ensino de (9 grau, as altaS proPorÇô~s de evasão e repe_:-_ 
tência nesse pível Qe_ensino, a deformação do ensino de 
29 Grau que se preocupa excessivamente com a prepa
ração do aluno para os exames vestibulares, a falta de__~s
sistência educacional às populações rurais etc. 

Senhor Presidente, Senhores Senadores, não irei dis-. 
sertar sobre os m~ltiplos aspectos que envolvem a ques
tão educacionaJ brasileira, cujos problema!$ demandam 
uma solução a ser elaborada cqm o concurso das auto,ri
dades governamentais,- parlamentares, educadores, en
fim da sociedadeJmtsileira_. Limitar-me-ej a llir! aspect~ 
específico-- nada_g.P$tante_~syncial -:_da questão: o 
imenso desafio de implantação de um sistema educacio
nal, a um só tempo, abrangente e qualifiCãdo. 

O Problema da educação básica, 19 grª"u,jâ atinge o li
miar de uma verdadeira catástrofe nacional. Mais de sete 
milhões de criaoças estão fora dos bancos escolares, o 
que representa cerca de um terço do total em idade esco
lar. 

Em discurso na Câmara dos Deputados sobre o assun
to, disse o Deputado Arolde de Oliveira; ~·o elo mais 
crítico da cadeia de problemas brasileiros localiza-se na 
educação bâsica". 

A penas para exemplificar, somente a desistência entre 
as primeira e segunda sêries sitJ,1a-se em torno de 50%. 

Tudo isto contribui para o alarmante aumento do nú
mero de adultos analfabetos, que jâ chega aos trinta mi
lhões de brasileiros. 

Corilo estender a ª-mplos segmentos da sociedade bra:
sileira um ensino' básico de- padrão satisfatório? Como 
superar o notável conflito de extração maniqueísta que 
contrapõe quantidade à qualidade? Como conciliar qua
lidade com quantidade? 

~certo que alguns pretendem garantir a melhoria do 
ensino às expensas de constrições na oferta; outros, ao 
contrário, exigem o primado da qualidade a qualquer 
custo. São_ ambos, todavia, radicalismos improdutivos 
que vacilam entre o elitismo e a demagogia-: Pafa 
suplantá-los é necessário conjugar-se-consciência ·social 
com criatividade tecnológica. 

~forçoso reconhecer que o País recentemente experi
mentou significativa expansão na oferta de ensino, con
quanto as estatísticas indiquem ainda graves deficiên
cias; como é igualmente _indiscutível que as avaliações de 
desempenho demonstram uma vertiginosa queda na 
qualidade de ensino. 

As crescentes demandas por educação são_ um dado 
concreto de nossa re;:~.lidade social. Entretanto, a essas 
demandas se justapõem a exigência contemporânea- de 
educação de qualidade para um m.ímero cada vez maior 
e diversificado de alunos. 
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Este problema enfrentado pelo Brasil, não é o l.ínico; 
outros países_jâ enfrentaram, ou estão enf(eotando, se-_ 
melhante. deSRfio. Ccim _e_feito", nõ mundo inteiro, educa
dores pioneiTOs testam rlovos Programas e métodos pro
missores, viSándo a introduzir melhorias fundamentais 
nas escolas. Em várias nações, tanto o conteúdo como a 
forma-ae TnStTU.Ção estão passando por uma revisão- in
quiridora, com a implantação de novas tecnologias edu
cacionais, entre·as quais curtlpre destacar a teleduca.ção. 

O fãdio e a televisão parecem destinados a represen
tar, nos dia$. qUe passam, papel r;elevanttssimo no desen
voWimento educacioDa.J dos povos, notadamen.te no to
cante à integração nacional e à dinamiz2ção da politica 

_ social d_os governos. 
Os wodemos educadores conscientizaram-se de ·que a 

educacão precisa ser mais dinâmica; neces~ta, como diz 
~dward B.uffie. "saltar da teoria para a prâtica na indWi
duafizãção da instrução", de modo a propiciar aos edu
candos maíOr motivaçã:o e responsabilidade, com re
lação à su.a_própr~a ~pre~di:z~~tti, fazen~o com que a 
peSquisa._inte:lectual se torÔe uma buSca efetiva por toda 
vidã,"já que O prOgresSo -na e-ducação advém-SObretudo 
do u-so -o-rigfilal do,linlítaâo tarent'o-humallo, do melhÕr 
aproveitamento do tempo e da adoção d~ métodos mais 
proficientes de_ensioo. 

NeSSe- contexto, os eduCadores identif1cam_ a_ teledu
cação como_ fator decisivo para um maior e meUior dC:
senvolViffie-nio dO ensírio, vez que os modernos veículos 
de comunicaçã_o de massa são capazes de promover a 
coÍnbinaçào de qualidade corri quantidade. Aliás, acres
Cê- sali~nür-que a contribuiçãO dli radiõdífusão rádio e 
televisãO ~ é particularmente valiosa em paísC:s de di
mensões continentais_:-_ como o Brasil-, onde existem 
grandes vazios demográficos, escassa e esparsadamente 
_hªbitados, privados muitas vezes da atuação de jnsti-
tuições governamenúds e particulares. -

Não cabe, contudo. entender que a transmissão de 
-programas_ educativos, atravês do rãdío e da televísão, 

deve constituir-se numa panaceia para todcs os proble
mas educacionài~capaz de dispensar o concurso dos 
prÕfessores~ o uso · temático do livro didático, a adoção 
de currículOS e de cu os mais adequados et.C~ Nesse Sen
tido, ressaltem-se as p .lavras proferidas pela Ministra 
Esther de Figueiredo Fefraz, em recente pronunciamen~ 
to realizado- na 39• Co-nfdrência Internacional de Edu~ 
cação; '"'Nenhuma tecnologia, importa reiterar-com ênfa
se; poderá substituir o professor na dialétíca do ato pe
dagógico, ·no qual se confrontam mestre e discípulo, 

-numa relação iriferpessoal inevitavelmente assimétrica. 
Relação de o-rdem ético-exis-tencial de ilatífreza~díalógi
ca, O~.! seja, é o logos que une o professor e o aducã.ndo 
na verdade, e esta é: O valor fundamental. 

O que, pórém, não padece dúvida é que a curta his
tória de sucessos, registrada na literatura da teleducação, 
tem demonstrado à sociedade que os meios_ de comuni
cação de massa podem propiciar serViços educacionais 
de elevado padrão aos seus usuários. 

Vivemos uma época em que as homens não mais_se 
surpreendem com as comunicações instatâneas, em que a 
tecnologia moderna desafia os espaços siderais, fazenda 
percorrer sinais eletromagnéticos a 300 'ffiil quilómetros 
por segunda, comunicando a Terra a, Marte, distante 370 
milhões de quilômetros: 

Esta espetacular conquista do espaço será tanto mais 
proveitosa quanto maior for sua capacidade de 
converter-se em grS:nde veículo de divulgação de ideias, 
conheciinentos e informações bem como do intercâmbio 
de culturas. 

O rádio, a propósito, já de" longa data; é conSiaerado 
poderoso veículo de ensino de "terceira geração", junta
damente com a fotografia, os dispOS:illvós eletrônicOs, a:s 
gravações e o cinema educativo. 

_O Sr. Alberto Silva- Permite V. Ex•_um aparte? 
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O SR. MARCO MACIEL - Pois não, com prazer 
_ouço V. Ex• meu caro Senador Alberto Silva. 

O Sr: AlbertO-Siln - Estou ouvindo com o maior intC: 
resse o discurso de V. Ex•, e exatamente no momento em 
que V. Ext- chama a.atenção que os meios d_e comuni~ 

cação modernos podem ser uma solução adequada para 
a divulgação do ensino em qualquer país. Queria só 
aproveitar a opottunidade para dizer a V. Ex• que por 
volta de 1961. o ent~o G_overnadQr do Maranhão José 
Sarney introduziu, no ensino público oficial, o tele
ensin~ ~m aulas primcresas montadas por professores 
da maior categoLia, não só do Maranhão, como de São 
Paulo e do Pais todo, e difundiu isso pelo Maranhão in
teiro, nurwr época em que a. Klecomunicação ainda era 
incipiente em teJmos de transmissão para o interior. En
tão, se há mais de 15 aoos, seguramente, foi possível fa
zer isso V. Ex' tem toda razão: é hora de se aproveitar 
porque não SÓ-não temos condições de preparar profes
sores, no volume que precisamos, como estas aulas po
dem ser preparadas e multiplicadas por mil, valendo 
cada aula dessas por quantos professores? Era o aparte 
que queria dar: a V. Ex• Possível é; preciso é a decisão de 
fazer. 

O' SR. MARCO MÁQEL- Nobre Senador Albert9 
Silva, agradecendo o aparte de V. Ex'-, quero dizer que 
concordo Integralmente com a judiciosa observação que 
V. Ex'- vem de fazer. Mais adiante, pretendo me-reportar 
especificameilte, ainda que em rápidas passadas, sobre a 
experiência do Maranhão. 

E quero dizer a V. Ex• que acho que se houver, como 
reclama Y . __ Ex• .• uma _decisão política, o progresso tecnc~
lógico qtie a sOciedade toda de hoje assiste será colocado 
a serviç_o_das soluções dos mais agudos problemas sociais 
brasileiros. Recentemente o Chanceler ~panhol Fe1ipe 
González ·rafo-u que a soCiedade mundial se encontra nos 
umbraiS de uma nova revolução que seria talvez mais im
portante do que a industrial: a revolução tecnológica. Se 

___ essa afirrn~ção _for a certa e me parece que o é, dentro 
dessa revolução tCcnológica que vive -o mundo, aVulta a 
revolução da informática. E por isso mesmo nós acha
mos que, no Brasil, que já dá passos tão significativos nO 
sentido do desenvolvimento de uma sociedade informati
zada, cumpre olhar para esses problemas agudos com 
qUe se defronta a s_ocieade brasileira, dentro os quais se 
inscreve, por _sua elevada importância, o problema edu
cacional. Acredito que não será J<inlais possível termos 
uma verdadeira democracia se nós não tivermos o cida~ 
dão habilitado a participar do processo. Por isso quando 
nós defendemos a prioridade para o setor educacional 
não o fazemoS só vendo a educação enquanto instrução, 
mas vendo a educação inserida dentro de um complexo 
bem mais amplO, que permita não someri.te instruir o ho
mem, mas habilitá~lo para participar de uma sociedade 
que nós queremos cada vez mais e duradouramente de.
mocrática. 

O Sr. Almlr P"lnto - V. Ex• me permite um aparte? 

O SR. MARCO MACIEL - Com prazer. 

O Sr. Almlr Pinto- V. Ex• terminou sua frase, exala
mente sobre a questão da profissionalização do homem. 
Não é isso? 

O SR. MARCO MACIEL - Exatamente. 

O Sr~ Almlr Pinto- Eu não sei por que- isso tenho 
repetido várias vezes- nobre Senador Marco Maciel~ a 
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nenhuma razão do Governo em não ter incentivado o 
ensino de artes industriais neste País, que tão bem c_o
meçou com o INEP, no tempo de Anísio Teixeira. Não 
sei se V. Ex• chegou a perceber isso lã no seu Estado, 
Pernambuco ... 

O SR. MARCO MACIEL- Como não.! 

O Sr. Almlr Pinto - ... Porque falava-se muito 
da fuga dos escolares no interiQr. Qs_meninos iam para o 
roçado ajudar os pais, istO na ãrea rural, na fãSe do plan
tio e da _colheita. E as meninas ficavam eÍn casa, para 
ajudar as mães no bordado, na costura, nos afazeres do
mésticos, abandonando, assim, a escola. Então, Anísio 
Teixeira imaginou o ensino de artes industriais. Tenho 
falado muito sobre este assunto aqui no Senado e eu sou, 
digamos assim, um apaixonado por es_te ensino) porque 
nós não podemos ter num país, como este, de dimensão 
continental, apenas o ensino beletrista; todo mundo quer 
ser bacharel, todo mundo que ser médic_o, todo mundo 
quer ser farmacêutiCo, dentista, engen}leiro etc. Nós te
mos, V. Ex• sabe disso, Governador que foi de Pernam
buco, um défiCit muito grande de técnicos de nível mé
dio. Então, este ~nsino ·faz uma grande falta, principal
mente no meio rural. Digo i-sto Com conhecimento de 
causa, uma vez que fui Secretário de Educação n...o _meu 
Estado. Os prédios de Artes Industriais para maior apre: 
veitamento das escolas, teriam que ser construfdos ane
xos às Escolas do 1"' grau para que as crianças do 4<~ e do 
5<~ ano primários tivessem mais facilidade para o apren
dizado. Os meninos aprenderiam a fazer trabalhos em 
madeira, couro, cerâmica etc, e as meninas decoração, 
bordado, desenho, arte culinária ... Os pais, então, se 
acomodavam em deixar os filhos aprendendo algum ofí
cio, muitos deles talvez fosse a (mica coisa que levaria 
para a vida prática, já adulto. Então, o que é que se nota
va? O interesse dos_ próprios pais que os filhos ficassem 
na escola, no grupo escolar, freqUentando a escola de ar
tes industriais, porque estava aprendendo algum -oficio. 
Não sei por que, nobre Senador, este ensino desapareceu 
como por encanto. Nunca tal coisa deveria ter. aconteci
do! _Sempre defendi que seria o mais certo o Gov:erno ser 

·o único responsável pelo ensino fundamental, pelo ensi
no primário em todo o território nacional, deixasse os 
Estados com o ensino secundário e as universidades atra
vés de fundações. Seria urna maneira de melhor_ar este: 
quadro triste que V. Ex' acaba de apontar, quando nós 
temos 30 milhões de brasileiros ainda sem saber.ler__na 
zona rural do País. 

O SR. MARco- MACIEL - Caro Senador Almir 
Pinto, quero dizer a V. Ex' que o seu aparte trouxe valio
sos subsídios para as considerações que estou fazendo 
nesta tarde, chamando a atenção para o quanto ainda tt<
mos que fazer nesse agudo e sempre preSente problema 
da educação em__ no_s_so País. Aliãs, creio que um debate 
sobre essa matéria cerram.ente-co-nsumíría "horas e horas; 
contudo não gostaria de deixar de salientar que de nossa 
parte tem havido uma grande preocupação com esses te
mas, e a prova do que eu afirmo é que, graças à iniciativa 
de um ilustre inteligente desta Casa, o Senador João Cal
mon, foi' aprovada Emenda à Constituição estabelecen
do que já a partir do próximo ano haja alocação de 
maior volume de recursos para a âiea educacional. Espe
ro assim, que inidem-os uma duradoura e prolongada 
etapa, em que se dê~ênfase à solução dos problemas edu
cacionais, contribuindo, portanto, para um desenvolvi
mento mais orgãnico·-e integrado do País. 

Os satélites utilizados, atualmente, por inúmeros paí
ses, na difusão da educaç_ão e ·cultura, constituem urna 
realidade surpreendente, não sendo !feito mais 
considerá-los uma especulação imaginosa que o como
dismo possa negligenciar. As disCussões projetivas que se 
travam nas assembléias e laboratórios universitários, h o-
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je, cedem lugar às avaliações levadas a efeito através da 
teleducação em vários países. 

No Brasil, deve-se assinalar a perspectiva concreta de, 
muito em breve, proceder-se ao lançamento do Brasilsat, 
nosso primeiro satélite doméstico, que funcionará em co
nexão com as estações do sistema terrestre, possibilitan
do a implantação, em grande escala, de_ projetas nas 
âreas da educação, da saúde, da agricultura etc. 

~econhecendo~se_ que os modernos meios de C()muni
cação - especialmente a televisão - podem deSempe
nhar um extraordinário papel na solução dos problemas 
de aprendizado, de ensino e de administ:caç__ão escolar, e 
observando, _por outro lado, a impossibilidade manifesta 
de suprirrlir -0 analfabetismo com o emprego apenas dos 
recurSos tradl:cfonais do _e_nsirio, a c-onferên_chl Geral da 
UNESCo;--desde a década de 60, vem encarecendo aõs 
governos que utilizem maCiçamcitle as (elecomunicações 
em programas de educação_ e çultura. 

Essa. tinha de ~ção, nos últimos vinte anos, vem se tor
~ando cada vez m·ais imperiosa_e urgente em aeé:orrência 
-~o incremento derriogrãfiOO e do número crescente de 
Pessoas que aspiram participa{ ativamente do processo 
educativo:Fatos que, aliás, contnistam com a elasticid_a
de limitad_a dos recursos humanos e financeiroS disponí
veis na maioriã -d()s pafses. 

Va]e ressaltar que Lewis Rhodes, estudando o papel 
da televisão na educação, ressalta-lhe a sua imediaticida
de, o que lhe permite ajudar a criar uma linha de comu
nicação altamente eficiente de indivíduo a írid!Vfdu_o. ~ 
que, através da televisão, pOdemos mover, como em ne
nhum outro meio, tanto idéias, como pessoas e recursos, 
de um lugar para outro, multiplicando, assim, sua eficá
cia e valor. O professor projetado numa tela de TV é 
uma agente de ensino que não está mais confinado à ins
trução de um número relativamente pequeno de alunos. 
Por outro ladO, os recursos e as riquezas existentes nos 
museus, nas galerias de arte e nas bibliotecas podem ser 
postas através da TV à disposição de instituições e de 
pessoas, separadas pelo espaço e muitas vezes pelo tem
po. 

Acresce, como está comprovado na prática, que a tele
visão tem o condão de tornar disponível pessoas qualifi
cadas e t~nicas de ensino d_a mais alta qualidade eJ pes
soas qualificadas além de apresentar muitas áreas de ins
trução que o professor de sala de aula nem sempre está 
em condições de oferecer. 

A pesquisadora norte-americana Wanda Mitchell, 
analisando efeitos da televisão no ensino médio, cOn
cluiu que o ensino pela TV oferece inúmeras vantagêns 
sobre as melhores lições que um professor individuãl 
possa transmitir a seus alunos em Sala de aula:Nenhuma -
.escola de grau médio tem, entre seu pessoal docente, to
dos os talentos possíveis e as facilidades reclamadas para 
um ensino mais proficiente. Quando, porém, esses recur
sos são partilhados pela televisão, eles se multiplicam 
num grau quase ilimitado. 

Todos esses depoimentos convergem para inequívoca 
realidade de um mundo que cada vez mais recorre ao uso 
da tele_comunicação como ferramenta indispensável à di
fUSão âo ensiri.O. 

A UNESCO, através de sua Conferência Geral, vem 
inSistindo_, nas vantagéns práticas da exploração espacial 
no campo da educação, salientando que esses. benefícios __ 
alcançariam sobretudo os países em desenvolvimento. 
Registre-se, a propósito, -que a 17• Conferência Gei-a!, 
realizada em 1972, aprovou uma Declaração de Princí
pios, aplicável à utilização dos meios de comuniCação
SObretudo satélites- nos domínios da educaçãO e cultu-
ra. 

Essa DeClaração de Princípios, em seu artigO VI, escla
rece que .. a: radiodifusão por satélites de transmissão 
destinada à expansão da educaçãô tem por objetivo o de
senvolvimento do ensino, aumentar as possibilidades de 
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acesso à educação, melhorar o conteúdo dos programas 
escolares, favorecer -a formação dos educadores, facilitar 
a lllta contra o analfabetismo e contribuir para asseiurar 
a educação permanente." 

A p-artir de então, foram desenvolvidos inúmeros estu
dos e projetes relacionados com a utilização de satélites 
na educação. A própria UNESCO, em 1975, elaborou os 
"Estudos sobre a Viabilidade de um Sistema Regional de 
Teleducação piira os Países da América do Sul". 

Em várioS pafse, se faz uso da televisão em larga escala 
como instrumento de enriquecimento do currículo esco
lar. E. -nesse sentido, os professores empregam com su
cesso a- televisão em base mais ou menos rt;gular para 
ampliar_ e aprofundar a experiências de aprendizagem 
dos alunõs. 

O ·s,;-ttd Sampaio- Permite V. Ex• um aparte? 

O SR. MARCO MACIEL - Pois não, com prazer 
méll Ca.ro'"Seftãdor Cid Sampaio. 

O Sr. Cid Sampaio- Ilustre Senador Marco Maciel, 
as -suas obsei"vações, nesse momento, no Brasil, devem 
ter uma grande repercussão. V. Ex• conhece o interior 
deste País, conhece a dificuldade coni. que se ministra o 
ensíno Primário, e ffiuito maior a com que se ministra o 
ensino de 2'? grau e ginasiaL O uso da televisão, o uso da 
telecomunicação, realmente pode fazer uma revolução 
substituir os professores, cuja deficiência de preparo, in

-felizmente, s.e_oonstitui uma constante .na va:-stidão deste 
Pais. Tem V. Ex' inteira raZão, e é de acrescer-se que 
com as novas técnicas de informática ê possível levar ao 
interior, através da telecomunicação, informações, resul
tados de computação, conhecimentos inacessíveis ao 
corpo docente e portanto discente. O sentido d_o discurso 
de V. Ex• realmente deve ter repercussões neste País, 
porque as considerações de V._ Ex•, se atendidas, .real~ 
mente dedicando-se verbas maiores ao ensino por televi
são e por telecomunicação, é possível vencer uma etapa 
que o País precisa -vencer, haja vista o que está sendo fci~ 

_to atualmente nª" França. O governo s-ocialista chegou à 
conclusão de que o conhecimento, a educação e a pesqui
sa devem preceder qualquer outra ação, mesmo econô
mica, no sentido de fazer progredir os povos. Hoje a 
França sofre uma verdadeira modificação na sua estraté
gia de governo, voltando-se, principalmente, para a edu
cação. Quero parabenizar V. Ex• pela magnífica expo
sição que está fazendo. 

O SR. MARCO MACIEL - Nobre Senador Cid 
Sampaio, quero agradecer, entre desvanecido e sensibili
zado, 3s palavr~s cOin _que V. Ex• apreciou as palavras 
que produzo nesta tarde sobre o problema educacional 
brasileiro e, de modo especial, à necessidade de utilizarM 
se cada vez mais as modernas técnicas resultantes do 
progresso que o mundo todo conhece de modo especial, 
no campo-da infOi-matização. A técnica em si é um meio, 
um mer.o adjetivo. Ela pode ser boa ou má, dependendo 
da sua aplicação~-~âo foí por outro motivo é)t.ie falando, 
recentemente, na Austria, o Papa João Paulo II fez ques
tão de insistir ~que a toda técnica deveria presidir sempre 
uma ética e que a toda ciência; deveria se juntar uma 
co_nsciência. No Brasil, nós devemos ter presente essa 
realidade. A técnica, o desenvolvimento científico e tec
nológico neste- País, é um (ato - de modo especial, no 
campo da inforinãtica. Nós entendemos que esse pro
gresso não deve ficar adstrito meramente a determinados 
campos, justamente aqueles s.etores que sejam capazes de 
dar maior resposta económica, mas que essas técnicas 
de_vem ser uti!izadas, tambêm, para atender às vicissitu
des- sOciais mais agudas do País. Por isto, entendemos 
que se o País é capaz de fazer uma enorme revolução nes
se campo, por que não aproveitar essas conquistas tecno-
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lógicas e usã-las para suprir vicissitudes maiores da 
Nação, de modo especial, aquelas vinculadas li melhoria 
da c_ondiçào de vida do _nosso povo e, por que não _dj_!'!er, 
de modo mais particular, com relação à educação? Por 
isto, quero dizer a V. Ex'- que fico muito sensibiliz._adq em 
ouvir as suas palavras e espero que, efetivainetTI.e, atrãvH 
de um amplo debate, esta Casa possa d~r _a sua contri
buição tambêm riesse plano, ou seja, no sentido de possi
bilitar e fazer com que os problemas mais agudos no pla
no da educação, em nosso País, possam ser superados e, 
assim, possamos construir uma sociedade mais j_J.!.sta -
por que não dizer, também'? - mais democrátíca. 

Sr. Presidente, na Venezuela, por exemplo, o uso da 
televisão e do rádio para fins educativos vem dando con
tinuidade ao processo de revitalização dQ!l serviços de _ 
tecnologia educativa, atendendo a grande segmentos da 
comunidade - inclusive grupos indígenas. A produção 
de programas educativos, veiculãdos atraves dos canais 
de televisão, jã a}cança proporções significativa-s.- Além 
disso, ressalte-se a criação, -em 1977, da Uniyersidade 
Nacional Aberta, voltada para a formação de profissio: 
nais, que nã·o podem freqüentar as instituições conven
ciOnais de ensino, e para o aprimoramento do magis
tério. 

Na Espanha, a Universidade Nacionarde Educação à 
Distância, instalada em Madri desde 1972. cobre pratica
mente a totalidade do tertitório espanhol. Seu modelo 
pedagógico baseia-se-em _modernos método_s _de ensirlo, 
comprovados pela psicologia da aprendizagem, que con
sideram ser a relação direta professorfãluno prescindí
vel, jã que se -pode a,prender à distância determinados 
conteúdos científicos;-sempre- gm~ Sê empregue um~ tec
nologia adequada, que garanta a qualidade dos meios de 
instrução e um mínimo de c-omunicação docente. 

O sistema educacional britânico orgulha-se_ d~ __ s_ua 
educàção __ te_cnológica desenvolvida através de exc;.el~ot;;-s 
programas de rádio_ e televisão, ao lado da mais bem 
montada universida__d~_abe:rta do mundo. 

Na Grã-Bretanha, os programas radiofônicos e televk
sados, tanto os especificamente educacionais coiífõ~-os 
gerais, vêm se constituindo em um dos mais eficientes 
meios de educação prolongada, estando, muitaS vezes, li
gados a uma série de publicações, cursos e atividades ex
tracurriculares. 

Tanto a BBC, como outros canais de televisão .índe
pendentes, apresentam periodicamente programas que 
abrangem desde a _educação de base e o_ treinamento pro
gressivo em diversas profissões até- Os destinados ao 
aperfeiçoamento- das habilidades domésticas, sociais e 
artesanais. A BBC cOlabora, também, com a Open Uni
versity-in_glesa, produzindo e transmi(i"ndo programas ra
diofônicos e de TV, como partes dos curso_~. 

Registre-se que a universidade aberta inglesa, criada 
em 1969. representa a primeira experiência de aplicação 
sistematizada dos meiqs de comunicação de massa, asso
ciados a outros processos de inStrução, com o _objet!vo 
de proporcionar formação _un,iveJsitá~ia-regoJar a um 
grande contingente da população inglesa ac_irna de 21 
anos, sem condições de freqüentar os centros univ~rsi
tãrios tradicionais. 

A singularidade da experiência da universidade aberta 
inglesa não está, propriamente, nos cutsdS" transmitidos 
através da televisão -e do rãdio, tamPouctJ estâ no érnpre
go do ensino por correspondência. S_ua originalidade re
side, de uma parte, na integração sistemática de tod.os os 
meios convencionais de instruçãO - inclusive o cantata 
pessoal- com a_fmalidade de ministrar_e~l:lcação supe
rior-a adultos, independentemente, do grau de instrução 
prévia; de outra, na capacidade de organizar novos tipos 
de cursos, não se restringindo a aplicar novos procêSsos 
a conteúdos tradicionais. 

Nos Estados Unidos, por sua vez, são oferecidos pro
graJl!aS de ensino à distância, para adultos, nos mais di
fere-ntes- níveis e ~as tnais longínquas regiões. Majs de 
600 centros de t;;:n~ino superior, _em c~ope!ação com o 
Serviço Público de Radio-fusão, proporciOnam ensino 
i-upetior a'irãVés de. eSiáÇões loc_ãis. -- - · 

<;>iltros países_- ~ exemplo do Japão, Al~~anha Fe
deral, União Soviética, Israel, Costa Rica, COlômbia, 
PaqUistão etc - dispõein, igualmente, de sistemas 
avançados de ensino à diStânCia. 

A exp-eriência brasileira em termos de rã.diofusão edu-
-· cat_iva· remoii:t"á a 1923, ~quaó-do um gruPO:õ_de-idealistas 

pertencentes_ à Academia Brasileira de Çiências,~srib a .li
-di!rancã-de Henrique Moríze e Roquette Pinto, criou a 
Rádio Sociedade do Rio de Janeiro, objetívando veicular 
conferênciaS, concertos e programas de interesse científi
co, literário e artíStico. 

Não obstante esse trabalho pioneiro e os esforÇO!i iso
lados e epis6d~~os _de alguns idealistas, a verdade_ é que 
somente em 1972 ~uidÕu-se d_e instituir uma política go
vernamental para o setor, mediante a criação do Progra
ma Nacional de Teleducaçào- PRONTEL, cujas ações 
foram posteriormente cometidas à Secretaria de _Apli
caçÕes Tecnológicas - SEAT e hoje se encontram sob a 
responsabilidade da Fundação centro Brasileiro de Te
levisão Educativa - FUNTEVE, entidade vinculada ao 
MiniStério da Educação r;:: Cultura. 

A-compreensão da importância dos meios de comuni
cação_na difusão do ensino _ _fez pro~perar, emin6meros 
locais dO Pãfs, programas e instituições constituídas com 
essa finalidade específica. 

No Rio de .Janeiro, berço da radiodifusão brasileira, O 
IqStitU_t_o. de Educação do Esta.do_.toroou-se a matriz do 
f!nsinó à distância, mediante a edição de diversas publi
cações:: que relatavam os métodos utilizados nessa mo
dalidade de tecnologia educacional. Foi, ainda, no Rio 

_de_Jan~iro que nasceram o-Projeto Minerva- criado em 
1970 e que desde então assumiu relevante papel na radio-

= fonia educativa nacional -, o Ceritro de Tecnologia 
Educacional da Universidade do Estado do Rio de Ja

-rieifp_e--a FUNTEVE- que a partir de 1981 passou a 
coordenar as atividades da TV Educa_tíva do Rio de Ja
neiro, a Rádio MEC-Rio, a Rãdío MEC-Brasnia, o Cen
tro de Cinema Educativo, o Centro de Informática Edu
cativa, além de absorver as ações anteriormente delega
das à SEAT. 

No Estado de São Paulo, a partir de 1978, c_omeçou a 
ser transmitido o Tele_curso 2'i' grau, projeto de educação 
sUpletiva por multimeios, assinado pela Fundação Ro
berto Marinho e pela Fund"ação Padre Anchieta. Esse 
projeto alcança, hoje, praticamente todo- País, obtendo 

- Inquestionável êxito, através da recepção livre, que ob
serva uma metodologia voltada para habilitar o aluno 
p-ara os exames -supletivos, independentemente, da fre
qUência- às aulas, 

Cabe acrescentar que a Fundação Padre AnChieta, 
Criada elll: ~967 e vincUlada ~o_ _<;JoVerno-de São Paulo, 
al~m de ministrar cursOs supletiVos, exibe- uin lecundo 
elenco de realizações no tocante à- veTculação d_e cursos 
profissi9~alizantes _;contribuindo para a melhoria qua
litat_iva 0dos mais variados segmeriios da forçã de trab-a
llio :..:::, bem como- no que Se relaciona à oferta ·cre e:<lU~ 
_cação opré-eScolar_à população infantil não atendida pela 

·rede escolar". 

No RíO.Grande do Sul, a Fundação Educacional Pa
d~e 4ndell qe Moura- t:eplam, inStituída em 1967, 
converteu-se em um verdadeiro complexo educacional a 
serviço da comunidade, concentrando suas ações em 
programas teleducativos destinados a adultos, com des
taque para sua atuaÇão no meio rufai. 

A essas-bem-sucedidas iniciativas reúnem-se outras, a 
exemplo dos programas de cultura, de ensino supletivo, 
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de ensino regular, de treinámento de professores levados 
a cabo pelo Instituto de Radiodifusão Educativa da 
Bahia, bem_ como os porogramas gerados e transmitidos 
pela TVE do Cearâ e pela Fundação Maranhense de Te
levisão Educativa. 

NO caritpO do aprendizado profissional, cumpre men
cionar as ãiiv"idades_do Laboratório de Currículos e Me
t()dCiiogia d-o SENA C, certamente uma das maiS promis
soras experiências de ensino à distância, cUja técnica 

-con-sidera _sobretl!do a participação indivi_~ualizada do 
aluno: O SEJ".JAI; igualmente, vem aplicando técnicas de 
ensinO à distância, por ~orrespondência, obtendo bons 
refldimeiltos na tatefa de capacitação profisSional de sua 
cller{tela. -

Esses testemunhos de êxitos não nos autorizam, entre
tanto, a enteOder como sati"sfatório o padrão evOlutivo 
do ensino à distânci(l., no Br~sil. Falhas e deficiências 
existem, podendo ser atribuído à carência de recursos, 
descontim.iidade e ineficãcia no planejamento -global, 
disPersã-o espacial das populações-alvo etc. 

O sistema de_ televisão educativa, em particular, apre
senta claras d=eficiências. A ptópria implantação da rede 
jamais obedeceu a qualquer tipo de planejamento, dái 
por que tornou-se viSh'elmente lacunosa, desequilibrada 
e sem unidade. Ademais, as emissoras erifren"íam sérios 
problemas nas áreas de manutenção e reposição dos 
equipamentos, provocando graves conseqüências nos se
tores de produção e veiculação de programas. 

As carêndiS do sisterila nacional de televisão educati
va fil1dam por repercutir ntgatívamente na expansão das 
âtivídades_ d"iteleducação,J:,-rincipalmente naqueles cam
pos qúe não são cobertos sistematicamentej)ela televisão 
comercial. 

No ensino regular seriado os programas teleducatiyos 
são usados como substitutos do professor, e não Como 
instrumentos de apoio didático, daí os baixos resultados 
obtidos. Em contrapartida, firma-se dia-a-dia uma tra
diçaCi de --êXitos--flõ- atinente ao ensino supletivo, cujos 
exemPlos m-aiS dOqaentes são- O Projeto Minerva, o Tele
curso do 2'i' Grau e o PrQjeto João Si_lva. 

Cóm respeito ao ensino nã-o-formal, o Brasil chega a 
dispor de-uma coletora de experiências em atividades de_ 
formaçãQ. j)Y.ofissional, educação rural, educação para o 
trânsito, co'ilhecimentos gerais~ literatura e artes-- vei-

- culadas através de emissoras de rádio, emissoras de TV, 
cursos por correspondên(!ia etc. 

No que 'concerne à utilização de computadores - in
clusive através da telemãtica, poderosa combinação enM 
tre a informática e a telecomunicação- videoscasse~ e 
outros recursos tecnológicos na educação, estamos ainda 
nos primeirOS p3.SS:os. Não há como desconhecer-se, con
tudo, que são passos-que apontam firmemente em di
reçãa: ao progresso. 

Procedendo-se, Sr. Presidente, a uma avaliação das 
iniciativas e a:tividad~s desenvolvidas nesse setor, impor
ta registfar -:-_como bem observa o Professor João BatiS:
ta Araújo _e Óliveirã - que .. a aplicação mais intensiva 
da tecnologia educacional surgiu acompanhada de gran
des promessas e. expêciativas, mUitaS das· quais não (o
riffi cumpridas, para o bem Oll para o mal". De fato, é 
indiscUtível que os diversos esfQrços dispendidos sob a_é~ 
gidê d!!-:t.ecnologia educacional não logrou resolver deci
didâm~nte nellhu-m problema da escola convencional; 
tampouco na área do software educacional e da pro
dução de materiais houve produto que se sobressaísse 
pela sua qualidade. e importância, particularmente no 
que se refere à sua utilização no ensino formal, 

e _preciso, porém, que dessas falhas tiremos as lições 
mais impo'rtantes e se redobrem os esforços para con
quista çl_e novos êxitos. É preciso que se tenha presente 
que_ a contribuição até hoje periférica_ã.tribuída à tecno
logia edu_cacional, no Brasíl, não é uma deficiência es
pecífica ou uma decorrência de incompetênCia dos edu-
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cadores brasileiros. O que o Brasil áprendeu e desenvol
veu, até o momento, é praticamente o que é disponível 
na maioríã. dos países, em termos de técnicas. E aqui, é 
justa ressaltar, a tecnologia educacional jã logrou in
fluenciar setores específicos da educação de forma bem 
significatíva~J_mplementando alguns ideais educacionais 
antigos através do uso de instrul)'lentos e çonceitos q?e 
foram adicionados à prática tradicional. Ademais, a tec
nologia educacional bnJ.sileira_tornou possível a expan
são rápida de oportunidades oJerecidas, sobretudo, nas 
áreas de educação técnica e_vcrcacio~al e tem sido um fa
tor preponderante no desenvolvimCT!to de programas de 
ensino não-formal, como já salientamos. A isto se acres
cente o fato de ter ®ntril;l_uído, também, para a melhoria 
do treinamento de inúmeros educador~ .brasiJeiros e de 
se ter tornado instrumento valioso no desenvolvimento 
de recursos humanos especíalizados. 

Sr. Presidente, malgrado as dificuldades econômicas, 
os equívocos políticos e as incompreensõeS pedagógicas, 
no campo da teleducação somos dos que confiam em que 
os meios-eletrônicos e as tÇcnologiaS educacionais que os 
envolvem acabarão, mais cedo do que muitos pensam, 
por penetrar na realidade do ensino eni nossa Pátria. 

Acteditamos, por isso mesmo, que este seja um cami
nho recomendáVel de_Víd9_ à magnitude que o problema 
jã assimiu. 

Sabemos que o alcance da educação de adu_!tos e d_a 
educação prolongada tende a aumentar, e deve incluir, 
além do _desenvolvimento do indivíduo através de ativi
dades cultura-is, físicas e __ de artesanato, outras âreãS im
portantes, como a educação bãsica, a educação para gru
pos de baixa renda e pessoas--excepcionais, a educação 
para consumidores, a educação sanitária e a avaliação de 
novas tecnologias. 

Se a TV comercial jã ancançou, entre nós, um alto e 
invejãvel padrão de qualidade téc~ica, por "que o GoVer
no, o_s educadores, os empresários e a opiniã_o 'pública 
ainda não reconheceram o efetivo valor educacional da 
televisão e de outros m.Jã_o_!_de comunicação de massa? 

Entendemos que será pela teleducação que assegurare
mos um padrão minimo de qualidade., através de t_extos 
escolhidos e de material audiovisual previamente prepa
rado, que poderão ser utili~ados tambêm p~lo ensino 
convencional. Será pela teleducação que_conseguiremos 
menor custo unitário por-aluno ciu participantes dos pro
gramas ministrados, jã que o aluno-de um sistema à dis
tância custa 25% o custo do aluno do sistema con_yen_cio
nal face a face. Será pela teleducação que obteremos a 
cQnveniente flexibilidade de __ aplicação tanto para col_!l
plementar o ensino regular de 19, 29 e 3~' graus, como 
para programas de treinameJitO protissiona~. Será pela 
teleducação que alcançaremos um contingente maior de 
participantes, uma escola com 3 vezes mais capacidade 
que a oferecida pelo sistema convencional e com _o mes-
mo valor de recursos. 

Entendemos, também, que deve ser estimulada a im
plantação da universidade aberta, como fórmula capaz 
de estabelecer uma cunha no elitismo asfixiante das uni
versidades convencion_ais bras_ileiras, convertendo-.:se as
sim em meio eficaz pata democratização: do ensino. 

Não é admissível que·contiri:üeniósopreseriChindo im
passíveis a iiigente e CresCeO:ti;::_ presSãO da demanda edu
cacional sobre o orçamento nacional, mormente em uhia 
conjuntura restritiva. Não é jUstO que se permíta a for- -
mação de uma massa, cada vez maior, de adultos e 
crianças sem acesso à educação formal, vez que o au
mento populacional vem superando francamente as _ta
xas de crescimento observãveis na oferta de eilsino.-

A propósito, Sr. Presidente, vale lembrar que, recente
mente, o Jornal do Brasil publicou um trabalho de auto~ 
ria da Professora Vanilda Campos Paiva, em que de
monstra, inclusive, que no ensino fundamental a oferta _ 
de matrículas tem ficado em percentuais muito infefiores 

ao cresc1mento populacwnal do País, o que vale d1zer 
que certamente, neste instante, estamos, de alguma for
ma, contribuindo para fazer com que o número de ana!
fa_betos çresça não somente em termos absolutos, mas 
iambém- o que é mais grave- em termos relativos. 

Devemos, enfim, lançar nião de todos os_ recursos dis
- -- ponfveis, qualificando-se adequadamente os professores, 

de modo.a vencer o desafio de prover educação de forma 
abrangente e segundo os padõres satisfatórtos. 

Sr. Presidente, Srs. Senadores a educação de um povo 
" n'ão- é-\lma v.ãriável ísofada' no· corpo da pfóbleinàtica 

econômico--sodãl, nem a -Ínstrução se move- em uin es
-paç-Õ de-)iura i1éutfalid3.de científlca ol(infOrmacíónal. 

Ds mecanismos de tranSmissão do ensi~o e da infor
mação se articulam com os modQs, como um gruPQ s_o
cial percebe a sua identidade. lsso importa em afirrilar 
que, com o grau de politização quejã atingiu o povó bra
sileiro, a educaç_ão, a cultura e a informação estão recla
mando sua urgente democratização. Não significa, con
tu_do, dizer-se que as televisões educativas devam substi
tuir as salas de aula, nem concorrer e~ nfveis de audiên
cii,! c_pm as. televisões comerciais. Devem, porém, funcio
nar como ele-me!ltos- motivadofes da educaÇão- perma
nente do povo, como fatores de alimentação das redes 
culturais do País. [ncumbe-lhes~ alêm disso, a tarefa de 
mQ_bilização social -::_desde a comunidade de especialis
tas até os segmentos menos favorecidos- da pOpulação -
através da difusão da ciência, da arte e da cultura. 

Não basta Sr. Presidente, entretanto, apenas ampliar a 
utilização dos recursos tecnológicos na edn.cação. Outras 
mudanças são necessárias. Para i~to. urge remover as 
barreiras existentes entre os diversos graus de ensino; 
próVer a educação pré-escolar, a partir de modelos .com
pãtíveis com o desenvolvimento h.armônico _da infância e 
incentivar a criatividade infantoduvenil; estiffiular o au
todidatismo, levando cada brasileiro a converter-s!! em 
sujeito do _ se_u próprio processo de descmvoivimento 
educativo~cultural; levar a população a tomar conheci
mento de novas tecnologias~ novas. idéias e suas poten
cialidades; redime.ns_ionar a_ ãrea de veicula_ção e trMego 
da progrã:maÇão educativa, com vistas à expansão e va
lorização da rede d~ horários de influência da TV educa
tiva ein âmbito nacional. De mais a mais, todo o proces
so deve ser revisto, repensado, criticado e realimentad_o, 
dinâmica e permanentemente, através da avaliação 
çontínua dos se_us produtos e dos OQvos niv~is de exi&ê!l-
d-a d8. s-Ociedade. ~ 

- Esta é a trilha- que nós levará ã superação do desafio 
educacional brasileiro, mormente no que toca - faço 
questão de frisar- ao ensino básico. Os frutos deste tra
balho- tenhO certeZa-_ Se Projetarão' re_compenSãdora
meilte sobre as Serações futuras, pOrque têm a ver com 
edy_cação e democracia, desenvolvimento e justiça social 

. ESta ê_a tãr<;Taque se impõe a todos nós. (Muito bem! 
_Palmas.) 

COMPARECEM MAIS OS.,SRS., SENA,DORES: _ 

- GáfVãO MO-de~io, Joao Castelo; José Sã.:tney, -Milton 
cã6TaJ~- CTcr-SâriiPáío, êarfós Lyrá, Aifredõ-CamPos, 
Marcelo Miranda, Carlos Chiarelli. 

O SR. PRESIDENTE (Lo17!anto Júnior)- A Presi
dêncía convoca sessão extraordin_ária. a realizar-se hoje, 
às 18 horas e 30 minutos, destinada à apreciação das sew 
guinies matérias~ 

- Requerimen(o n9 85, de 1984; 
- Redação Finai da Emenda do Senado ao Projeto de 

Lei da Câmara nl' 75, de-1981;-e 
-Projeto de Resolução n9 69, de 1984. 

O SR. PRESIDENTE (Loma_n_to Júnior).....:. Passa-se ã 
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ORDEM DO DIA 

Sobre a mesa, requerimento que vai ser lido pelo Sr. 
J9-_Secretá!:_io. 

É lido e aprovado o seguinte 

REQUERIMENTO N• 320, DE 1984 

Nos termos do art~ 198, alínea "d", do Regimento In
terno, requeiro inversão da Ordem do Dia, a fim de que 
a matéria con_stante do item n9 6 seja submetida ao Ple
nário em 19 lugar. 

Sala das Sessões, 26 de nove_mbro de 1984. - Hélio 
Gueiros, J org:e Kãll!me. 

O SR. PRESIDENTE (Lomanto Júnior) --Aprovado 
o requerimento, p:assa-se ao 

IterO 6: 

Votação, em t-~rno único, do Projeto de Lei da 
Câmara _n9 211, de 1983 (n~> 4.112/80, na Casa de 
Qrigeffi), _cj~e_ aCrescenta parâgrafo único ao art. 31' 
da Lei nq 1.060, de 5 _de fevereiro de 195Õ, que trata 

=c' da asSist'eilcía júdiciãria_"ã.os neceSSitados, teri.do 

-PARECER FAVORÁVEL, SOB N• 465, de 
1984, da Comissão 

- de Constituição e Justiça. 

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

dos. (Pausa.) 
Aprovado. 
O -projeto vai à sanção. 

Ê o seguinte o projeto aprovado. 

PROJETO DE LEI DA CÃMARA N• 211, DE 1983 
. (N~' 4.112/80, na Casa de origem) 

Acrescenta parágrafo único ao art. 31' da Lei n9 
1.060, de 5 de fevereiro de 1950, que trata da assistên~ 
cia judiciária aos necessitados. 

O Congresso Nacional decreta: 

Art. 19 O art. ~9 da Lei n~' 1.060,_de 5 de fevereiro de 
1950. passa a vigOrar ãcrescido deu~ parágrafo único, 

_com a seguinte redaçã(): 

"Art. J9 
Parágrafo único. A publicação de edital em jor· 

nal encarregado da divulgação de atas oficiais, na 
forma do incísiiTII, dispensa a publicação em outro 
jornaJ." 

Art. 2'l. -Esta lei entra em vigor na data de sua publi
cação. 

Art. 39 Revogam-se as disposições em contrâfio. 

p _SR. _PR~IDENTE (Lom_anto Jún~or) --Volta-se 
--- - -- ·- --

ao 
ltem 1: 

Votação em turno únic:o, do Projeto de Lei da Câmara 
nl' 10, de 1981 (n9 1.529/79, na Casa de origem), que dis
põe sObre a aposentadoria, com proventos integrais, dos 
ex-combatentes segurados da Previdência Social, tendo 

PARECERES FAVORÁVEIS, sob n•s 354 e 155, de 
1981, das Comissões: 

-de Legislação Social; e 
--de Fínanças. 
Em votação. 
Os Srs. Sena-dores- que o aprovam queiram permanecer 

- 5ent"3.d0S. (Pausa.) 
Rejeitado. 
O projeto será arquivado. 
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O SR. H:f:LIO GUEIROS _--Sr. Presiaente, solicito 
verificação de quorum. 

O SR. PRESIDENTE (LomanJQ Júnior)- Sefã feila 
a verificação soücítada pelo nobre Senador Hélio Guei-
ros. _ 

A Presidência vai susperi.der a sessão por 10 minutos, 
acionando as campainhas para chamada dos Srs. Sena
dores ao Plenário. 

Estâ suspensa a sessão. 

(Suspensa-às 16 horas e 6 minutos, a sessão i rea
berta às /6 horas e 12 minutos.) 

O SR. PRESIDENTE (Lomanto Júnior) -Está rea
berta a sessão. Persistindo a falta de quorum a Presidên

, cia se dispensa de proceder a verificação solicitada. 
O Projeto de Lei da Câmara n~' 10/81, fica Com a sua 

, votação adiada por falta de quoJUID. -
Em conseqUência, as demais matérias da Ordem do 

'Dia, em fase de votação, constituídas dos Projetos de Lei 
•da Câmara n<>s 44j81, 53/71,65/79, 14/84; Reguerimcn
. to n' 291 /84; Projeto de Lei da Câmara n' 7'} f79; Proje
. tos de Lei do Senado n9s 13/80 e41/82, ficam com a sua 

apreciação adiada para a próxima sessão ordinária. 
. O SR. PRESIDENTE (Lomanto Júnior)- Item 11: 

Dlscussio, em turno único, da Redaçi? Final ( ofe
recida pela Comfsdo de Redaçio em seu Parecer n"' 
756, de 1984), do Projeto de Resolução n~' 25, de 
1984, que autoriza a Prefeitura Munif::lpal de Bocalú
va, Estado de Minas Gerais, a contratar operaçã(l de 
crédito no Yalor de CrS 427.288.408,89 (quatrocentos 
e vinte e sete mUhões, duzentos e oitenta e oito mil, 
quatrocentos e oito cruzeiros e oitenta e nove centa
vos). 

Em discussão. (Pausa.) 
Não havendo quem peça a palavra, encerro a discus-

_,são. __ 
A redação final_ é consi®rada definitivamente aprova

, da. nos tennos do art, n9 359 do Regimento Interno. 
O projeto vai à promulgação. 

~ a seguinte a redação final aprovada: 
Redaçio final do Projeto de Resolução n~;~ 25, de 

1984. 

Faço saber que 9 Senado Federal aprovou, nos termos 
"do art. 42, -iriclso VI, da cOnstituição, e eu, 
-------~ Presidente, promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO N' , DE 1984 

Autoriza a Prefoltu,. Munldpal de llo<alúva, Eo
Ddo de Minas Genls, • contratar operaçio de crécll~ 
to 110 \lalor de CrS 427.2:88.408,89 (quatrocentos e 
.mte e sete milhões, duzentos e oitenta e oito mn, 
quatro<:entos e oito auzelros e oitenta e nove centa
vos). 

O Senado Federal resolve: _ 
Art. 19 ~ a Prefeitura: MuniciPal de BO'"caiúva, &ta-

. do de Minas Gerais, nos tennos do art. 29 da Resolução 
nt 93, de 1 I de outubro de 1976, do Senado Federal, au
torizada a contratar operação de crêdito no valor de Cr$ 
427.288.408,89 (quatrocenros--e vinte e sete milhões, du
zentos e oitenta e oito mil, quatrocentos e oito cruzeiros 
e oitenta e nove, centavos), _ç:orrespon9,ent_e a 85.079 
ORTN, considerado o valor nominal Qa ORTN de Cr$ 
4.963,91 (quatro mil, novecentos e sessenta e três cruzei
ros e noventa e um centavos), vigente em agosto de 1983, 
junto à Caixa Económica Federal, esta na qualidade de 
gestora do Fundo de Apoio ao Desenvolvimento S,ocial 
-- FAS, destinada à construção da Adutora de Ãgua 
Bruta de Ribeirão da Onça, naquele município, Obedeci
das as condições admitidas pelo Banco Central do Brasil, 
no respectivo processo. 
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Arl. 2Q Esta Resolução entra em vigor na data de 
sua pUblicação. -

O SR. PRESIDENTE (Loffi~mtÚ Júiiior)- Estáesgo· 
ta da a matéria constante da Ordem do Dia. 

Volta-se à lista de oradores. 
Concedo a palaVra ao nobre Senador Mário Maia. 

O SR, MÁRIO M!I.IA (PMDB - AC. Pronuncia o 
seguinte discurso.) ....;. Sr. Presidente e Srs. Senadores: 

/!!. Nação""' brasileira_ acaba de despertar de um sono le
tárgico. As duas últimas décadas, em que pese o inegável 

-'---=----- desenvolvimento de setores importantes da economia 
nacional, sabemos que os que deveriam ser os benefi
ciárioS deste desenVolvimento estiveram sempre ao largo 
das decisões tomadas em gabinete da tranquila Capital 

- Federal. 
O distanciamento entre o Estado e a Nação levou a 

distorções no modelo de desenvolvimento adotado, que 
por concentrados dCixou grandes contingentes de nossa 
população à margem do mercado de consumo. O chama
do quarto extra to da socíedadebrasífeira contínua viven
dó uma realidade de subdesenvolvimento alarmante . 

Entendemos que_ esta situação é diretamente propor
cional ao-:.._,fastamento dO:oR-OVO_ dos seus dirigentes. Por
tanto, hÓje, após vinte aóõs, e ao pequêno sopro de liber
dade desencadeado pelo Governo do Gal. Ernesto Gaí
sel, e solidificado no governo que ora termina, vivemos 
momentos de intensa catarse de otirnismo popular, corn 
a já vitáiíosa candidatura do Dr. Tancredo_ Ntwes. 

Não foi sem sacríficios, até físicos, que a NaçãO brasi
leira começou a reencontrar seu caminho. Podemos aqui 
mencionar quatro importantes manifestações da vontade 
popular que, sem nenhuma dúvida, constituirão as pági
nas dos livros da recente história política nacional. A 
luta pela anistia, as eleições diretas para governadores, 
acontecidas ell"! !982, a es~r<?ndosa campanha pelas DI
RETAS JÁ, e o lançarnerÍto pela OposiÇão e Setores libe. 
rais da sitl_!ação da candidatura Tancredo Neves à suces
sãO -dei Prêsidente João Figueiredo, farão parte da His-
tória brasileira. - - · 

_e: nesta ordem de pÚticipação intensa da sociedade 
que, apesãr das díficuldades estruturaíS e ConjuritU.rais 
do modelo econômico, sentimos toda a Nação com espe
ranças renascidas de dias melhores. 

Não devemos, neste momento, esquecer o importante 
papel mediador que os dois últimos presidentes militares 
tiveram e têem nesta transição do Estado aut_ocrático 
para a democracia em nosso País. Sabemos perfeitamen
te das dificuldades apontadas pelo próprio Presidente Fi
gueiredo, ao reconhecer os ••bolsões fiéis mas radicais", 
cujo mais notório membro temos hoje o prazer de ver 
fora do comando de nossos ,mais elementares direitos. A 
crescente onda de radicalismo e atentados, provocados 
pela extrema~direita, que culminaram com o incidente 
do Rio-Centro, apesar de não C:K:larecidos, são atual
mente uma página do passado graças ã intervenção pre
cisa do Presidente João Batista Figueiredo. 

A esta verdadeira catalização da vontade popular, 
_ ~ste_ _uma pequena par~la de cidadãos t_entando 
cO-nrrapôr.:Se._ Este grupo tem jogado perigosas cartad~s 
com a única finalidade de des_estaqilizar o já iniciãdo 
PrOcesso- Oe transmissão do governO Figueiredo para _o 
Governo da Aliança_ Democrática, personificaâo na fi
gura ímpar de Tancredo Neves. 

A paranóia coletiva, provocada pda possibilidade de 
um golpe militar que vie-sse intervir no procesSo -ora em 
curso, e que fOi defuiitiVãine"nte afastãda pelo PresidCnte 

- Figueiredo através de seus Ministros militares, todos sa-: 
hemos de onde partiu. 

Não --tendo prosperado a_ tátfcR fer_ior!sta de divul
-gações da possibilidade de "golpes extemporâneos, o pe
queno e estridente grupo de apoio à candidatura não do -
PDS, mas do "QUANTUM" residuâl que reslou do Ou
trora maior partido do Ocidente, agora afronta desele
gantemente um Superior Tribunal Eleitoral, na tentativa 
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mais uma vez de subverter a ordem e a tranquilidade 
com qu-e vem sendo conduzida a sucessão presidencial. 

Não será com atas dessa natureza que esta porção re
sidual irá conquistar seu lugar como oposição ao futuro 
governo~ HOinens da envergadura_dos atuais Min"i~tros 
Delfiin Netto, Ja~bas Passarinho e Mário Andreazza não 

- cõilviverão por muito -tempo com discursos de pregador 
_fanátíCO~ que não crê sequer no que prega. 

A_ Nação está atenta e preparada. Ao povo brasileiro 
caberá sepaca:r o trigo do joio, no momento das acomo
dã.ç5es e desdQbraffientos que certamente virão após 15 
de março do ano vindouro. Era o que tinha a di:z:er, Sr. 
Presidente. (Muito bem!) 

O SR. PRESIDENTE (Lornanto Júnior)- Concedo 
a pa[avra ao nobre Senador Josê Frageflí. 

O SR. SO$ FRAGELU (PMDB- MS. Pronuncia 
o seguinte discursQ. Sem revisão do orador.)-Sr. Presi
dente,_ Srs. Senadores: 

Apenas alguns comentários em torno de um trabalho 
feito pelo PrOfessor de Direito Constitucional, da- PUC 
de São Paulo, Michael Temer, acerca do assunto que 
hoje a todos nós preocupa e que é a questão da fidelidade 
partidária e das suas possíveis conseqüências. • 

·O eminente Prófess_or de São Paulo diz que, no seu 
modo de entender, o princfpio da fidelidade partidária 
não se aplica aos membros do Colégio Eleitoral_e que, 
nest~ sentido, eminentes juristas já: manifestaram a sUa 
opinião. Mas, diz ele que o as..c;unto pode apresentar um 
ângulo novo e que é justamente o da eventual decretação 
da perda do mandato parlamentar por atitude, ou pelo 
veto, àqueles que se opuserem às diretrízes baixadas pelo 
partido. E diz expressamente: 

"Muitos já veiculam a afirmação de que as atitu
des de deputados e senadores, consubstanciadas no 
íiPoiO -a- candidato de oUtro pa-rtido ensejam a Ime
diata perda do mandato, mediante decreto do Presi
dente,da Câmara ou-do Senado,cooforme seja~de
putado ou senador.~> 

O Professor paulista examina a matéria, discorrendo 
com clareza_ e extrema competência sobre o assunto, 
lembrando que cabe ao Judiciário dizer-o direito aplicá-
vel a uma controvérSíã~ de maneira definitiva~ e qtiê ne
nhuma lesão ao direitO individual pode ser excluída da 
apreciação do Poder Judiciário e lembra, a respeito, o 
art. 153, § 4", da Constituiçlo da República-que, além de 
expressar essa nonna fundamental, assegura ampla defe-
sa àquele que JIOSSa se sentir ICsãdo no S~u -direito. Ele 
1.embra o que é óbvio: que o Legislativo legisla, o Execu~ 
tivo-ad,ministra e o Judiciário julga e, de modo um tanto _ 
ao arrePi.Oõõ'rrt,sso sistema atual em que o EMcutivo, 
também, tem legislado e CQja influência, aliás, nas deci
sões de um modo geral, se faz sentir de maneira especial. 
no re_gime em qlie nos encontramos. PortantO, Sr. Presi
dente, nós queremos trazer, aqui, a nossa digamos assim, 
inteira solidariedade a essa exposição de um Mestre do 
Direito Constitucional; versando assunto eminentemen-
te político, no momento _em que vivemos. Porque enten
demos que, quatquer decreto que venha a atingir o man
dato de um representante do povo, na Câmara dos De
putados e no Senado Federal, só pode ser ditado pelo 
Poder JudiCiário. 

Há dispositivo constitucional diz_endo que cabe aos 
Presidentes da Câmara do& Deputados e do Senado _F~ 
dera! decretar a perda do mandato. Mas, a interpretação 
jurídica é fácil, no caso, porque há o dispositivo cõnSiítu
cional que diz que a decretação da perda do mandato, 
errl razão da inffd~;lidade partidária, será pronunciada 
pelo Poder Judiciário e declarada pelos Presidentes da 
Câmara dos Deputados e do Senado F't;:deral. Poçq!le, 
dect.w:ar é urna coisa, e decretar é outra. O decreto da 
perda de mandato;- isto é, a decisão que julga ter um de-
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putado ou um senador perdido seu mandato em virtude 
da prática da infidelidade partidária, só pode ser ju_dicial. 
Agora, a declaração da perda do mandato, ê óbvio, ê 
atribuída aos Presidentes da Câmara dos_ Deputados e 
do Senado Federal.~ uma simples declaração. Todos sa~ 
bem os que bá o Oecreto constitutivQ_e h~ _o decre_to sim
plesmente declarativo. A declaração_ cabe, realmente, ao 
Poder Legislativo. Como, por exemplo, nos casos das 
leis julgadas inconstitucionais, seja dos Estado~. sej_a dos 
municípios, quem decreta a inconstitucionalidade da 
prescrição legal é o Poder Judiciário, e vein ao Senado 
Federal para declarar que a lei não tem mais vigência. 
Apenas declaração, mas o Senado não pode decidir, não 
pode decretar, não pode julgar se uma lei é ou não_in-_ 
constitucional, porque a apreciação da lei no seu aspecto 
substantivo de Direito só pode ser uma decisão do Poder 
Judiciário. Agora, a declaração sim, esta pode caber e 
realmente cabe ao Congresso Nacional, através da Presi
dência de qualquer das duas Câmaras, a Câ!_Ti.ara Alta ou 
a dos Deputados. 

Sr, Presidente, cabia-nos, no meu modo de entender, 
deb:,ar bem claro esse ponto de vista. O que podemos 
adiantar é o ponto de vista da bancad<!._ do PMp~, pelo 
qual, pelo menos no Senado Federal, haveremos de nos 
bater, a fim de deiltar bem clara, traçada, a diretriz que, -
sendo necessário, seguiremos nesse particular. 

Outro assunto, Sr, PteSident_e, é a questão, agora em 
debate, dos poderes da Mesa do Senado, ou melhor, da 
atribuição da Mesa do Senado, _para presidir o Colégio 
Eleítoral. O nob_re _Senador Fábio Lucena apresentou 
uma proposição no sentido de deslocar d_õ:l [\.1_esa do Se
nado essa atribuição que lhe era reconhecida expressa
mente pelo parãgrafo único do art. 39 da Lei Comple
mentar nt> 15, de 1972, _A l]l_Jltéria realinente torhóu-se 
controvertida, Sr. Presidente, em virtude da Lei Comple
mentar n9 47, de 1984, a qual diz o seguinte: 

"Os arts. 49 a 89 e o_ art. 13 da _Lei Complement~r 
n9 15, de. 13 _dc__agosto de 1977, alterada_ pelo 
Decreto-lei n"' 1.53_9, de 1977, passam a vigorai' com 
a seguinte redação: 

"Art. 13. O" Colégio Eleitoral reunir-se-á na 
sede do Congresso Nacional a 15 de janeiro do ano 
em que findar o mandato presidencial." 

E não reproduziu o parágrafo único, do artigo 13. 
Sr. Presidente, essa é uma questão, no meu modo de 

entender, eminentemente jurídica, de t.ermenêutíca e de 
aplicação da norma positiva do Direito:-

Eu gostaria de reproduzir, aqui, a opiniãO de um dos 
nossos mais abalizados juristas, Carlos Maximiliano, 
justamente no seu trabalho, ·~A He~enêutica e Apli-
cação do Direito", -

Ele diz que: 

"O preceitO Clássico, a disposição geral não revo
ga a especial, precisa ser inteligentemente com
preendida e aplicada. Pode a regra geral ser concebi
da de modo que exclua qualquer exceção, ou enu
merar taxativamente aquelas exceções que a lei nova 
admite". - E ainda; "criar um sistema completo e 
diferente daquele que decorre das n-ormas positi~_as 
anteriores. Nesses casos, o poder eliminat6rio do 
preceito geral abrange todas' as disposições especiais 
aqui~' .__E ele ainda acres_cent_a_,_dize11do: "mais __ ~i_nda, 
quando as dUas leis regulam o mesmo assunto e a 
nova", - a lei nova- "não reproduz um dispositi
vo particular da anterior, considera-se este como 
ab-rogado tacitamente." 

Seria o caso, Sr. Presidente e Srs. Senadores," o pará-
grafo único, do art... 13, não foi reproduzido. _ 

Nós sabemQ.Lque há vários mêlodos para interpre
bçào, para se estabelecer a interpretação de uma norma 

_~!jurídica. No caso,_ um deles, que seria o de recorrer aos 
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debates legislativos para esclarecer a intenção do legisla
dor, e eu não examinei, e nem sei se, de fato, a sUpressãO 
do parágrafo único, do art. 13, da Lei Complementar n"' 
15, de 1977, foi debatido este assunto, se esta questão foi 
leva.IÚada, discutida e decidida, para sabermos, com os 
SubsidiOs doS"úãbaibOS legislativos:. se houve_ou_~ãciessa 

· intenção do legislador de suprimir o parágrafo úniCo do 
art. l3 mencionado. "E: uma questão, Sr. Presidente, a ser 
decidida. 

O Sr. MoK)T Duarte- Pennite V. Ex• u,m aparte? 

O SR. Jost:; EltAGEILI - Um m>mentol EU ...., 
terminar - e acho que darei até algum subsidio a V. Ex" 
- a leít•n. da liçlo do 1105SO mestre ~ • .-= Mi 
Carlos Maximiliano. 

Ele prossegue: 

"Lex pooi<rlor 1•11enlls - ....._t 1<a1 pdorl 
esprdali". É a máxima, que prevalece apenas, va
mos atentar bem nas palavras do mestre, no sentido 
de não poder o aparecimento da norma aMpla cau
sar, por _si só, a queda da autoridade ~a prescrição 
especiàl vigente. É mister que esse intuito decorra 
claramente do contexto. 

t verdade que aqui nós não iemos um cOfltexto, -Oós 
temos até a ausência de um texto, porque houve simples
mente a omissão de reproduzir o parágrafo único, do ar
tigo 13. 

"Incumbe, entretanto, aO iniêrprefeverTficaf se a 
norma recente eliminou sÓ _a ar.ttiga _f~&ra geral, ou 

. também as exce~ões respectivas." -

Aqui não é o caso de exceção porque o parágrafo úni~ 
co; dq artigo 13, não importava numa exceção ao caput, 
do dispositivo legal. Nós sabemos que um parágrafo 
pode ser uma exceção, ou pOde ser uma complementari
dade. Então, o parágrafo único, do artigo l3 seria, diga
mOs uma disposição complementar, que vinha completar 
o que J:.:.ezava o caput do arti8o 13, da Lei Complementar 
n' l5J de 1977:-

Sr. Presídente, a matéria pelo menos _ê discutíVel, a 
ni.atéria pode ser colocada no tablado das disçussões. 

O Sr. Moacyr ~-Permite V. Ex• um aparCle? 

O SR. JO~ EliAGELLI- Ouço, com muita honra, 
o nosso eminente Professor Moacyr Duarte. 

O Sr. Moacyr Duarte - Muito obrigado pelo título 
que V. Ex•v me confere. V. Ex•, erniileil~e SeqadOr José 
Fragelli, invOca a sabedoria de Carlos Maximiliano: Eu -
também m~ permitiria invocá-la, quando ele diz, em seu 
livro ~·Hermenêu~ica e Aplicação do Direito", o seguin
te: 

h A interpretação verbal _fica ao alcance d.e t_odos; 
seduz e convence os indoutos." 
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O Sr. Moacyr Duarte- ConfQrme declarei, na sessão 
anterior, quando ouvia atentamente as ponderações do 
eminente Senador Flávio Lucena, afirmei, então, que le
ra, alhures, uma declaração do Presidente do Calenda 
SupremO Tribunal Federal, Ministro Cordeiro Guerra. 
Naquele instante eu não tinha Cm meu poder o jornal 
que retratara tal declaração, maS me deLao cuidado de 
procurá-lo em meus arquivos e felizmente o encontrei. 
Trata-se do jornal O Globo, ediçào'do dia 25 de outubro 
do corrente ano, que publica o quinte, na sua -página 
seis; 

"Ó ,....._ a iupaM Tàbaaal. F..lint. 

-~~-------· •• c eX .... e m o<llllsie ...... ó-vada---F-._., 
doio -· r.-s.per;orEI<ilonl,-. 
....... .-. .. é:doílilqualqaer-.. · 
du ~ 4<: ......,_ mandado de
ni'!P IÇOIItra u d«:isõcs da Mesa." 

Ora, apdlas pOr extensão de rac:âocínio, se, na opinião 
e na palavn. do Pn::sldente do Cot.c:ndo Supremo Tribu
nal Federal, a Mesa do Senado Federal é competente 
pará adotar nonnas disciplinares do funcionamento do 
Colégio Eleitoral, de nonnatizar esse funcionamento, de 
regulamentar esse funcionamento, por extensão também 
é competen-te para presidir Colégio Eleitoral. ~o que eu 
entendo como moçlesto intérprete das declarações do 
eminente jurista bfasileiro Ministro CordeirQ _Guerra. 
Não discuto o direito de quem quer que seja trazer à bai
la e à discussão a _tese esposada pelo emin'ê:nte Senador 
Fábio Lucena e acolhida também por V. Ex• t-um direi
to que aSsíste a qualquer hermeneuta e intérprete da lei, 
interpretá-la sesundo a sua inteligência. Mas, este meu 
-iparte teve apenas 6 objetivo ao trazer nesta sessão o-do
cumento ao _qUal me reportei na sessão arrterior para rea
firmar que se a tese. merece estudo e consideração tem 
oponentes, entre os quais, a figura respeitável, por todos 
os títulos, como o é" o Ministro Cordeiro GuerTa. Ao 
mesmo tempo, trago à consideração do Senado um do~ 
cumento ao qual me ha~ia referido, mas ainda não tinha 
tid<?_ a oportunidade de materializá-lo como o faço ago· 
r a. 

O SR. JOS~ FRAGELLI- Seria até dispensável que 
V. Ex• materializasse ·aquela referência feita em debate 
anteriof 1 ,..nniiio ..,..izada do eminente Ministro Presi
dente ft silpremo Tribunal Federal por duas razões: cm 
priiitCil"o lugar. porque V. &• merece sempre a mais 
completa consideração de todos nós e, em segundo, por· 
que V. &• tem uma exoclente llicmória que eu não te
nho. PoSSSG, nas minhas menções até faltar a alguns da
dos que cu possa. referir, mas como outros eminentes Se> 
nadares ~a Casa -tem uma memória fotográfica. 

O Sr. MoKrr o.fte ~Talvez- V. E!t• me permita 
uma int~ãO - iS30 seja Um privilégio dos menos 
moços como eu. 

O SR. lOS~ FRAGEILI- Acho que é, digamos ... 
sim, uma qualidade intelectual consolidada, 

Mas, nobre Senador, o aparte de V, Ex•, como sem· 
pre, além da oportunidade, traz luz aos nossos debates. 
O modo de o Presidente do Supremo Tribunal pensar 
sobre a matéria -em nada diverge do nosso, porque acha
mos que a Mesa do Senado, podendo presidir o Colégio 

Poderia também citar um pensamento do grandejuris~ 
ta Sariano Neto, quando preleciona que ci~iritêqlietelite
ral da lei é mero legtlleio, não passa se_quer do be-a-bã da 
rablllice. Obviarilerite esses pensãmerilos têm unia abran
gência global e jamais partiria de mim, singularizar qual
quer Senador ou alguma pessoa,jurísti, estudioso, advo
gado, que estivesse tentando dar u_ma interpretação a 
qualquer teltto legal. Os conceitos expedidos por V. Ex~ 
,nerecem o maior respeito. Sd da seriedade e da compe
tência com que V. Ex• aborda os mais diveisos :;1ssuntos 
com especialidade os assuntos que dizem de perto as coi
sas e a Ciên-Cia do Direito. 

- ~leitorat, tem o poder, como ele mesmo diz, de regula
mentar. 

O SR._JOSt FRAGELLI- Muito obriga<!o! V. Ex' é 
muito ge_!]ei'oso. 

V. Ex~ disse-muito bem, coln outras palavras, o poder 
de estabelecer normas disciplinadoras do funcionamento 
do Colégio Eleitoral. 

Na-Prírlleii'ã pi:lfte dessa minha pálida oração eu fiz 
menção aqui ao trabalho do Prpfessor Michet Temer dis
cutindo a questão de o Presidente da Câmara e do Sena

--~.cip_decretar a p~rda de mandato daquele que consideras
se como p~rtidário infiel. E ele lembra aqui que muitos 
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estão defendendo esse ponto de vista. ~ntão, a_fjá foge às 
normas disciplinares,- -às normas regulamentares do Co~ 
(égio Ele"íforal, apenas para citar um exemplo. 

A opinião do ilustre Presidente do Supremo Tribuhal 
Federal é, por todos nós, !evada a mais alta conside~ 
ração, mas ê a opinião de umjurista suscetível de contes~ 
taçào. E o que eu li, aqui, da Iiçãõ de Carlos Maximilia
no, mostra que a matéria pode ser suscetível de uma ou
tra interpretação, porque se trata de uma norma comple
mentar ao corpo de um determinado artigo de lei com
plementar que foi suprimido. Realmente, nós não temos, 
eu repito, aqui os subsídios dos trabalhos legislativos e 
nem sei se encontrQ.re_mQs -:- acredito_ que ~ão - para sa~ 
ber qual foi, realmente a intenção do l~gislad~u:, se fÕi 
uma simples omissão ou se foi uma proposital supressão 
do parágrafo único. 

Quero a_diantar, Sr. Presidente e Srs. Senadores, que 
me valendo ,e;w;.atamc;:nte da opinião do Ministro -do Su
premo Tribunal Federal, avalizada com toda a autorida
de pelo preclaro Senador Moã.cyr Duarte, quero dizer, 
dizendo que a Mesa do Senado tem o poder de regula
mentar o Colégio Eleitoral. Valendo-me dessas duas ma~ 
nifestações, julgo da maior conveniência~: Sr. Sena.,dor -
e me refiro a V, Ex', porque estamos debatendo no mo
mento -e isso seria da maior co_hveniência, qu~? _Mesa 
do Senado estabelecesse, desde logo, essas normas disci
plinadoras da sua atuação do Colégio Eleitoral. PÕrque 
se nós entendermos, Sr. Presidente, e V. Ex• vaí partici~ 
par dessa decisão com a sua autoridade, com a sua clari
vidência, com o seu espírito público, com essa vontade 
permanente de acertar, V. Ex• vai participar dessa deci
são da Mesa do Senado que hâ de estabelecer as nonnas 
disciplinadoras do funcionamento d_oXo_légio Eleitoral. 
Permita~me a franqueza -de dizer, se, porventura, em 
qualquer_ dispositivo, em qualquer pãrte, esse ato da 
Mesa do Senado, no nosso modo de entender, extrapolar 
a sua competência, que ê .cingida a estabeleçer, nas (?X

pressões de V. Ex•, as normas disciplinadoras do_funcio
namento do ColégiO, nós, enfãõ, teremos o direito de re-
c_orrer. . _ _ -~--

Julgo da maior _iroportância, Sr-. Presidente, que V. 
Ex's se ponham logo a cogitar, a trabalhar e decidir 
sobre as normas que devem regular o~ palltar o pro~i~ 
menta da Mesa do Senado_, no funcion_amento do Colé
gio Eleitoral. 

Assim, Sr. Presidente, todas as dúvidas serão estanCa
das, não podemos dizer até suspeitas, irriProt:edelltes que 
serão, desde logo, efimiriadas e tidas por nós meSmos 
como improcedente;. O que é da maior importância. 
Não-advogo, Sr.Presid~:nts,nãc quero-advoga-ra-incom
petência, pelas razões apresentadas, da Mesa do Senado 
de presidir o ColégiO Eleitoral. 

Não desejo_ tirar do_Sen_ado da República essa comJ?e
tência e nenhum dos seus poderes. Mas é preciso que a 
Mesa do Senado compreenda, também, as nossas preo
cupações de opositores e _que disCiplinem esse funciona
mento desde logo. 

O Sr. João _Lobo-:- Então v_.I;>;,• reconlleçe a compe
tência da Mesa do Senado?_ 

O SR. JOSJi: FRAGE_LU--:- V. Ex• permita-me 4izer, 
não quero, desde logo, falar que reconheço a competên
cia. V. Ex• não estava aqui por isso estã rül_do, pensando 
que estou recuando no meu ponto de vista, mas não foi 
isso, nobre Senador João Lobo, meu querido amigo, es
tabeleci, desde logo; -dizendo que a quesJão da competên
cia, tendo em vista um._a citação que fiúi:qui, sobre Inter-
pretação e norma legal ou no caso até constituciõnal, ê 
uma questão conflitante. 

Agora, nós queremos contribuir para -que- nRõDaja 
esse conflito, para que essa questão rião seja levantada, 
para que esse caso fique SOmente aqui deritr-o do círculo 
das decisões de nós os Senadores do $e nado Federal. 
Que nãci-Verlha amaiihã, por qiiã:lquer razão, ter que sair 
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-do <lmbito do nosso modo de sentir, p~~sar e, sobretudo, 
decidir para irmos ao Poder Judiciârio. 1:: por isso mes
mo que reclamo e penso que com razão - e até diria, 
com prudênci~ - Que a Mesa, a ilustrada e digna Mesa 
do Senado, estabeleça o q"Qanto antes essas nonnas disci
plinadoras do funcion~mento do Colégio Eleitoral. 

É esse o meu ponto de vista, e ê esse o ponto que eu 
queria deixar bem claro e que, desde logo, afastaria qual-

- quer conf1ito em torn~ não só_-d_o âmbito das funções ou 
das atribuições da Mesa, na direção do Colégio Eleito
ral, como também da sua própria competência. Porque 
- V. Ex' há de entender- se a Mesa dQ Senado se arro
gar ~lguma fUJ:tÇãO, alguma atribuição, alguma compe--

___ tênCia- que -vá aiêm da simples regulamentação. Então, 
qualquer cidadão, Senador ou Partido Politico terá o di
reito de contestar essa atribuição ... 

O Sr. Moacyr Duarte- L~gico. 

O SR. JOS~ FRAGELLI- ... que a Mesa do Senado 
venha se outorgar. 
~ por isso_ que eu, des_de logo, apelaria para que a 

Mesa do Senado viesse o quanto antes a regu_I~mentar, e 
valho-me d-as expressões do nobre Senador_ Moacyr 
Duarte, as normas disciplinadoras dQ funcionamento do 
Colégio Eleitoral. 

Foram essas as suas palavras, que eu também faço mi
nhas. 

O Sr. Moacyr Duarte - Permite V. Ex• um aparte? 

O SR, FRAGELLI- Com muito prazer. 

O Sr. Moacyr Duarte- Eu acho que procede a preo
cupação de V. Ex' em parte. Obviamente, a Mesa do Se-
nado Federal... 

O SR. JOSii; FRAGELLI- Não ê só minha V. Ex• 
!em bre-se bem disso. 

O Sr. Moacyr DUarte :.__ ,.. procede a preocupação. 
ESta preOcupação não é minha V. Ex~ é que suscitQu o 
assunto, _<:onseqilentemente se V. Ex' suscitou o assunto, 
V. Ex• manifestou manifestou uma preocupação 

O SR._ JOS:t FRAGELLI - Mas eu disse que não é 
só minha, ê minha e de muitos e, talvez de todos nós. 

O Sr. Moacyr Duarte.- O fato a mim, por exemplo, 
não preocUpa. Porque eu sei, perfeitamente, que a Mesa 
dO Senado Federal, constittiida de eminentes e preclaros 
Senadores ... 

O SR. JOS€ FRAGELLI - Muito bem, concordo 
com as P3:1avr{l!j_~_Vz.t_~·-

O Sr.· Moacyr Duarte - ... c_onscios de suas obri· 
gações e de suas responsabilidades, absolutamente .côns
cios até onde poderão ir, no exercício de sua competên
cia legal e constitucional, esses homens jamais ultrapas
sarão os limites dessa competência. Mesmo porque, eles 
têrrl sobre si não apeilas a atenção dos que constituem o -
Congresso_Nacional mas têm, sobretudo, sobre si a vigi
lância de toda a Nação brasileira. 

O SR. JOS.I! FRAGELLI- Muito bem!__V. Ex• disse 
muito bem. 

0- sr~ Moacyr Duarte- Homens da responsabilidade, 
do conceito, da moral daqueles que integr-am a Mesa do 
Senado_Federal, eu não acredito e, por esta razão riào me 
preoc~po, jamais ultrapassarão os limites ... 

O SR. JOS€ FRAGELLI - Muito bem! 

O Sr. Moac_l'r Duarte- ... da le"í e da Constituição Fe
deral. Quanto à advertência de V. Ex• nl) sentido de que 
a Mesa deveria, sem-tardanÇa~ se apresSar·-e-tiJ=-edftaf as 
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norm.a-s __ disciplinares_ regulamentadoras, estou certo de 
que a .Mesa do Senado saberã aferir essa oPortunidade. 
Não o fazendo, nem tão çedo quanto não seja -neces
sârio, nem tão tarde quanto possa nos preocupar. Estou 
certo de que o Pr.!!Sidente Moacyr Dal_la e os outros inte~ 
grantes da Mesa do Senado Federal terão a sensibilidade 
e a percepção necessárias para fazerem O que devem fa
zer !la hora e no tempo oportunos. 

O SR. JOS:t FRAGELLI- Um minutoLAcho que 
servirá a V. Ex~ a minha breve resposta ao preclaro Sena
dor. 

O Sr. Joio Lobo- Permite V. Ex• um apafte? 

O Sr. José Fragelll- Um minuto! Acho que servirá a 
-v. Ex• a minha breve resposta ao preclaro Senador. 

__ Veja V. Ex~ que as preocupações a que refiro não são 
. coffio diSse, apenas da nossa bancada~ do noSSo Partido, 

da opinião pública, e atê de eminentes professores de Di~ 
reito, como citei_ o Professor da PU C, de Direito Consti
tucional, Michel Temer, discutindo a questão da even
tual decretação da perda do mandato parlamentar pelo 
Presidente do Senado ou pelo Presidente da Câ.mara; es
tá aqui um artigo, muito bem lançado e, de outro profes
sor, -que diz que para os juristas, a Mesa não tem poder 
de punir: 

"O Professor Celso Bastos, da Cadeira de Direito 
Constítu_cional da PUC e, Presidente do Instituto 
Brasileiro de Direito Constitucional, afirmou ontem 
que a tese da cassação de mandatos, pela Mesa do 
Colégio, levantada pelos malufistas que decidiram 
fechar questão em torno do seu candidato à Presi
dência da República, "não é apoiada nem mesmo 
pelos seus próprios advogados." 

Que_r dizer qu~ essas questões estão preocupando des
de logo, no momento e poderão ir num crescendo. ~por 
isso, eminente Senador, acho que a oportunidade pode 
ser simple~mente esta, o quanto antes. 

Quando dciis Professores de São Paulo se dão ao tra
balho de debater a matéria, de vir a um jornal como O 
Estado de S. Paulo publicar suas teses, seus estudos, des
cendo à interpretação dos vários dispositivos constitu
cionais que regulam a matêria, essa preocupação é pro
cedente, justificada _e, que não fica apenas no âmbito dos 
políticos mais preocupados, mas também de eminentes . 
professores de Direito. 
- -l"{obre--Sen-adcr-J6ãc-Lobo,-cmm--muito prazer, quero 

--- ou~ir V. Ex• - -

O_ Sr. Joio Lobo - Nobre Senador José Fragelli, não 
tive a sorte de assistir ao início da exposição, do belo dis
curso que V, Ex• faz nesta tarde ... 

O Sr. JOS~ FRAGELLI -Obrigado. 

O Sr. Joio ~bo - ... -Mas sei que nos Anais desta 
Castfficaiãin as-contn"buições_ de uma inteligência lúcida 
e bem intencionada. Aproveito este aparte para parabe
nizar V. Ex• e fazer uma observação a respeito do que V. 
Ex' disse neste momento. Também sou um dos que se 

-- preocupam com o fato das decisões terem que extrapolar 
o âmbito do Corigresso. Acho que as decisões políticas 

-" devem ficar restritas ao Congresso e não ao Judiciário, 
às Forças Armadas ou a qualquer outra instítuição. Che
ga de decisõeS políticas, de cunho eminentemente políti
co, tomadas durante 20 anos por órgãos estranhos a 
quem de direito fazer essas decisões. Então, ãssocio-Ine 
às preocupações de V. Ex' e de tantos outros brasileiros 
ilustres, de deixar que escape da decisão do Congresso, 
da decisão doS politicas, assuntos pertinentes à área poli
Üc<~., _assuôtos que devem ser decididos e discutidos por 
ffÓs políticos. - - ' 
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O SR. JOSt FRAGELLI- (; o nosso desejo.~·· 

O Sr. Joio Lobo -Solidarizo-me com a opinião de V. 
Ex~ Não sei se essas decisões devem ser adotadas pela 
Mesa imediatamente ou com mais algum tempo, mas de
vemos fazer o passivei para que elas sejam tomadas no 
âmbito do Congresso, do mundo político, e não do Judi
ciãrio, das Forças Annadas ou de qualquer outro órgão. 
Era este o aparte que queria dar a V. Ex.• 

O SR. JOS€ FRAGELLI- Muito obrigado. V. Ex• 
falou em lucidez, mas é V. Ex• quem sempre tein um sen
tido muito objetivo e muito lúcido dos problemas que 
debatemos aqui, como mostrou hoje no .seu pronuncia
mento mais do que _oportUDo-. Foi uma clarinada, cha
mando à responsabilidade todo o Pais, nó caso da refor
ma bancária, que pode transformar o nosso Banco dQ 
Brasil, simplesmente:, em mais uma casa _bancária. 

V. Exf. fez hoje um pronunciamento dos mais impor
tantes da presente Sessão Legislativa. Se tiver tempo e 
um pouco pelo menos de competência, ainda quero estu
dar o assunto, porque acho que ele deve continuar a ser 
debatido, aliás, com intensidade, de acordo com aquela 
regra da propaganda que é a repetição ... 

O Sr. Joio Lobo- Que forma a opinião. 
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Supremo TribUnal Federal, hoje, titular da Casa Civil_da 
Presidência da República, o eminente Ministro João Lei
tão de A br{<u, inspirara e até auxiliara a redação de votos 
de Ministros da nossa Corte de_ Justiça Eleitoral l'vf.?ior. 
Como se agride. Sr. Presidente, a honorabilidade_ de um 
e de outro, do Min_istro Chefe da Casa Civil, a qu~m se 
atribuiu a responsabilidade da feitura de votos de Minis
tros do Tribunal Superior Eleitoral, como a dos próprios 
Ministros daquela Corte, incapazes, pela sua formação 
moral e jurídica, de se prestarem a procedimentos- dessa 
natureza. 

O meu protesto, Sr. Presidente, contra tais aleivosias e 
injúrlãs ·que-niacillam a toga dos juizes e visam compro
meter a honorabilidade e a postura, sempre retilínea, do 
Ministro João Leiiâo de Abreu. 

Ó- Sr. Josf Fragelli -:- Muito bem! 

O SR. MOACYR DUAI{TE- Sr. Presidente, a cam
panha, ao que me parece, de tentativa de envolvimento 
do lribunal Superior eleitoral prossegue em escala cres
cente. 

O nobre Deputado Josê Tho!_Ilaz Nonô, participando 
da reunião do Diretó:rlo -Naciorial do. PDS e tendo a 
opOrtunidade de se manifestar,- naquela ocasião, dentre 

o SR. JOSt FRAGELLI _ ... que fornia 8 opütião, outras coisas, declara: uAduzo aqui, à guisa de infor~ 
nós devemos repetir. mação, que há uma consulta específica do Deputado Pe-

V. Ex.• -abriu caminho para pronunci:imentos que de- dro Germano, que não foi decidida ontem no Tribuna{ 
vem ser seguidos, aqui no Plenário do Senado Federal, e Superior Eleitoral, mas que já tem o parecer do Procura

dor Inocêncio Mârtires e também jâ tem o rel~~ófio do 
também na Câmara dos Deputados. ------Ministro Sérgio Outra. E mais: uo Ministro Sirgio Ou--

Folgo em ter a sua opinião abalizada, sempre esclare- tra- acompanha-o p<i.recef do -Procurador Geral da-Re-
cida a meu lado, porque o que queremos éjustamen_te is:_ - p-ública e essa questão será ·definitívamenfe resolvida 
so, Sr. Presidente, o prestigio desta Casa Legislativa e de quando 

0 
Tribunã.l a apreciar, presumo que amanhã, Ou 

todo o Congresso, da qual a Mesa do Senado,- diga- depois de amanhã." 
mos assim- .. a cabeça", e o que mais reflete na opinião 
pública, na imprensa, jun:to aos ril_eios intelectuais~ é o Ora, Sr. Presidente, a consulta do Deputado Pedro 
procedime_n_t_o singular aa Mesa do Sen_ado, que quere- Óermãno d011rlia nos--escanTrih(is do Tribunal Superior 
mos que tenha e retenha todas as.suas justas atribuições Eleitoral hã quase um ano e, de repente, um Deputado 
para que esta Casa do Congresso, cada vez mais, possa- Fedel-ã.Itorna- público e diz ter c_onhecimento, não ape-
se firmar no conceito da Nação brasi1Cirã-. (Muito bem!) nas do parecer do Procurador·, e esse pareCer ele poderia 

ter ciênci2 âõ Seú teor~, Se cOrriPulsasse os autos--do pro
cesso, ma--ª----9_ que se me afigura grave e estarrecedor é de
cl~rar ter conhecimento do voto_ de um Ministro, sem 

O SR. PRESIDENTE (Lomanto Júnior) - Concedo 
a palavra ao no_bre Senador Moacyr Duarte. 

O SR. MOACYR DUARTE (PDS. RN - Pronuncia 
o seguinte discurs_o.)- Sr. Presiderite e Srs. Senadores: 

Comenta-se que o eminente Presidente do egrégiO Tri
bunal Superior Eleitoral teria delegado ao Pleno daquela 
Corte de Justiça Eleitoral a decisão de se manifestar 
sobre o petitório que lhe foi encaminhado pelo Partido 
Social DemocrâticQ ç_om a respectiva ata da reunião do 
Diretório Nacional dessa agremiação partidária, que de
liberou, por maioria expressiva de votos, exigir o institu
to da fidelidade partidária na manifestação dos inte_gran: 
tes do Colégio Eleitoral. 

Então, Sr. Presidente, serão Plenário daquela Casa de 
Justiça que se manifestará sObfe o niêrito_da mencionada 
petição, determinando que a mesma seja arquivada, para 
gerar ou não conseqüências, após a reunião do Colêgio 
Eleitoral, ou que a mesma se torrle inÓcua, inconseqíleil
te e não merecedora de acolhimento. 

Sou daqueles, Sr. Presidente, que confiam na Justiça 
do País e triste daqueles que não depositam na Justiça a 
sua confiança, que duvidam dos seus arestas, que julgam 
comprometidos os seus integrantes, que desacreditam na 
imparcialidade dos seus julgadores, _ _ _ _ 

Para tristeza e estarfecimento da Opinião púbiicã~ tive
mos o desprazer de ouvir ·comentários, inclusive alguns 
deles retratados e reportados em órgãos da nossa Im
prensa, que, antes da decisão proferida pelo egrégio Tri-
bunal Superior- Eleitoral, que declarou não ~~istirem 
nonnas legais e constituCionais qUe obrigassem o institu
to da fidelidade partidária do âmbito do Colégio Eleito
ral, propalou-se, Sr. Presidente, à boca pequena, comen
tários desairosos e impertinentes que um ex-Ministro do 

'que_~ feito_tivesse siQ.ojuiga!io. -

Então, um Deputado ~â conhecimento à Nação, 
nunía·reunião do diretório partidário, quejã tem preVia
mente conhecimento do votp de um Min,istro do Tribu
nal Superior Eleitoral, preconizando_ que o feito merece
:rãjulgamento final em deternlinado dia e em determina
-no prazo. 

~ desejar-se, Sr. Presidente, arrastar às ruas da amar
gura a honorabilidade dos componentes da mais alta 
Corte_ de Justiça Eleitoral do País. 

E, não bastando, leio num jornal declaração do Go
vernador de minha província potiguar. O Dr. José Agri
pino Maia, que_ não ê jurista, que não -é ãdvogado, que 
não é bacharel, que não guarda identidade com os com
pêndios de Direito ou os livros que retratam âjurispru
dência dos -tribunais, vaticina numã entrevista ao Jornal 
do. Brasil: 

"O Tribunal Superior Eleitoral, ou recusará, de 
pronto,_a decisão do PDS de fechamento de questão 
a favor da fidelidade par~idária, ou aproveitará a 
impugnaç?o da alial:!ç_a demÕ_crãtica, para _protelar, 
através de pedidos de vista do_ pror ·ssO pÕr Seus 
membros, seu pronunciamento formal sobre_ esse 
fato novo era matéria, Para df:pois de ts de janeiro, 
pãssada a eleição no Colégio Eleitoral." 

Sr. Presiçien-te, está-o Governador, o -sup-rerÚO- ITtanda
tário de minha terra, prevendo uma decisãO do Tribunal 
Superior Eleitoral, ao afirmar que tem conhecimento 
desse fato, prejulgando assim comportamento da mais 
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alta Corte de Justiça Eleitoral do País e, não satisfeito, 
mais adi~nte, declara: 

··Ter informações seguras de membros do Tribu
nal Supeiior Eleitoral, de que será cumprida uma 
dessas estratégias no tratamerito do problema, por
que o tn"bunal não pretende reformar sua definição
anterior__c_ontrl:l a adoçio dessa medida no Colégio 
Eleitoral." 

O Govet-nãdor deu essa informação no instante em 
que solicitava ao Presidente do PDS, por telegrama, seu 
desligamentõ do Diretório Nacional do Partido. 

O Sr. Jo~ Fragelli ~Deu essa informação por tele
grama? 

O SR. MOACY~ DUARTE - No instante em que 
ele presülVã----aiUTorinaçãõ de que transmitira um telegra
ma se deslígando do Pútido, também concedeij. essas de
clarações ao repó~er do Jontal do Brasil. 

Verifica~sC, então, Sr. Presidente, que o Tribunal Su
perior _EJe_itoral está com alguns porta-vozes não autori
zados. E o que mais causa espécie é que preconizam o 
que não devem e não podem. 

-- VerifiC8:-sC.que eSses porta-Vozenentam de fór.ina, al
guns deles, ostensiva, Outros sibitinamente, sussurrante
rn_çnte, ao pé do ouvido dos menos avisadQS e dos incau
tos, faZer crer, fazer acreditar e criar no espírito e na 
consdênciã de alguns ou de muitos que o Tribunal Supe
riõTEú;itOral esÚ comprolnetidO com"a causa e com a 
can-didaLura oposiCionista à Presidência da República. 

- Essa estratégia não surtirá efeito, esse estratagema não 
provocará frutos, não medrará resultados, porque o Tri
bunal Superior Eleitoral saberá preservar a sua dignida
de e _resguardar as suas tradições de imparciaiidade no 
julgamento dos fios que lhe são levados à apreciação. 

Neste final de tarde, neste quase crepuscular final des
ta sessão do Senado da República, solitariamente, levan
to a minha vo_z para protestar contra as predições dessas 
pitonísas, que, nãO medindo os seus pensamentos, ten
tam, talvez, com isso, incuúr no espíi'itó dos desavisados, 
a convicção do comprometimento da Justiça Eleitoral 
com a cau_sa que abraçaram. 

O Sr. João Lobo- Permite V. Ex• um aparte? 

O SR. MOACYR DUARTE- Com O :rriãior prázer, 
ouço o aparte do eminente Senador João Lobo. _ 

O' Sr. João Lobo - Ilustre Senador Moacyr Duarte, 
V. Ex• fala, com muita segurança e muita propriedade, 
de um assunto que preocupa a todos nós, que já tenta
mos abordar quando do discurso do SenadOf José F{a
gelli. ~ um absurdo que não se identifique es.sa intenção 
de_ conduzir ou de tentar sobrepor-se ao julgamento de 
um órgão tão honrado, tão digno, tão sêrio como o Su
perior Tribunal Eleitoral. ê um absurdo que se tente con
duzir ou desmascarar o mêrito deste Tribunal, para que 
ele atenda apenas a interesses eleitorais ou sensacionalis
tas da imprensa. Temos absoluta confiança nos juízes 
que compõem esta alta corte da Justiça Eleitoral brasilei
ra. E, parece-nos, nós não somos bacharel em Direito 
mas, parece-nos, no nosso pequeno .entendimento, que se 
o Tribunal Superior Eleitoral se nega a arquivar uma de
cisão do PartidO, se nega a uma função puramente carta-. 
rial, está deixando de cumprir, estâ cerceando a liberda
de! do Partido de Se expressar perante a Justiça. Não ~á 
razão, e nem nós temos receio de que o_ Tribunal Supe
rior Eleitoral seja portador ou protagonista de um ato de 
tal violêilcia ·que cer6ela a liberdade do Partido de se afir
mar na sua estrutura mais legítima, que é a da fidelidade 
dos seus membros, 9o seu Colégio Eleitoral. Este ê o 
aparte que eu queria fazer ao discurso de V. Ex•. 
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O SR. MOACYR DUARTE - Agradeço a contri
buição valiosa de V. Ex• ao meu Pronunciamento. V. Ex• 

. confessa não ser um bacharel, mas é um homem de bom

. senso, e basta-se ter bom-senso e não é preciso ser bacha
, rei para se opor a comportamentos como os que relatei 
nestas minhas palavras. 

O Sr~ Josf Frag:eDl- V. Ex• me permite de um apar
te? 

O SR. MOACYR DUARTE- Ouço,-com muita hon
ra, o aparte do eminente Senador José Fragelli, 

O Sr. JosF FrageiU -Ilustre Senador Moacyr Duarte. 
'eu acho que falo até em nome de toda a nossa Bancada, 
·expressando o nosso sentimento de solidariedade nessa 
·parte do pronunciamento de V. Ex•, em que protesta 
contra as aleivosias levantadas sobre possíveis decisões 
ou posições do TSE. Agora, eu me permitiria também 
lembrar que manifestações como essa que V. Ex• acabou 

'de trazer ao nosso- conhecimento, têm sido freqUentes. 
Recordo-me daquela debatida, e quase apaixonada ques
tão levada à decisão do TSE, da fusão dos Partidos: PP 
com o PMDB, também muitas manifestações, às vezes 
procedentes de altas autoridades, previam uma decisão 
do Tribunal Superior Eleitoral contra a união dos dois 
Partidos, e às vezes, manifestações que--preocupa-vam, 
partindo de onde partiam. E o TSE tomou pela decisão 
histórica que, a meu ver, foi um ponto de partida dos 
mais decisivos para a concretização da abertura política, 
julgando a fusão d_o_s dois Partidos. Nenhuma agre
miação partidária como a nossa, tem razão de declarar a 

' sua confiança nas decisões do Tribunal Superior Eleito
' cal. Portanto, o pronunciamento_de V. Ex• encontra eco 
na nossa Bancada. No nosso modo de serttir,_ no nosso 
modo de interpretar, as posições tomadas pelo TSE são 
de absoluta independência e pautando o seu procedi
mento pela mais alta consideração à lei e à justiça. 

O SR. MOACYR DUARTE- Sr. Presidente, eu não 
esperava outra atitude do meu ilustre.aparteante, sobre
tudo considerando-se que S. Ex• é um homem identifiça
do com as coisas do DirCito C_~ urn homem· dt;_ formação 
liberal e democrãtica. SCi que S. Ex•, como todos os que 
têm assento nesta Casa, continuam acreditando que, na 
independência e na harmonia dos poderes, se assenta a 
se.gurança do reg!me e da República. 

Por isto, Sr. Presidente, não me surpreendequeo emi
nente Senador José Fragelli se insurja, com a- veemi!ncia 
que o tipifica, contra as declarações do Deputado José 
Thomaz Nonô e do governador Jos6 Agripino Maia que, 
em momentos de pouco discernimento - digamos assim 
-afirmaram ter tido conhecimento prévio, o Governa
dor José AgripinO, de ptóCedimentos a serem ad_otados 
pelo Tribunal Superior Eleitoral_ e, o parlamentar, em 
sessão pública, na presença dos seus companheiros de 
Partido, de conhecer, antes do julgamento, o voto de um 
dos jufzes envolvidos ·no exame e na aná~ise da questão. 

Sr. Presidente, O m"eu protestO, sobrei~do-eõii.'ira aS in~ 
sinuações maledicentes de que o Mtnistro Leitão de 
Abreu fora o inspirador, o autor intelectual e, talvez até, 
o autor material de votos de Ministros do Tribunal Su~ 
perior Eleitoral. Estou certo, Sr. Presidente, que as togas 
dos magistrados, quer queiram, quer não queiram, conti
nuarão inconsúteis. 

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

O SR. PRESIDENTE (Lomanto Júnior) - COil.cedo 
a palavra ao nobre Senador Mauro Borges. 

O SR. MAURO BORGES (PMDB- GO. Pronun, 
cia o seguinte discurso.) --Sr. Presidente, Srs. Senado-_ 
res: 

O Distrito_ Federa_} estã priyado por lei de organi
zações partidárias e sem representação- políticà. Isto é 
um absurdo pois o Distrito Federal já possue mais de 1,5 
milhão de habitantes altamente aptos- para 9 exercfcio 
das atividades polítiCo eleitorais. Brasília é a cidade de 
maior índice de habitantes possuidores de níveis superio
res de instrução do Pais_. P_or tudo isso, estâ na hora de 
Brasília se organizar politicarrl.ente e votar. 

Esse é o objetivo da recente instalação, nesta cidade, 
do Comitê Pró-Representação Política do DF .. cujo ma
nifesto, Organograma e composição peço _tranScrever nós 
Anais desta Casa. (Muito bem!) · 

DOCUMENTOS A QUE SE REFERE O SR. 
~MAURO BORGES EM SEU DISCURSO: 

Manifesto do Comitê pela Representacio 
Política para o Distrito Federal 

Hã 24 anos nasceu Brasflia, fruto da vontade _criadora 
e da perspectiva histórica_ d_e. um esti!dista, que soube 
consubstanciar, na nova capital, toda vocação pioneira 
de um povo, todo o sentimento desenvolvimentista e na
cionalista de uma nação. 

O DF, hoje, deixou de ser um ponto de trãnsição na 
vida de homens e mulheres que para aqui vieram, aliados 
ao sonho de JK, confiantes na construção de uma nova 
vida. Para mil.hare_s de brasileiros, Brasilia. foi e é uma 
opção definitiva: a escOlha consciente de um lar e de um 
destino para si e suas famflias. No Djstrito Fcxleral, uma 
geração nasceu, se educou e trabalha contrib_uindo com 
seu esforço para a grandeza da Pátria comó um todo. 
Nesta met,rópole. que a cada dia se agiganta, diversifi
cando suas atividades, convivem representantes de todos 
os Estados e Território_s Qa Federação, num perfeito 
sfmbolo da integração e fraternidade brasileira. 

Não obstante sua estrutura admínistrativa, os habi
tantes do DF não têm voz, não têm legitimidade de re
presentação para defender e proP.ugnar pelos seus an
seios e reclamos. 

O Coniítê pela Representação Política para o DF, vol
tado para as lutas em defesa dos direitos inatos e inalie
náveis -da pessoa humana, serã varguarda nesta cruzada 
cívica pelo reconhecimento da dignidade dos brasileii'os 
que aqui_ vivem. 

O Comitê pela Representação Política para o DF pre
tende ser o Comitê do povo brasiliense e crescer com ele 
em autoridade moral e autenticidade política para, com 
uma ·só voz, um só espírito, um só objetivo, exigir de 
imedi-ato, respeito ao povo desta capital. 

Como democratas, fiéis aos princípios da justiç!! e da 
iguã.ldade de direitos, _temos a Consciência e ã. certeza de 
estarmos interpretando a vontade do povo brasiliense, 
ao propormos como objetiVOs prioritários a serem--Con
quistados para a garantia do bem-estar social e de pros
peridade para todos que aqui vivem, o que seguç:.: 

1) eleições, livres e di retas, para governad-or, senado
res, deputados, vereadores, bem como para as adminis
trações das cidades que compõem o Distrito Federal; 

2) restabelecimento da austeridade, probidade e 
competência no trato -da causa públiCa; 
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3) atendimento imediato, através de medidas simples 
e de baiio custo, das necessidades básicas de toda popu· 
lação; 

Saúde; __ 
Fortalecimento da educação, amparo e divulgação das 

autênticas manifestações culturais da região; 
Segurançª; 
Transporte coletivo efid~ote e barato; 
Moradia decente; 
Lazer; 
SiÕ_dicatQS fortes; 
Respeito à concepção urbanística do DF; 
Participação comunitária; e 
Fortalecimento da economia do DF. 
Com estes propósitOs, com entusiasmo, unidos em 

uma grande_cnrrente de irmãos de uma mesma fé demo· 
crãtica, apresentamos ao povo do Distrito Federal, o 
convite_ ffã.t~no para que se juntem a este Comitê na jor
nada histQrlca pela definitiva emancipação e consoli
dação da. vida política no DF. Uma ação politica s6 se 
constrói e fortalece para a conquista do poder se for par
ticipativa, organizada e entusiâStica. Juntem-se a nós pa· 
ra, unidos, sermos um exemplo de ação polítiCa_ Ç!)_n_s· 
ciente e consequente, honesta e democrática, poderosa 
por ser popular. Critiquem, surgiram novas metas a se
rem alcançadas, discutam nosso trabalho, deixem de 
ll'l.do~a apatia que por tantos anos dominou o çcm.ârio 
político do Brasil e em especial de nossa cidade. Leva_n
tem conosco novamente, a bandeira da esperança que 
um dia, no passado, Brasília representou e que hoje, pela 
ação dos seus filhos, p-oderã repetir o gesto cordial e de
terminado da afirmação definitiva da vontade livre e 
criadora de um povo. 

PELA VITÓRIA DE TANCREDO NEVES 
PELA REPRESENTAÇÃO POLITICA 

EM TODOS OS NIVEIS PARA 
O DISTRITO FEDERAL 

COMITe PRÚ-REPRESENTAÇÃQ 
POLITICA DO DF 

COMITE PRÓ-REPRESENTAÇÃO POLITICA DO 
DF 

Presidente: Maerle Ferreira Lima 
1"?-vice-POresidente: Elias de Oliveira Motta 
2"?-.-vice-Pl-esidente: Hilton Mendes 
Secretârio-Gerai: ·Joselito CórrC:ia da Silva 
]'?-Secretário: Josecler Gomes Moreira 
2'?-Sc!cretário: Luis Alberto da Costa Lino 
1'?-Tesouteiro: Paulo Roberto de Almeida Campos 
2_9-TesoureirO: Wilson Antonio de Andrade 
Vogal: Dalmar Guimarães Lacerda 
Vogal: Galvã~ Augusto Domingos 
Vogal: João Pereira Dantas 
Vogal: Atarcísio Antônio de Andrade 
Vogal: Otacílio Norberto Mendes 

Suplentes: 
19 Vandyck Jonas da Silva 
2_9_ Darias Gomes de Souza 
39 DamáziÕ Batista de Lucena 
49 Euler Rufino da Silveira-
59 Elmo Marques 
69 Roldão Freitas Vidal 
7<~ Francisco Carlos de Sã Freitas 
Presidente do Movimento Feminino: Lenir Ferraz 

COUtinho Braga Guimarães 
Presiderite do Movimento Jovem: Kennedy Alcofara· 

do de Lacerda 
Presidente do Movimento Trabalhista: Luís Antônio 

de Paiva 
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~~'l'UR .. l\ ORCT\NXZ}\CI.ON!\L _JX) COMI'r'J!: _ERÓ-RE_PR_ESENTAC!SO POLtTICA f'i'>l_t' ~ 

COOri:OENAÇ'Jí.O DE 

DIVULGAÇÃO E 

I!IE RE IAÇ0ES PQ 
ICAS 

O SR. PRESIDENTE (Lomanto JúniOr)- Concedo 
a palavra ao nobre Senador Guilherm~ Palmeira. 

O SR. GUILHERME PALMEIRA (PDS- AL. Pro
nuncia o seguinte discurso.)- Sr. Presid~nte, Srs. Sena
dores: 

Pela terceira vez, venho a esta Tribuna do Senado Fe
deral para clamar sobre providências urgentes para o se
ter sucro-alcooleiro do Nordeste e, particularmente, do 
Estado de Alagoas. 

A permanente preocupação ê quç. sejam revistas e tor
nadas reais as presentes normas de financiamento do 
Banco do Brasil, sobretudo no perfodo de entressafra e 
que estes financiamentos não atrasem, como sempre vem 
acontecendo. 

Crescem e se renovam as nossas esperanças para uma 
solução justa dos problemas deste setor vital para a eco
nomia alagoana, porque estamos às vésperas de uma su
cessão presidencial. 

No Governo do Presidente Tancredo Neves temos a 
certeza de que a nossa voz não irá perder-se nos corredo
res da insensibilidade da tecnoburocracia nacionaL 

Venho, hoje, tecer novas considerações, com a con
vicção de que não mais estaremos pregando no deserto. 

01. Até há cinco anos, o Governo Federal concedia, 
ao setor canavieiro nacional e, mais particularmente à
quele do Nordeste, uma·série de ''subsídios implfcitos", 
a saber. 

- financü1mei1to para aqUisição de adubos, sem jUros 
ou correção monetária; · 

- financiaTnenlo para fundação de __ novas laVOt!_f;IS 
pré-existentes, para manutenção das fábricas, em suma, 
para cobertura de todas as despesas do período de en
tressafra, com custos financeiros abaixo da correção mo
netária através do Banco _do Brasil; 

COLEGIADO REGIONAL 

ÓR~O DE DELIDERAÇÃO 

COORDENA~O REGIONAL 

ÓRcl!iO EXECUTIVO 

:-- financiam_ento, ~~n~_ra garantia de prod!Jtos estoca
-dos (wa(rantagem), corresPondentes i 80 e até 90% do 

valQr do- açú.car cristal e do álcool produzido e não Ime
diatamente vendidos, também com custo financeiro 

= ahaix_o_ da corr~ão_ monetária e _igualmente através do 
: Banco do Br~sil; 

- pagamento integral e à vista de tódo _o _açúCar pro
duzido para exportação. 

Este esquema financeiro q·ue vigorou por muitos e 
-muito_s anos e sob cujas "regras do jogo" cresceu o siste
ma canavieiro de Alagoas, apresentava dois aspectos dis
tintos e igualmente importantes: 

a) tornava negativo o "custo financeiro real" do~
pital de giro fornecido pelo Banco do_ Brasil e 

b) tornava praticamente desnecessária a posse de ca
pital de girO pr6pri() poi parte das empresas, permitindo, 
na prática, que elas imobilizassem todo o caPital próprio 
e, até mesmo que complementassem seus investimentos 
com empréstimos tornados de terceiros, a curto prazo, 
como Se, para capital de giro, fossem. 

- -~importante repetir que foi sob a ação o;;5tas RegraS" 
de Jogo que o sistema cresceu e atingiu a posição que ti
nha, há dncó anos atrás, com muitos projetas "em fase 
dr! amadurecimen.to" e dos quais era impraticável recuar. 

02. De repénte, há cinco anos atrás, o Governo re
solveu m-odificar às "regras do jogo", decidindo-se pela 
eliminação dos subsídios implícitos nos financiamentos 
que ele próprio concedia, através do Banco do Brasil. 

É importante compreender que esses subsídios eram 
concedidos, ao fim e ao cabo, aos nossos consumidores, 
porque, na medida em que os preços dos produtos eram 
(e contiriuam sendo) fixados pelo próprio Governo, ele, 
Governo, levava em conta a existência desses subsídios 
implícitos e, C!Jl conseqaência, comprímíã õs preços. 

DE PLANEJANEN'l'O 
E POLÍTICO 

03. Essa .. retirada dos subsidias cteditícios coocedi
áos à_agriCUlhil'a..-', foi um fato naCional e atingiU a todos 
os demais produtos agrícolas. 

A diferença ê que os demais produtos não têm o Go
verno como único comprador (a exemplo do álcool e do 
aÇúcar de exportação), nenl- têm os seus preços fixados 
pelo Governo-(a: e_xemplo do açúcar vendido no mercado 
interilo). Os_d_çrpais-piodutos puderam, por isso, reajus
tar os seus preços para compensar a perda dos subsídios 
creditícios. 

04. Quanto a nós, o Governo realmente prometeu 
retirar os subsídios ~ r_eajustar, adequadamente, os nos
sos preços. 

Cumpriu a primeira parte da promessa e esqueceu da 
segunda. 

Porém, tão grave quanto a retirada dos subsídios, sem 
compensação de. preços, foi a retirada dos próprios fi
nanciamentos de Capital de giro que nos eram tradicio
nalmente assegurados. Este fato foi sobremodo sentido 
em Alagoas, dado o gigantismo relativo do nosso setor 
canavieiro em face da dimensão da economia do nosso 
Estado.- - -

Na verdade, a economia alagoana não tinha (nem terá 
tão cedo) a possibilidade de suprir as necessidades de ca
pital de giro do seu setor canavieiro. e. fácil de _entender 
esse -nosso-aspecto peculiar, lembrando apenas que a 
nossa produção canavieira é maior que a soma das pro= 
duções dos Estados do Rio de _Janeiro, de Minas Gerais e
do Paraná, que são o quarto, o quinto e o sexto maiores-
produtores, depois de São Paulo, Alagoas e Pernambu-
co .. -==--

06. -'Em -resumo-, eis a nossa situaÇão: nosso sistema 
produtor ~resceu, contando sempre com o suprimento 
iptegral de suas necessidades de capital de giro providas 
pelo Banco do Brasil~ a -Custos favorecidoS. 
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De repente, tivemos que ir buscar esse capital de giro 
em outras praças, concorrendo com os produtores lo
cais, porque as agênCias das· bancos, em Alagoas, eram 
absolutamente incapazes de suprir mais do, que alguns 
poucos percentuais das nossas necessidades globais. 

Eviden"têm~tC:SiUtã e;; desigual e apeõas, inuíto 
parcialmente, fomos bem sucedidos. 

07. Nesse quadro de angústias abriram aos produto
res a poS$ibilidade de. "financiamentos ·externos" em 
dólares, ainda que nós não precisãssemos de um único 
dólar, nem para comprar aquilo de que necessitávamos, 
nem para pagar aos nossos trabalh~dores .. 

Mas a PETROBRÁS precisava de dólares para com
prar petróleo e, certamente não poderia tomar, sozinha, 
todos os dólares neces_sâriqs à compra de petróleo. 

08. Foi o setor, assim, enipurrado para tomaf dólares 
emprestados e o ''chamariz", na êpoca, era que o custo 
financeiro de uma· tal operação era "inferior" ao custo 
dos tinanciamento_s exisC~ntes, em ~uzeiros. 

De fato assim s_~ria, se, âepois do endividamento con~ 
traído, não tivessem SidO efetuadas as Mui~ 
Desvalorizações e as _Mini~ Desvalorizações aceleradas 
do cruzeiro. -

09. Em razão dessa transferência de ~ustos financeiros 
da Petrobrãs, para nós, os nossos-endlvid-arnehtos ·cresce.. 
ram muito e os seus custos se tornaram incompatíveis 
com os preços deferidos pelo Governo. 

10. Considerando que o nosso endividamento foi in
duzido pelas necessidades de combustíveis (e de outroi 
itens) necessãrios à Nação -não a nós- e que os cus
tos desses endivi9-amentos nos foram artificiosamente 
transfeiidos, nós defendemos: 

a) a necessidade e a justeza de um esquema de reco~-
posição das nossas dívidas; -

b) a necessidade de uma revisão da política de preços 
de modo a compatib!lizá-los com a elevação brutal dos 

_custos financeiros. 
II. Afora isso, defendemos a neeesSldaJ1~ de Urita r6vi~ 

são d_a posição brasileira em relação às exportações de 
aÇúcar porque: 

1.) as exportações são majOriiariameil!e~:Oordestinas e 
- b) o Governo tend~ a -transferir aos prOdUtores do 

Nordeste, uma fração ponderá-vel da gravosidade das ex
poTUfções, consideradas de interesse nacional (pelos 
dólares que gera) e não propriamente de interesse regia. 
na!. 

12. D-efendetÚoS ·a neCess"ídà.de de uma política para 
amplia~o das destilarias anexas do Nordeste, que passa
rão a produzir mais e mais álcool para o fnercido inter
no e cada vez menos açúcar para exportação. 

Desta forma, Sr. Presidente e Srs. Senadores, d.eixo à 
consideração desta Casa e do Governo Federal mai~ um 
de meus reclamos e de meus apelos ~m defesa do"-~~r 
sucrSl-_alcooleiio do riteu Estado e -do_NCird:este, por en
tender que ele cada vez mais si afirma no contexto e na 
grandeza da economia nordestina. 

o- SR. PRESIDENTE (Lomanto Júnio•) - Nada 
- ritais havendo a tratar, vou encerra'" a presente sessão. 

designando pai-a a sessão extraordinãria ~ 1& barã.s. e 
3Q miautos. anteriosmente convocada,. a. seguinte. 

ORDEM DO DIA 

Votação, em turno único, do requerimento n"' 85, de 
1984, de autoria do Senador JutahY Magalhães, sàlici-:_ 
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tando tenham tramitação conjunta os projetas de lei da 
Câmara n"'s 100, de 1978 (n"' 2.002/76, na Casa de ori
gem), que instituí salário adicional para os empregados 
no setor -de energia elétrica, em condições de periculosi· 
dade; e 101, de 1983 (n• 2.495/79, na Casa de origem), 
que estende aos eletricitârios o adicional de peficulosida
de previsto no§ 1'1 do art. 193 da Consolidação das Leis 
do Trabalho, ~provada pelo Decreto-lei n"' ~,452, de l(jl 
de maio de 1943. 

Discussão, em turno único, da redação final (oferecida 
pela ComisSão de Redação em seu parecer n'~ 766, de 
1 984) da emenda do Senadp ao Projeto de Lei da_ Câma
ra n"' 75, d~ 1981 (n"' 638/79, na Casa de origem), que al
tera a redação do art. 210 da Lei n<1 5.869, de 11 de janei
ro de 1 t;r73 :..._ Cô~i~o de Processo Civil. 

Discussão~ em turno único, do Projeto de R~olução 
n<1 69, de 1984 (apresentado pela Comissão de Consti
tuição e Justiça como conclusão de seu parecer n"' 695, de 
1984), que suspende a execução dos. artigos.l13 e 314~ §§. 
\.9 e 2'1 da Lei n"' 856, de 1978 (Có_digo Tributário Munici
pal} do Município de Andradina, Estado de São Paulo. 

O SR. PRFSIDENTE (Lomanto Júnior) - Está en. 
cerrada a sessão. 

(Levanta-se a sessão às I 7 horas e 40 minutos.) 

Ata da 216lJ. Sessão, em 26 de novembro de 1984 
2~ Sessão Legislativa Ordinária, da 47~ Legislatura 

EXTRAORDINÁRIA 

ÀS /8 HORAS E 30 MIN.UTQS. A.CifA'M...SE l'Rt;
SENTES QS SRS. llJWADO/lES: 

Jorge Kalu~e ::.__ Mário Maia·- Eunice Michiles
Fábio Lucena~ Raimundo Parente- G3Ivão Modesto 
~Atoysio Chaves- Hélio Gueiros --Alexandre Costa 
- João _Ga_stelo -:-.José Sarney - Alberto Silva -
Helvídio Nunes- João Cob_o_~ _Almir finto- José 
Lins - Virgílíõ TávorP - Cl.rlos Alberto -:- Moacyr 
Duarte - Martins Filho - Humbe-rto Lucena - Mar· 
condes Gadelha - Milton Cabral - Cid Sampaio -
Marco Maciel- Guilherme Palmeira- Carlos Lyra
Luiz Cavalcante- Passos Pôrto - Lomanto Júnior
Nelson CarneirO-.:....._ Itaniar Frahco- Morvan Acayaba 
-Alfredo Campos- Henrique Santillo- Mauro Bor
ges -José Fragelli ~Marcelo Miranda - Lenoir V ar· 
gas - -Cari•)S Chiarelli- Pedro Sitnon- Octávio Car
doso. 

O SR. PRESIDENTE (L: manto Júnior)- A-lista--ae
presença acusa o comparecimento de 42 Srs. S_enad_ore.$, 
Havendo número regimental, declaro aberta a sessão. 

Sob a proteção ""de Deus_Jníciamos nossos _trabalhos. 

O Sr. 17-Secretâ~io irá preceder à leitura do Expedien· 
te. 

P&e.fid~áD Sr. i.omafi.ÚJ'JWJian 

- ME!IISAGENS DO PRESIDEm DA -ImPuBUCA 

-RestituindO_ autógrafos de Projetes de Lei sanciona~_ 
dos: 

· Nt>-246/84 (n~' 471/84, na origein), de 26 de novembro 
4o corrente ano, referente ao Projeto _de _LeLdo .Senado 
n<1 205/84·DF. que altera a estrutura da Cat~oria Fun
cional de Psicólogo do Grupo·Olltras Atividades de 
Níy_el Superior Lde que trata a Lei n"' 5,92!), de 19 de se
teritbro de 1973~_ e dâ -~utris providênciaS. 

Projeto que e transformou na Lei n"' 7.254. de 26 de 
novembro de 1984). 

N"' 247/84 (n<1 472/84. na origein), de 26 de novembro 
do corrente ano, referente ao Projeto de Lei da Câmara 
n"' 153, de 1984 (n'l 1.771/83, na Casa de origem), de ini
ciativa do Senhor Presidente da república, que autoriza a 
reversão ao Município de São Francis.co do Sul, Estado 
de _Santa Cat.arina,, d6 terr~il,o que mencionãl 

(Projeto que se transformou na Lei n~' 7 .255, de 26 de 
nnvembro de 1984). 

---~ 

Qj;ICIOS 

Do Sr. 1>-SecrelúlodJo anu1ra d .. DepatadooeDaiiJI
obando à '"rls.i• do Se~~ado aut6grllfu5 doo seguintes pro
jetos: 

PROJETO DE LEI DA CÁMARA N• ~~. DE 1984 
- (n'~ 1850/79, na Casa de Origem) 

Modifica leglslaçio sobre supervisão ndnlsterial e 
dá outras providências. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. !I' O art~ 19 do Decreto· lei n"' 200,de25 de feve· 

reíro de _1967, passa vigorar com a seguinte r~ação: 

~•A.rt. 19. Todo .e qualqUer órgão_ da Adminis
tração Federai, direta ou indireta, está sujeito à 
supervisão do MiniStro de Estado comp_etente, 
excetuados os órgãos mencionados no art. 2"' des
te Decreto~ lei. que estão submetidos à supervisão 
direta do Presidente da Repóblica, e as entidades 
fiscalizadoras de exercício de profissão liberal." 

Art 2~> Esta lei entra em vigor na data de sua publi· 
cação. 
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Art. 39 Ficam reVogadOs o parágrafo único-do art. 
!9 do Decreto-lei n' 968, de 13 d:e outubro de 1969, e de
mais disposições em contrãdo 

LEGISLAÇÃO CiTADA 
DECRETO-LEI N' 200, 

DE 25 DE FEVEREIRO DE 1967 

Dispõe sobre a organlzaçiio da Administração Fe
deral5 estabelece diretrlz:es para a Reronna Adminis-
trativa, e dá outras providências. 

TITULO IV 
D~ Supervisão Ministerial 

Art. t 9. Todo e qua1quer ôtgão da Administração 
<Federal,orlireta ouimiiretã, estâisl.ijeito$ supervisão-do 
•Ministro de•Estado competente, exl:etuados 1.1nicamente 
os-órgãos mencionados no art. 32, que estão submetidos 
à supervisão dTrCta --do Presidente da República 

(Às -Comüsões de Con.slituiçfio-e Jusliça e de se_;. 
viço Público Civil.) 

PROJETO DE LEI DA CÃMARA N' 222, DE 1984 
(N9 13,!9/79, na Casa de origem) 

Revoga incisos do art. S30 da Consolldaçio das 
Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-lei n9 5.4!12, 
de 19 de maio de 1943. 

O-Congresso Nacional decreta: 

Art. !9 Ficam revogados os incisos VI, VII e VII do 
art. 530 da Consolidação das Leis do Trabalho, aprova
da peJo Decreto-lei n'~' 5.4:52. de }9 de maio de l943. 

Art. 29 &ta Jei entra em vi8or lU data- de sua pobli
caoão. 

A.tt. 39 Revo~ as dispasíções em contiátió. -

LEGISLAÇÃO CITADA 

DECRETO-LEI N' 5.452, 
DE i' DE MAIO DE 1943 

Aprova a Consolidação dãs Leis dÕ Trabalho 

Da Orgaolzaçio Slndkal 

CAPITULO I 

Da lmtltulçi,D Sludlal 

SEÇÃO !V 

Das Eleições Slndlt:a!s 

Art. 530. Não 'J)Odem ser .eleitos para cargos admi
nistratims ou de reprcscnt.a.ção ecoDômica .ou proflSSio-
nai. nem permanecer no exercício desses cargos: 
I- os que não tíverem definitívainente aPrOvadas as 

suas contas de exerclCio em cã.rgos -de administraÇão;"-
11 -os que houverem lesado o -patrimônio de qual

quer entidade sindical; 
UI- os que nilo estiverem. desde dois(2) anos ·ames, 

.,eiol't.lc:Ms, noexerdcioefelivoda ativida:dc 'C7U da.,ro
iissão -demro da base U:nitarial-dG 6indicmo, ou no de-
sempenbn.de..~t:prcsentaçã.G-c:::aanômica ou profJSSional; 

IV- as que tiv.e:cas. sit:bccmdenado.s por crime dolo-
so enquanto persistirem DS. efeiitos da pena; 

V- os que estiverem no gozo de seus direitOs políti-
cos; 

VI- os que, pública e ostensivamente, por atas ou 
palavras, defendam os princlpios ideológicos de partido 
político cujo registro tenha sido cassado, ou de asso
ciação ou entidade de qualquer natureza cujas atividades 

DIÁRLO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção II) 

_l~f!ham stdo consideradas C<!ntrárias ao interesse nacio
_nal e cujo registro haja sido cancelado ou que tenha tido 

seu funcionãlriento suspenso por autoridade competente; 
VIl - má conduta, devidamente comprovada; 
VIII-:- os que tenham sido des.tituidos de cargo admi

nistratiYo ou__de representação sindical. 

(Às Comissões de Constituição e Justiça e de Le
gislação Social.) 

PROJETO DE LEI DA CÃMARA N' 223, DE 1984 
(N'>' 2.099/79, na Casa de origem) 

Modifica .a ftdaçio do art. 434 da Consolldacio 
das Leis do T!'lbalbo, aprovada pelo Decreto-lei n'>' 

0
5.452, de 1' de malo de l!j43-

O Congresso Nacional decreta: 

- - Art. \9 O art. 434 da Consolidação das Leis do Tra
balho-; aproVada pelo Decreto-lei n9 5-452, de (9 de ma-io 
de 1943, passa a .vigorar com a Seguinte redação: 

"Art. 434. Os infratores_ das _disposições deste 
Capítulo ficam sujeitos a multa igual a 20 (vinte) ve
zes o valor de referência de que trata a Lei n'>' 6.205, 
de 30 de abril de 1975, aplicada tantas vezes quantos 
forem os menores empregados em desacordo com a 
lei. 

Parágrafo único. Na reincidência, além de ser a mul
ta aplicada em dobro. a autoridade competente poderá 
~minar .e interdição da empresa empreSadora, por 
até 3Q_(trinta) dias." 

Art. 1J Esta 1ei entra em vig~r na data de sua publi-
CãÇio. 
- Art. 39 'Revogam-se as disposicões em contrário. 

LEGISLAÇÃO CLTADA 

CONSOLIDAÇÃO DAS LEIS DO TRABALHO 

(Aprovada pelo Decreto-lei n'>' 5.452, de 19 de maio de 
1943) 

TITULO !II 

Da Noanu Espoda!IJ elo Tutela do Tral>albo 

CAPITULO !V 

Da Ploteçio ao Tnbalbovo Menor_ 

~~---····· .. ············~········ ..... ··~········ 
. SEÇÃOV 

. Do Penalidades 

Art. 4'14, Qsft!fnrtoresd"'disposiçõesdcsteC"l'ltu
~éicam~êcmrliB de oalorigua!at(umt.salãrio 
mínimo rCgióital. aplíoada tanW""""'qno:n!Qlfon:m cs 
momm:s ~cm -c:mn a !eí.lllào;><>
c!crnlo,todalÕa,a""""'das-eu:cdcra5(ciDCD)""" 
z:cs o &târio mínima. t5alvo no C8.!0 de reincidência. em 
que eSse total poderâ ser eleVado ao dobro. 

At.t .. 435. Fica .sujeit:J à multi de valor igual ã 1 (um) 
salário mínimo regional e ao pagamento da emissão de 
nova via a empresa que fizer na Carteira de Trabalho e 
Previdência -Social da menor anotação não prevista em 
lei. 
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(Ãs CÕmissões de Legislação Social e de Fi
nanças.) 

PROJETO DE LEI DA CÃMARA N• 224, DE 1984 
_(N'>' 1.907(79, na Casa de Orige~) 

Acrescenta Seção ao Capítulo V do Título_ II da 
Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo 
Decreto-lei n9 5.452, de 19 de maio de 1943, que dis
põe sobre a Segurança e Medicina do Trabalho. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. I<~ O Capítulo V do título II da Consolidação 

das Leis -do Trabalho, aprovada pelo De_creto-lei n"' 
5..452, de 19 de maio .de 1943, fica acrescido da seguinte 

_ --Seção, numerada como XVII: 

"CAPITULO V 
Da Segurança e da Medicina do Trabalho 

SEÇÃO I 

SEÇÃO XVII 
Disposições Finais 

Art. 20:!. _Nas licitações promovidas por ór
gàos integrantes da Administração Federal Direta e 
Indireta, envolvendo obras de engenharia de cons
trução, demolição, reparos, pinturas e serviços de 
qualquer natureza, as empresas concorrentes deve
rão eKibir, entre os documentos obrigatórios para a 
admissão à licitação. comprovante de estar cum
prindo a legislação da segurança e da medicina do 
trabalho, na forma do artigo seguinte. 

Art. 203. A comprovação referida no artigo 
anterior far-se-á mediante certificado expedido pela 
competente Delegacia Regicirial do Trabalho, a pe
dido da empresa interessada, no qual conste estarem 
sendo atendidos, no mínimo, os seguintes requisi
tos: 

r- funcionamento, na forma prevista neste 
Capítulo, de serviçO especializado em segurança e 
medicina do "tribafho ~da Comissão Interna de )?re

- venção de Acidentes--=- CIPA; 
II- utilização de equipamentos de proteçào in

dividual de uso obrigatório; 
III- realização de_exames médicos periódicos e 

de admissão; 
IV- cumprimento <ias normas legais e regula

mentares iiObre .::-onstrução civil e trabalho a céu 
aberto; 

V --atendimento das medidas necessárias à pre
venção e ao combate de incêndios." 

Art. 2i> O Poder Executivo regul'amentará esta lei no 
praz~? ~e 60 (sessenta) _9_ia,_~ ~ontado~ 4e sua puplícaç_ào. 

Art. 3-,.- ESta=i'ei entra· em -vig6i-na dã.ta de sua publi
cação. 

Art. 4~> Revogam-se as disposições em contrário_ . 

LEGISLAÇÃO-CITADA 
DECRETO-LEI N' 5.452 

DE i' DE MAIO DE 1943 
Apnmt • ConSOlidação das Leis do Trabalho. 

SEÇÃO XV! 
Das Penalidades 

Art. 201. As infrações ao disposto neste Capítulo re
lativas à medicina do trabalho serão punidas com multa 
de 3 (três) a 30 (trinÍa) vezes o valor de referência previs
to no artigO 2'>', parágrafo único. da Lei n'>' 6.205, de 29 de 
abril de 1975, e as concernentes à segurança do trabalho 
com multa de 5 (cinco) a 50 (cinqüentã) vezes o mesmo 
valor. 
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Parágrafo único. Em caso_ de i'ejncidência, ç:mba:raço 
ou resistência à fiscalização, emprego de artificio ou si
mulação com o objetivo de-fraudar a_ lei, a multa será 
aplicada em seu valor máximo. 

(Ã Coinissão de Legislação So_çial.) 

PROJETO DE LEI DA CÃMARA N• 225, DE 1984 
(N9 2.170/79, na Casa de origem) -

Dá novã redaçió ao "caput" do art. 143, da Con
solldaçio das Leis da Previdência Social - CLPS, 
aprol'ada pelo Decreto q9 89.312, de 23 de janeiro de 
1984. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1' Oaput-doart.l43daConsolidaçãodasLeis 

da Previdência Social --CLPS, aprovada pelo Decreto 
n9 89.312, de23 dejaneire de 1984, passa a vigorar com a 
seguinte redação: 

.. Art. 143. A falta do recolhimento, na época 
própria, de contribuiÇÕes ou de quaisquer outras 
quantias devidas à Previdência Social sujeitará os 
responsáveis ao juro moratório de 1% (um por cen
to) ao mês e à correção monetária, além da multa 
automática, calculada sobre o valor do débito, de: 

I - 10% (dez por eento), para atraso ~de até 3 
(três) meses; 

II - 20% (vinte por cento), para atraSo -de 3 (três) 
meses e 1 (um) dia a 6 (seis) nieses; 

III - 30% (trinta por cento), para atraSo de 6 
(seis) meses e 1 (um) dia a 9 (nove) meses; 

IV- 40% (quarenta por cento), para atraso de 9 
(nove) meses e 1 (um) dia a (2 (doze) meses; 

V- 50% (CinqUenta por cC:nto), pafà atraso de 
12 (doze) mes~ e 1 (um) dia em diante." 

Art. 21' Esta lei entra em vigor na data de sua publi
cação. 

Art._31' Revogam-se as disposições em contrário. 

LEGISLAÇÃO CITADA 

CONSOLIDAÇÃO DAS LEIS DA 
PREVIDl!:NCIA SOCIAL - CLPS 

TITULO I 
ildroduçio 

CAPITULO ÚNICO 

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Sçção 11) 

§ 4"' A multa automft.tica incidente sobre o débitO 
Previdencíário·ê ca~culada sobre o valor monetã.riaminte 
corrigido na forma dos parágrafos anteriores. 

§ 5Y O débito consolidado compreende o valor origi
nário, atualizado monetariamente, e os acréscimos legais 
incidentes sobre ele. 

§ 69 Entende-se como valor ~riginário o q~e;· cOrres
ponde ao débito de natureza previdenciâría, exclúídas as 
parcelas relativas à correção monetária, juros de mora e 
multa automática. · 

§ 7Y O Ministro da Previdência e Assistência Social 
pode relevar a multa ~utomãtica incidente sobre débitos 
previdenciários de empresas em regime de concordata, 
ainda que o pagamento se faça mediante acordo de par
celamento. 

••••••••••• ·-~ ••••• ~ •.•• ~~ ••• ·- •• '- •• ~-~~ •• ~·--·· ._,_.,_1. ·-
(Às Comissões de Leyis/açiio Social e de Finanças.) 

PROJETO DE LEI DA CÃMARA N• 226, DE 1984 
(tt• 1.940{79, na Casa de origem) 

Estabelece a obrigatoriedade da empresa em man
ter um Assistente Social na Comlssio Interna de Pre-
vençio de Acidentes (CIPA), visando ao estudo de 
suas causas. 

O Congresso Naciomil decreta: 

_ Art. 1 I' As empresas que possuam, por determi
nação legal, Comissão Interna de Prevenção de Acid_en
tes (CIPA), ficam obrigadas a incluir, como representan
te permanente nesse Orgão, um Assistente Social. 

Art. 29 O Assistente Social integrará a represen~ 
tação efetiva da empresa, cabendo-lhe estudar .os aspec
tos sociaiS qUe irifl.uertciãm a ocorrênciá de acidentes do 
trabalho. 

Art. 39' A exigência do art. I'? obriga à empresa qUe 
ainda não organizCJu sua CIP A, bem como à que já pos
sui esse órgão em funcionamento, a quã.l incluirã um As
sistente Social por ocasião da rc:nova_ção anual prevista 
em lei. 

Art. 41' O Poder Executivo regulamentará esta lei no 
prazo de 60 (sessenta) dias. 

ArL 5Y Esra: lei entra em vigor na <lata de sua publi
cação. 

Art. 69 Revogam-se as disposições- em 'COiltrârio. 
{À Comissão de Legislação Social.) 

. . . . . . . . . . . . . .. .• •• • • . •• • ... . . . •• • . . • . •• • ·- .• - - - J'ROJETO DE LEI DA C.\MARA N• 227, DE 1984 

• · • · • · ·' · • '·· • ·· · · · • '·' • • • • • • • • '· ··········-·--·~- (ll~' 1.737/79, na Casa de origem) 

Art. 143. A falta de: recolhimento, na época própria, 
de contribuições o_u oqt_ras importâncias devidas à Previ
dência Social Urbana sujeita o responsável aos juros d-e 
mora de I% (um por cento) ao mês e correção monetária, 
al&n de multa variável de 10% (dez por cento) a 50% 
(cinqüenfa "j)or cCiltó) âo valor do débito. 

§ 19 As contribuições são corrigidas monetariamen
te na data do efetivo recolhimento, observado o disposto 
nos parâgrafos seguintes. 

§ 29 A correção monetária é o resultado da multipli
cação do valor do débito previdenciário p-elo coeficiente: 
obtido mediante a divisão do valor nominal reajustado 
da ORTN, no mês do pagamento, pelo valor da mesma 
obrigação no mês seguinte àquele em que o dêbito deve
ria ter sido pago-. 

§ 3\" A sístemâfica de correção monetária estabeleci
da no § 21' aplica-se às contribuições previdenciárias· cu
jos fatos geradores sã_o posterioreS a 19 de janelrQ_ Qe 
1981, devendo aquelas cujos ratos geradoreúão anterio
res serem -corrigidas atê-então segundo as nQrmas da ê
poca. 

FIH:UitA ao Prefeito Munlclpol, na blpótae que 
menclou, a fiUaçio à Preridêacla SociaL 

O Congresso Nadooal decreta: 
ArL 1" Fica facultado ao Prefeito Municipal, sem 

vínculo com qualquer sistema de previdência social, 
filiar-se ao Instituto Nacional de Previdência Social -
INPS. 

Parágrafo únicO. Observar-se-ã o disposto no inciso V 
do art. 69 da Leín9 3_.807, de 26 de agosto de_l960, relati
vamente à conttribuição previdenciáriã devida pelo segu~ 
radO de que traia esta lei. - -
- Art: 29 -Fica ássegurada: a-contage-m dó tempo relati
vo a mandato de Prefeito Municipal, exerCido arúei'iór
mente à entradã em vigof desta lei. desde que o interessa
-do não tenha tido vínculo com qualquer sistema de pre
vidência- social durante o período a ser considerado. 

-=- Parágrãfo único. Na hipóteSe deste artigo, o intereSsa-
-do indenizará a Previdência Social, de a-cordo com o sis-
terQa d_~ pa~amento de contribuições do segurado em 
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mora com Instituto de Administração Financeira da Pi-e
Vidência i:. Assistência Social.- lAPAS. 

Art. 3Y Esta lei esta em vigor na data de sua publi
cação. 

Art. 4Y Revogam-se as disposições em contrário: 

LEGISLAÇÃO CITADA 
LEI No 3.807, DE 26 DE AGOSTO DE !960 

(Lei Orgânica da Previdência Social) 

Art. 69. O custeio da Previdência Social serã atendi-
do pelas contribuições: 

V - dos autônomos, dos segurados facultativos, e dçs 
=gue se encontram na situação do art. 99, na base de 16% 
(dez~sseis por cento) do respectivo salá;io-de
contribuiÇãO-;- observadas, quanto a este, as nonnas do 
item I deste artigo; 

~· ..... (j;· c;~is~ã~;· de. Le~~~~~~~- So.;i~i ·~·-d; "Fi . 
nanças.) 

PRÓJETO DE LEI DA CÃMARA N• 2:18, DE 1984 
(n'i' 1759/79, na Casll de origem) 

Altera a redaçio do art. 469 da Consolidaçio du 
Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-lei n" 5.452, 
de 1? de maio de 1943. 

O Congresso Nacional decreta:-

Art. J q O art. 469 da Consolidação das Leis do Tra
balho, ãprovada pelo Decreto-lei nY 5.452, de I'? de maio 
de_ t 943, passa a vigorar acrescido do seguinte parágrafo, 
numerado como § 4'1: 

.. § 49 Mesmo na hipótese da necessidade de 
serviço, a transferência do empregado-estudante so
mente será_ permitida em época e lo-calidade adequa
das à continuação de seus estudos." 

Art. 2\" Esta lei entra em vigor na data de sua publi
cação. 

Art. 3Y Rev.ogam-se as disposições em contrário. 

LEGISLAÇÃO CITADA 

CONSOLIDAÇÃO DAS LEIS DO TRABALHO 
(aprovada peJo Deaeto-lel n'i' 5.452, 

de I• de maio de 1943) 
• o •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• - ~- • 

TITIJWIV 
Do Contrato Individual do Trabalho 

•• -;; ~õ ••••• ~ ~ ••••••••••••••••••••••••••• ; • : • ••••• -

CAP!Tuto III 
Da Altera~ 

Art. 468. Nos contratos individuais de trabalho só é 
Ücita a alteração das rêspectivas condições por mútuo 
consentimento e, ainda assim, desde que não resultem, 

- direta ou indiretamente, prejuízos ao empregado, sob 
pena de nulidade da clãusula infringente desta garantia. 

Parágrafo úitico. Não se considera alteração unilate-:_ 
~ai a deterrilinação do empregador para que o respectivo 
empregado reverta ao- cargo efetivo, a:nteríórmente ocu~ 
pado, deixarido o_ exercício de função de confianÇ"ã. .. 

Art. 469. Ao empregador ê vedado transferir o em-
pregado, sem a sua anuência, para localidade diversa da 
que resultar do contrato, não se considerando transfe~ 
rência a que não acarretar necessariamente a mudança 
do seu domicilio. 

§ I 9 Não estão compreendidos na proibição deste 
artigo: os empregados que exerçam cargos de confiança t 

_aqueles cujos contratos tenham como condição, implíci-
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ta ou explícita, a transferência, quando esta decorra de 
real necessidade de serviço. (Nota: Parágrafo alterado 
pela Lei n• 6.203, de 17-4-1975- DOU de 18-4-75). 

§ 211 b lícita a transferêi1cia qUando ocorrer extinção 
do estabelecimento cm que trabalhar o empregado. 

§ 311 Eril caso de necessidade de serviço, o emprega
dor poderá transferir o empregado para localidade_diver
sa da que resultar-do contrato, não ·obstante as restrições 
do artigo anterior, mas, nesse caso ficftrá obrigado a um 
pagamento suplementar, nunca inferior a 25% (vinte e 
cinco por cento), dos salários que o empregado percebia 
naquela localidade, enquanto durar essa situação. (Nota: 
Parágrafo acrescentado pela Lei n~' 6.203, de 17-4-75-
DOU de 18-4-75.) 

Art. 470 As despesas resultantes da transferência 
correrão por conta do empregador. (Nota: Redação 
dada pela Lei n~> 6.203, de 17-4-75- DOU de 18-4-75.) 

(À Comissão de Legislação Social. 

PROJETO DE LEI DA CÁMARA N• 229, DE 1984 
(n9 2.145/79, na Casa de Origem) 

Acrescenta§ 4~> ao art. 69 do Decreto-lei n9 1.691, 
de 2 de agosto de 1979, para autorizar o Poder Exe
cutivo a nxar a porcentagem de participação dos Mu
nicípios no produto da arrecadaçio da Taxa Rodo
viária Única, atendendo-se ao limite mínimo de vinte 
por cento do tatal arrecadado. 

O Coil.gresso Nacional decreta: 
Art. )9 O art. 69 do Decreto-lei n9 1.691, de 2 de 

agosto de 1979, passa a vigorar acrescido do s_eguinte pa
rágrafo, numerado como § 49: 

.. Art. 6~> 

§ 4~> Fica autorizado o Poder Executivo a fixar 
a porcentagem de participação dos Municípios no 
produto da arrecadação da Taxa Rodoviária Onicã., 
atendendo-se ao limite míriimo de 20% (vínte por 
cento) do total arrecadado." 

· Art. 2~> Esta lei entra em vígor na data dC sua publi
cação. 

Art. 39 Revogam-se as disposições em co~trário .. 

LEGISLAÇÃO CITADA 
DECRETO-LEI N. !.691 

DE 2 DE AGOSTO D_E J979 

Altera a legislação do Imposto Único s-obre 
Lubrificantes e Combustíveis Líquidos e Gasosos, 
da Taxa Rodo_viária Única, e dâ outras providên
cias. 

Art. 69 A Taxa Rodoviária Única será- recolhida 
como receita orçamentária da União, à conta do Tesou
ro Nacional. 

§ 1<:> Vedadas quaisquer reduções ou deduções, in
clusive para atendimento de despesas com fiscitlização, 
processamento e distribuição, do produto da arreca
dação da Taxa Rodoviária úniCa destinar-se-ão: 

I-45% (quarenta e cinco por cento) aos Estados e 
seus MunicípiOs, Distrito_ Federal e Territórios; 
II- 26% (vinte e seiS por Cento) à União; 
III- 17% (d_ezessete por-cento) ao Departamento Na

cional de Estradas de Rodagem, para incorporação ao 
Fundo de que trafá o artigo 49, itein II, do Decreto-lei n"' 
512 ('), de 21 de março de 1969; 

IV- 12% (doze pbr cento) ao Fundo de que trata o 
artigo 14da Lei n96,261 (6), de 14 denovembrO<de 1975. 

§ 29 O Depãrtameinto Nacional de Estradas e Roda
gem efetuarà, mensalmente, para fins de distribuição, o 
cãlculo das quotas-partes destinadas aos Estados e seus 
Municípios, DistritO Federal e Territóríos. 

§ 39 Os Estados, o Distrito Federal, os Territórios-e 
os MunicípiOs disporão, nas suas leis . orçamentârias, 

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (_Seção II) 

sobre a aplicação da parte que lhes couber na arreca
dação_ da Ta;){.a Rodoviária úni~__=~m _gastos- de _cpnser

- vação, melhoraQlentos_e sinalização_~e vi~s públicas, 
-- -destinando, p~lo menos, 36% (trinta e seis po_r cento) do __ ~ 

que receberem a programas de mobilização energética, 
segundo_ as diretr1zes da Comissão NaciOnal de Energia. 

(Às- COmissões de Triutsporte, Comunicações e 
Obras Públicas e de Municfpios.) 

PROJETO DE LEI DA CÃMARA 
N92JO,DE1984 

~ (N• 1.822/79, na Casa de origem) 

Altera a redação do inciso VI do art. 530 da Con~ 
solidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo 
Decreto-lei o9 5.452, de 19 de maio de 1943. 

-o--congresso Nacional decreta: 

Art. (9 O inciso VI do art. 530 da Consolidação das 
Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-lei n9 5.452, de 
J9 de maio de 1943, passa a vigorar com a seguinte ce
dação: 

"Art. 530. 

VI- os_que tenham sido condenados por crime 
contra a segurança nacional." 

-Art. 2<:> Esta lei entra em vigor na data de sua publi~ 
cação. 

Art. 39 Revogam-se as disposições em Conüâfio. 

LEGISLAÇÀO CITADA 

_(Aprovada pelo Decreto--lei n' 5.452, 
~de 1• de maio de 1943.) 

TITULO V 

~ D. Orpnlza~ Slodical 

CAPITULO I. 

_I!• lnstltuiçio Sindical 

SEÇÃO IV 

-Das Eleições Sindicais 

Aft. 530. ____ Não podeffi ser eleitos-pai-a cargOs i-dnli-
nistrativos ou de representação económica ou profissio
nal, nem permanecer no exercício desses cargos: 

· I- os que não tiverem definifiVamente apl-Ovadas as 
suas contas de exerc[cio em cargos de administração-; 
II- os que houverem lesado o património -de qual-

quer entiâade sindical; - -
III- os que não estiverem, desde 2 (dois} anos antes, 

j:ldo menos, nos exercícíos efetivos da atividade ou da 
profissão dentro da Óase territorial do sindicato, ou no 
desempenho de representação económica ou profis-sio-
nal; - ------

IV- os que tiverem sido condenados por crime dolo
so, -e-nquanto Persistirem os efeitos da peni; 

v- os que não estiverem no gozo de seus direitos 
políticos; 

VI- os que; pública e ostensivamente, por atas ou 
palavras, defendam os princípios ideológico-s de partido 
político cujo registrO tenha sido cassado ou de asso
ciaÇão OU entidade de qualquer natureza, cujas ativída
des tenham s-ido cOnsideradas contrárias ao interesse na
cional e cujo regiStro haja sido cancelado ou que tenha 
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tido s-eu TunCionalnento-Suspenso por aUtoridade compe
tente; 

VII -má conduta, devidamente comprovada; 
VIII....:. os que tenham sido destituídos de cargo admi-

n-istrativo- OU de reresentação Sindical. - -

(Às Comissões de Constituição e Justiça e de Le
gislação Social.) 

PARECER 

PARECE!l N• 806, DE 1984 

(Da Comlllsio de Redaçio) 

Redação final do Projeto de Resolução n9 71, de 
1984. 

Relator: Senado_r Alberto Silva 

A ConiisSão apfeserlta a- redação fiilal do Projeto de 
Resolução n9 71, de 1984, que autoriza a Prefeitura Mu
nicipal de Senhor do Bonfim, Estado da Sabia, a elevar 

· em Cr$ 2.234.998.540 (dois bilhões, duzentos e trinta e 
QUatro milhÕes, nOve"cetltos e noventa e oito mil, qui
nhentos e_quarenta cruzeiros) o montante de sua dívida 
consolidada. 

SáJa das Comissões, 26 de novembro de 1984.- Pas
sos Pôrto, Presidente -Alberto Silva, Relator- Jorge 
KaJume. 

ANEXO AO PARECER N• 806, DE 1984 

Redaçio final do Projeto de Resoluçio n9 71, de 
1984 • 

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

RESOLUÇÃO N• , DE 1984 

Autoriza a Prefeitura Munfdpal de Seólior do 
Bonfim, Estado da Bahla, a t-ontratar operação de 
cffillto no •aior de Cr$ 2.234.998.540 ( dob bilbileo, 
duzentos e trillta e quatro mUhões, -novecentos e ao
venta e oito mil, quinhentos e q1Uirenta cruzeiros). 

O Senadq Federal resolve: 
Art. 1"' ~a Prefe"itlira Municipal de Senhor _çio Bon

fim, Estado da Bahia, nos termos do arL 29 da Resolução 
n9 93, de 11 de outubro de 1976, do Senado Federal, au
torizada a contratar operação de crêdito no valor de CrS 
2234.998.540 (dois bilhões, duzentos e trinta e quatro 
milhões, novecentos e noventa e oito mil, quinhentos e 
Quarenta cfuzeiros), ·cOrrespondente a 290.184 UPCs, 
considerado o valor nominal da UPC de CrS 7.545,98 
(sete mil, quinhentos e quarenta e cinco cruzeiros e no
venta e oito centavos), vigente em janeiro de 1984,junto 
ao Banco de Desenvolvimento dQ Estado da Bahia S.A., 
este na qualidade de agente financeiro do Banco Nacio
Ílal da Habitação - BNH, destinado à implantação do 
Programa CURA --Comun-idade Urbana para Recupe
ração Alcelerada, naquele Município, obedecidas as con
dições admitidas pelo Banco Central do Brasil, no res
pectivo proCesso. 

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

O SR. PRESIDENTE (Lomanto Júnior) - O Expe
diente lido vai à publicar:ão. 

O SR. PRESIDENTE (Lomanto Júnior) - A Presi
dência reCebeu, da Prefeitura Municipal de Maceió, Es
tado_ de A lagoas, o Oficio n~> S/29, de 1984 (n9 919/84, na 
origem), solicitando, noS termos do item IV do artigo 42 
da Constituição, autorização do Senado Federal a fim de 
que aquela Prefeitura possa realizar operação de emprés-
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timo externo, no valor de USS 5,000,000.00 (cirico mi
lhões de dólares americanos), para o fim que eSpecifica. 

A matêria ficará aguardando, na Secretaria Geral da 
Mesa, a complementação dos documentos necessários. 

O SR. PRESIDENTE ((omanto Júnior) - Sobre a 
mesa, requerimentos que Vão ser lidos pelo Sr. i~>
Secretário. 

São lidos os seguintes 

REQUERIMENTO N• 321, DE 1984 

Reqeuremos urgência, nos termos do art. 371, alínea b 
do Regi'mento Interno, para o Projeto de Lei da Câmara 
n'~' 160, de 1984 (n9 4.023/84, na Casa de origem), que 
reajusta os valores de vencimentos, salãrios e proventos 
dos servidores da Câmara dos Deputados e dá outras 
providências. 

Sala das Sessões, 26 de noVeinbro de t984. --Aloyslo 
Chaves, Líder do PDS - Hélio Cueiros, Como Líder dQ 
PMDB,_ 

REQUERIMENTO N• 322, DE 1984 

Requeremos urgência nos termos do art._3_71, alínea b 
do Regimento Interno, para o Projeto de Lei do Sengdo 
n"' 231, de 1984, de autoria do Senador AloySio Çh~yes, 
que modifica o iníCio da vigência da Lei n•f7.209, -de li 
de julho de 1984, que altera dispositivos do Decreto-Lei 
n' 2.848, de 7 de d~mbro d~ 1940 - C6díS;o Pen~l, é dá 
outras providências. 

Sala das Sessões, 26 de !jõvembro de 1984 .. - Aloy!JjO 
Chal'es, Líder de PDS --HéUo Guelras, Corno Uder do 
PMDR 

O SR. PRESIDENTE (Lomanto Júnior)- Os reque
rimenfóS que vêm de ser lidos serão votados após a Or
dem do Dia nos termos do art. 375, II, do Regimento In
terna. 

O SR. PRESIDENTE (Lomanto Júnior)- Passa-se à 

ORDEM DO DIA 

Irem 1: 

Votação, em turno único, do Requerimento n' 
85, de 1984, de autoria do Senador J:~tl\hy_Maga
lhãCs, solicitando tenham tramitação _conjunta os 
Projetas de [ei da Câmara n's 100, de 1978 (n'íl 
2.002/76, na Casa de origem), que institUr sã.Thrio 
adiciona,l para os empregados no setor de energia 
elétric-a, em condições de periculosidade; e 101, de 
1983 (n' 2.495/79, na Casa_de Qrige_m),_que estep.de 
aos eletricftários o adicional de periculosidade pre-
visto no § I 'i' do art. I 93 daConsolidação das _Leis do 
Trabalho, aprovada pelo Decreto-lei n' 5.452, de 1' 
de maio de 1943. 

Em votação o re,ejuerimento. 
Os Srs. Senadores que o aprovam permaneçam senta

d_os. (Pausa.) 
Aprovado. 
Aprovado o requerimenfó a Presidência fará cumprir 

a deliberação do Plenário. -

O SR. PRESIDENTE (Lomanto Júnior) - Item 2: 

Discussão, em turno único, da redação fínal (ofe
recida pela Comissão de Redação em seu P~recer n' 
766, de 1984) da emtm.da d_Q_Senado ao Projeto de 
Lei da Câiriáia n~/5, de 1981 (n' 638/79, na Casa-de 
origem), que altera a redação do art. 210 da Lei n' 
5.869, de 11 de janeiro de 1972- Código de Proces
so Civil. 

Em discussão a redação final. (Pausa.) ~ 

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

DIÁRIO Dq CONGRESSO NACIONAL {Seçãoii) 

Encerrada a discussão, a redação final ê considerada 
definfti~3.minte apro'!Aada, nos termos do ai't. 3~9 do_ -Re
gimento Interno. 

A.mªtêêiá voltará à Câ~ara dos DepUtados. _ 

~ a seguirife a rCdãção _ f1nal ap_royadã 
Redaçio final da emenda do Senado aO ProjetO de 

Lefda cimara Ó' 75~ de 1981 {09 638f79, na Casa de 
origem), que altera a redação do art. 210 da Lei n' 
5.869, de 11 de janeiro de 1973 - Código de Processo 
Cl•il· 

EMENDA N• I 

(Correspónde-,a emenda n' I, de Plenário) 

Suprimam-se, no art. 1t> do pfojeto, ao final do pará
grafo único ProJ:ioSt6'j':tara ó art. 210 da Lei nt> 5.869, de 
ll de janeiro de 197J, ã.s Seguintes expressões: 

.. No prazo mã:dmo de 30 (trinfa) dias,-contados 
da data do recebimento." 

O SR. PRESIDENTE (Lomanto Júnior) -Item 3: 

Discussão, em turno único, do Projeto de Reso
lução nl' __ 69, de 1984 (apresentado pela Comissão de 
Constituição e Justiça como conclusão de seu Pare-
cer nt> 695, de 1984), que suspende a execução dos 
artigos 313 e 314, §§ 1' e 2t> da Lei n\' 856, de 1978 
{Código Tributário Municipal) do Município de 
Andradina, Estado de São Paulo. 

Em discussão o projeto. (Pausa.) 
Não havendo quem queira discuti-lo, declaro-a encer

rada. 
Cm votação. 
Os Srs. S~nadores que o aprovam permaneçam senta

dos. (Pausa.) 
Aprovado. 
O projeto vai à Comissão de Redação. 

~ o seguinte_ o projeto aprovado. 

PROJETO DE RESOLUÇÃO N• 69, DE 1984 

Suspende a exec:oçio dos artigos 313 e 314 §§ l' e 
2• da Lei n9íl56j7il ( C6dlgo Trlbutirlo Municipal) do 
Município de Andradina, EstadQ de Sio Plltllo. 

O Senado FederaLresolve; _ _ ~ _,_ 
Artigo único. b s_uspensa, por incon~titucionaÜdade, 

nos termos da_decisão definitiva do Supremo Tribunal 
Federal, proferida em 6 de abril de 1983, nos autos dÕ
Recurso -Extraordinário nt> 96.848-2, do Estado de São 
Paulo, a execução dos artigos 313 e 314, §§ 1' e 2' da Lei 
nt> 856/78 (Código Tributário Municipal) do Município 
de -Andradina,-naquele Estado~- · 

O SR. PRESIDEN't:~ (Lomal)to Jú.nio,r)- Esgotada 
a rilatêria constante da Ordem do Dia. 

-Vai-se passar agora, à votação do Requerimento O' 
321, de 1984, lido no Expediente de urgência para o Pro
jeto de Lei da Câmara n' 160, de 1984. 

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

dos. (Pausa.) 
Aprovado. 

Aprovado o requerimento, passa-se à apreciação da 
matéria que- foT despachada às Comis.sões de Consti
tuiçãO e Jus.tiça, de ServiçO Público Civil e de Finanças. __ 

Sobre a mes_a, o Parecer da COrnis.S_ãQ_Q_e- ConstituiçãO 
-e Justiça que vai ser lido p~lo St. 1'.:-Secret_ário. 

~ lido o seguinte 

Novembro_ de 1984 

PARECER N• 807, DJi: 1984 

D~ Comissio de CoDstitUlçio e Justlca, sobre o 
_Projeto de Lei da Câmara nt 160, de 1984 (n' <4.025-

A, de 1984, na Câmara do! Deputados), que "reajus
- ~a Os v~I_Õres de vencbnentos, S.Urio! e proventos dos 

servidoreS dil Clm.U dOs Dtpotados e d' outras pro
vidêtlcias". 

Relator: Senador Hélio Guelros 

O presente projeto, origiriário da Câmara dos Deputa
-doS~ dispõe- sobre -o reaJUSte dos yalores de vendmentQs, 
salários e proventos dos Servidores daquela Casa do Le
gislativo. 

O reajuste proposto é do mesmo percentual do _que foi 
concedJdo ao _funcionalismo civil da União, pelo 
Decrf:IO-lei n9 2.1JO~ de 25 de junho de 1984. O salário
família, ;ambém foi fixado nas mesmas bases preconiza
das p(;Io- citado Decreto~lei. 

No S_enado, já votamós matéria idêntica, vinculada aO 
fun_çionalismo desta Casa. No caso da Câmara, cumpre~ 
se a preceituação dc:r artigo 40, III, da Constituição, que 
lht;< dá competência prívativa para "propor projetes de 

_ l~i-qu~ criem Clu --extingam cargos de seus serviços e fixem 
os respectivOs vencimentos". 

O projeto; por consegUinte, é constituCional e jurídico. 
Isto posto) opino por sua aprovação. 

.,.Sala das Comissões, 22 de novembro de 1984, -
Helvídio Nunes, Presidente - José Fragent - Hélio 
Gueiros, Relator- José Ign,clo Ferreira- Gullherme 
Palmeira - Enéas Faria - Morvan Acayaba - Moacyr 
DUãrle 

O SR. PRESIDENTE (Lomanto Júnior) -concedo a 
palavra ao nobre Sr. Senador Fábio Lucena para p_rof~
rir o parecer- da Comissão de Serviço Público Civil. 

O SR. FÁBIO LUCENA (PMDB- AM. Para emitir 
parecer.) - Sr. Presidente, Srs. Senadores: 

De iniciativa da Mesa Diretora da Câmara dos Depu
tados, vem a exame desta Comissão piojeto de lei, rea
justando os valores de vencimentos, salários e proventos 
dos servidores da Câmara dos Deputados e dando outras 
providências. 

A propositura consu_bstancia praxe de estender aos 
servidores da Câmara dos Deputados o reajustamento 
dos valores de vencimentos, salários e proventos dos ser
vidores concedido aos servidores civis do Poder Executi
vo. 

Em seu_ art. !9, o pfojeto reajusta os valores dos venci
mentos, salários e gratifiCações dos servidores em ativi
dade da Câmara dos Deputados, em decorrência da apli
éação, no Poder Executivo, do Decreto-lei n' 2.130, de 
25 deJulho_de 19_84, em 65% (sessenta e cinco por centO), 
somente os servidores de nível médio, cujos valores _de 
retribuiÇão passam ã vigorai na forma do anexo. 

O reajUste proposto alcança os proventos da inativida
de na mesma proporçã-o do concedido aos s~rvidores em 
atividade_. _ 

Reajusta, o seu art. 3', pata Cr$ 4.800,00 (quatro mil e 
oitocentos cruzeirOs), o valor do saiário~família. 

Considerando que a iniciativa se inscreve nas-eornpe
tências privativas da Câmara dos Deputados, conforme 
prevê o art. 40, n~' III, da Constituição; que os seuS efei
tOs retroagem a 1 I' de julho do corrent~ ano; e que as des
pesas decorrentes de sua aplicação serão- atendidªs à 
conta das dotações constantes do Orçamento Geral da 
U níão para o exercício de 19841 somos, no âmbito desta 
Coni.issão._ pela aprovação do projeto. 
-· -:t o parf:cer. 

O SR. PRESID~E (Lomanto Júnior)- Concedo 
a palavra ao nobre Sr. Senador Jorge Kalume para pro
ferir o parecer da COmissã:o de Finanças. 
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O SR. JORGE KALUME (PDS- AC. Para emitir 
parecer)- Sr. Presidente, Srs. Senadores: 

Sob exame o Projeto de Lei d_a Câmara que reajusta os 
valores de vencimento,S, salários e proventos dos servido
res da Câmara dos Deputados e dá outras providências. 

Trata-se de proposição de in-iCia-tiva: da Mesa DíretOra 
daquela Casa do Congresso Nacional, que objetiva es
tender aos seus servidores reajuste de remuneração ídên
tico .ao concedido aos servidores do Poder Executivo, 
pelo Decreto-lei n9 2J30, de 25 de junho de 1984. 

O reajustamento é de 65% (sessenta e cinco por cento) 
e o salário-famfliaé elevado para Cr$ 4.800 (quatro mil e 
oitocentos cruzeiros). 

No que se refere ao- aspecto financeiro que nos cabe 
analisar, devemos ressaltar que as despesas decorrentes 
da Lei correrão à conta das dotações próprias do Orça
mento Geral da União. 

A medida proposta pela Mesa da Câmara dos Deputa
dos é de toda conveniência e procedência diante da con
juntura inflacion_ária Por que passa o País, pois recom_
põe o poder aquisitivO" dos servidores da outra Casa do 
Congresso Nacional. 

Os efeitos da majoração_contida no projeto retroagi
rão a l ~ de julho de 1984, a ines ma-data-base fixada para 
os demais funcionárioS federais. 

Ã vista do exposto, opinamos pela aprovação do pro-
jeto. _ 

É o parecer. 

O SR. PRESID~NTE (Lomanto Júnior)- Os pare
ceres são favoráveis. 

Completada a instrução da matéria passa-se à 

Discussão, em turno único, do Projeto de_Lei da 
Câmara n~ 160, de 1984 (n9 4.025/84, -na Casa de 
origem), que reajusta os valores de vencimentos, sa
lários e provento"S dos servidores da Câmara das 
Deputados, e dâ outras providências. 

Em discussão o projeto. (Pausa.) 
Não havendo quem queira discuti-lo, declaro~a encer

rada. 
Em votação. 
Os Srs. Senadores que o-aprovam permaneçam senta

dos. (P:msa.) 
Aprovado. 
O projeto vai à sançãoL 

:t: o seguinte o projeto aprovado 

PROJETO DE LEI DA CÃMARA N• 160, DE 1984 
(N~ 4.025/84, na Casa de origem) · 

Reajusta os valores de vencimentos, salários e pro* 
ventos dos servidores da Câmara dos D~putados, e dá 
outras providêndas. 

O CongreSso N aciOii:il de_creta: 
Art. Is> Os valores de vencimentos, salários egratifi~ 

cações dos servidores em atividade da Câmara dos De
putados, em decorrência da aplicação, no Poder Executi
vo; do Decreto-lei n'~ 2.130, de 25 de junho de 1984, fi
cam reajustados em 65%__{sess~nta e cinco por cento). 

Parágrafo único. Ficam excluídos do disposto neste 
artigo os servidores de nível médio, cujos valores_ de ven
cimentos e salários passam a vigorar na-fOrma do Anexo 
a esta lei. 

Art. 2'1 Os proventos de ínatividade ficam reajústa-~ 
dos na forma do artigo anterior e de seu par_ágrafo único. 

Art. 3s> · FiCa elevado para Cr$ 4.800,00 (quatro mil e 
oitocentos cruzeir-os) -o vã[or do salário-família. 

Art. 4t> A Mesa da Câmara dos Deputados expedirá 
as normas complementares à execução do disposto nesta 
lei. 

Art. ss- As despesas decorrentes da aplicaçãõ desta 
lei correrão à conta das dotações constantes do Orça
mento Geral da União paia o exerCício de 1984. 

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção II) 

Art. 6s> Esta lei entra em vígor na -data de s_ua publi
cação, retroagindo seus efeitos a ls> de julho de 1984~ 

Art. 7s> Revogam-se as disposições em contrário. 

ANEXO AO PROJETO DE LEI No 4.025-A, DE 1984 

Cargos e Empregos de Nível Médio 

Referência Vencimento ou salário 
· (Cr$1,00) 

a partir de 1'~-7--84 

NM-1 100.000 
NM-2 104.700 
NM-3 109.800 
NM-4 115.000 
NM-5 120.600 
NM-6 126.5.00 
NM-7 131.500 
NM-8 137.200 
NM-9 143200 
NM-10 148.800 
NM-11 154.500 
NM-12 160.300 
NM-13 166.600 
NM-14 173.000 

.NM-15 179.000 
NM-16 186.500 
NM-17 192.700 
NM-18 200.000 
NM-19 207.700 
NM-20 216.700-. 

NM-21 227.400 
NM-22 238.600 
NM-23 250.400 
NM-24 262.900 
NM:2s 275.900 
NM-26 289.500 
NM-27 303.900 
NM-28 318.900 
NM-29 334.600 
NM-30 351.200 
NM-31 368.500 
NM-32 396.400 
NM-33 432.000 
NM-34 470.700 
NM-35 512.800 

O SR. PRESIDENTE (Lomanto Júnior) - Vai-se 
passar agora, à-votação do Requerimento ns> 322, lidõ no 
Expediente de urgência, para o Projeto de Lei do Senado 
no 232,. de 1984. 

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

dos. (Pausa.) 
Aprovado. 
Aprovado o requerimento, passa-se i apreciação da 

matéria que foi despachada à Comissão de Constituição 
e Justiça. 

Solicito do nobre Sr. Senador Helvídio Nunes o pare
cer da Comissão de Constituição e Justiça. 

O SR, HELVIDIO NUNES (PDS_,- PI. Para emitir 
parecer)- Sr. Presidente, Srs. Senadores: 

O Projeto sob exame, de autoria do ilustre Senador 
A lo_ysi_o ChB:ves, ~ransfere a_ data do início _da vigência 
das Leis ns>s 7.209{84 e 7.21Õ/84, alteração da parte geral 
dÕ Código Penal e Lei de Exec-ução Penal, para 19 de ja~ 
neiro de 1986. 

2. Na Justiftcação, após assirialar as profundas ino
vações dos dois diplomas na área penal, sustenta o Autor 
a necessidade de ampliação do debate de ambos a par da 
conveniência de que sua entrada em vigor se façã Co-m a 
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nova parte especial do Código Penal e o novo Código de 
Processo PÇ:nal, aquel~ em fase final de estudos pa~a en- · 
vi o ao Congresso-e este e-m fase final de tramitação. 

3. O Projeto não oferece dificuldades sob os a,spectos 
jurídico-constitucional e técnico~regimental. No mérito, 
sua oportunidade e sua conveniência, amplamente de
ffiohstradas pelos Autor, impõem-se de maneira -illcon~ 
trastável, credenciando-o à acolhida deste Órgão Técni
CO. Dê fato, faêu1tai- Um lapso de tempo fiaiS prolonga
do para análíse das novas leis e aguardar a edição dos 
dois outros diplomas básicos da área penal são providên
cias da_m_aior utilidade, para que seja evitado o tumulto 
em setor que diz tão de perto com a segUrança ·e -a p3.z so: 
ciafs. 

4. Ante o exposto, o parecer é pela aprovação do Pro~ 
jeto, por constitucional, jurídico, de boa têcnica legislati~ 

--va c:, no ffiérii.o opo"rtuno e conveniente. 

O SR. PRESIDENTE (Lomanto Junior)- O parecer 
é favorável. 

Completada a instfucão da matéria, passa-se à 

Discussão,"em 19 turno, do Projeto de Lei do Se
nado n9 232, de 1984, de autoiiã. -do Senador Aloy:sio 
Chaves, que modifica o início da vigência da Lei n9 
7 .209, de li de julho de 1984, que altera dispositivos 
do Decreto-lei n~ 2,848, de 7 de dezembro de 1940 
- Código Penal, e dá outras providências 

-Em discussão o projeto, em primeiro turno. (Pausa.) 
Não havendo quem queira discuti-lo, declaro~a encer

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

dos. (Pausa.) 
Aprovado. 
Aprovada a matéria em ]9 turno, e estando em regime 

de urgência, passa-se, imediatamente, à sua apreciação 
em 2s> turno. 

DiscUsSão, em segundo turno, do Projeto de Lei 
-do Se:nado j19 :232; de-1984, de autoria do Sr. Sena
dor Aloysio Chaves, que modifica o início de vigên
cia da Lei n9 7.209, de 11 de julho de 1984, que alte
ra dispositivos do Decreto-lei n9 2.848, de 7 de de~ 
zembro de 1940 ....:...·código Penal, é dá outras provi
dências. 

Em discussão o projeto, em 29 turno. (Pausa.) 
-Não havendo quem queira discuti-lo, declaro-a encer

rada. 
Encerrada a discusSão em 29 turno, sem emendas, o 

projeto é dado como definitivamente aprovado: nos ter-
mos do -art. 315 do- Regimento Interno. --

A metéria vai à Comissão de Redação. 
Sobre a mesa, -o parecer da comissão de Redação que 

vai ser lido pelo Sr. }9-Secretário. 
É lido o seguinte 

PARECER N• 808, DE 1984 

(Da ComlsSio de Redação) 
Redaçilo final do Projeto de Lei do Senado ns- 232, 

de 1984 

Relato-r:- Senador Alberto SilVa 
A ComíS-são apresé~ta ~ redação fi~al_ 4o_ Proj~to_ de 

Lei do Senado n9 232, de 1984, que altera dispositívos do 
Decreto-lei iJ9 2.848, de 7 de dezembro de 1940- Códi
go Penal, e dá outras providências. 

Sala das Comissões, 26 de novembro de 1984. - Pas
sos Pôrto Presidente- Alberto Silva Relator- Jorge 
Kalume. 
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ANEXO AO PARECER N• 808, DE.i984 

Redaçio final do Projeto de Lei do Senado o' 232, 
de 1984, que altera dlsposltll'QS do Decreto-lei w> 
2.848, de 7 de dezembro de 1940 - Código Penal, e 
dá outras proYidêaclas. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. (9 O art. 59 da Lei nl' 7.2Q9, de l_l de julho de 

1984, passa a vigorar com a seguinte redação: 

"Art 5"' Esta lei entrará em yiggr no dia f'i' de 
janeiro de 1986 ... 

Art. 29 Esta Lg:i entr<H:m vigor na data,_d_e sua publi
cação. 

Art. 3Q Revogam-se as disposições em contrãrio_,._ 

O SR. PRESIDE_NTE (Lomanto Júnior)- Achando
se em regime de urgência a matêria cuja redação final 
acaba de ser lida, deve ser esta submetida, imediataini::n
te, à deliberação do Plenário._ 

Em discussão a redação final. (Pausa.) 
Nào havendo quem queira discuti-la, declaro-a encer

rada, 
Em votação. 
Os Srs. Senadores que a aprovam permaneçam senta

dos. (Pausa.) 
Aprovada. 
O projeto vai à: Câm-ara--dos Deputados. 

O SR. PRESIDENTE (Lomanto Júnior)_- A Presi
dência convoca s~sào _extraordinária a reaiiZãr-se· atna--:: 
nhã, às 10 horas, com a seguinte 

OQDEM DO DIA 

-I-

Votação, em turno único, do Requerimento o9 47, de 
1984, de autoria do Senador Jutahy Magalllães, soli<:f
tando tenham tramitação conjunta oa Proj~ de Lei da 
Clmara n'S 49, de I917, 11 I, <fe 1981 e 124, de 1983 (ll'> 
Yil6f7S, 2.MS/80 e 1;311:!f8:J, ~na Casa 
ele origem). que dispili:m """" o cxudcio <IIi jl1'0fissão 
ele n.:nico clo'Ad'm~. 

-:a-
DisCussão, cm lw'.oo ústico, do Projeto de Decreto Le

J,islativo n94l~de 1981 (n'l02f81, naCâmacados.Depu-' 
tados), que apxova o texto do Acordo de Cooperação 
Científica e Tecnológica, entre o Governo da Repóblica 
Federativa do Brasil e o Governo da República da Co
lômbia, assinado em.Bogotã, a 12 de março de 1981, teO.
do 

PARECERES, sob n\'-5 472 a 475, de 1984, das Comis-
sões: ____ o =~--, _ _____ ·_ 

-De Relações Exlerkwes, favorável, nos termos de 
substitutiVo qUe-ofereoe; 

- De Constitulçio e Justiça, favorável ao substitutivo 
da Cõmissào de Remções Ex.terioi'C9j 

- De Edueaçie e Olltan, favorável ao substitutivo da 
Comissão de Relações Exteriores~ e 

:-De Eouma1a, faverávd. 

_,_ 
DiscítsSlo, em tutno iinioo, do Projeto de D:acto l,e.. 

gidativa nq B, de 1984(0.•43/84~ na Câmara dos Depu
a.dos), que ratiftea o testo do Tratado da COftlunidade 
lbero-Ameriuna de Previdência Social, ooaduldo cm 
Quíto, a 17 de março de 1982,- tendo 

PARECERES, sob nos 488 e 489, de 1984, das Comis
sões: 

-De Relações Exterloxes, favorâvel, com Emenda 
que apresenta de n"' 1-CRE; e 

-De Legislação Social, favorãvel ao Projeto e à 
Emenda da Comissão de Relações Exteriores. 

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL(Seção II) 

O SR. PRESIDENTE (Lomanto Júnior) - Está en-
cerrada a se~sào. - -- - ---

(Levanta-se a sessão às 18 horas e 48 minutos.) 

DISCURSO PRONUNCIADO PELO SR. 
MOACYR DUARTE NA SESSÃO OE 5-li-84, 
QUE SE REPUBUCA POR HAVER SAlDO 
COM INCORREÇOES NO DCN- SEÇÃO II
DE 6-1/-84. 

O SR~_MOACYR DUARTE (PDS- RN. Pronuncia 
o seguinte discurso.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores: 

O jornal Última Hora, acredito que sem qualquer in
tenção insinuativa, publica, na sua primeira pãgina, a se
guinte notícia: 

Outro membro da Junta 
vai para a cadela 

Buenos Aires - O ex-Comandante-eminente 
chefe da Marinha argentina, Almirante Armando 
Lambruschini, foi detido por ordem de um tribunal 

"-c:ivil; que o indiciou por sequestros. tortura e assas
sinato de opositores ao r_egime militar. Lambruschi
ni teve uma filha morta em 1978 por uma bomba 
dos Montone-ros. cujo Líder, Mãrio Firmenich. 
tambêm está sendo julgado. Ficará preso na mesma 
unidade onde jã se encontram os ex-Presidentes Jor~ 
ge Rafael Videla. e Roberto Viola, o A_\mirante 
Emílio,_M,aSSera e o Brigadeiro Orlando A_gosti. 

_ Qualquer semelhança com fatos e episõdiós que pos
sam vir a o.correr neste País serà ·apenas mera coincidên~ 
cia. (Muito bem!) 

DISCURSO PRONUNCIADO PELO SR. 
MOACYR DUARTE NA SE:SSÃO DE 29-I0-84. 
QUE SE REPUBLICA POR HAVE:R SAlDO 
COM INCORREÇOES NO DCN- SEÇÃO II
DE 6-1/-84. -

O SIL 1\IOACYR DUARTE (POS - RN. Como 
Líder, proo.unàa o seguinte discurso.)- SI-. Praideate., 
Srs.. Senadora: 
~todofazcruqox:oRá~. 

no-fedaal,umcoaopcn-~. 
uma estratqia ~nte acertada, que tem como es
copo a deflagração de um proceSso de intimidação e 9e 
uma tentativa de comprometimento da fJgUra austera do 
Presidente Moacyr Dalla, objetivando cji.u:' S. Ex• se sin
ta, inclusive. psicologicamente impossibilitado de agír na 
conformidade com os seus princípioS- e Cõrifa-sua cohs
ciênc:ia jurídica. 

Esta Casa está caminhando por veredas que Õão deve 
percorrer, pois ela jamais deverá ser um sangradouro de -
paixões, desaçaimadãs, nem de ódios inco-nformados, 
nem deverã_ser trincheira, tribuna, p:ifCo, abrigo ou refú
gio. asilo ou máscara. para desabafos e para irfesig~ 

nações. 
Já se foi o tempo em que se cOmpreendia a tribuna 

parlamentar como uma manifestação de loqUacidade. o 
culto da verborréia, o endeusamento das frases bombás
ticas, as tir3das de efeito, os torneios de palavras, o des
comeQ.imento verbal para repercussões efémeras e sono
ras, nos ouvidos patéticos dos auditórios em êxtase. 

Na era da comunicação não hã mais lugar para o esti
lo barroco na linguagem parlamentar. Tambbn já não 
existe mais aquele tipo de ouvinte qUe se Sentia imantado 
pelo sortilégio e magia da oratória ressoante, cantante, 
rimada e cadenciada nos velhos chavões do gongorismo 
tribunício. 

Hoje, o que conta é a gramãtica da linguagem exala e 
da palavra justa, e quem a conhece, e a aplica e a domina 
cqnsegue notoriedade. O poder da palavra está na força 
intrinsec_a que ela carrega como caq~,a de vet_dade e peso 
de valor. -
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O Sr. Fábio Lucena- V. Ex• me permite um aparte, 
nobre Senador? 

O SR. MOACYR DUARTE- Ouço, com muita hon
ra, o aparte de V. Ex' 

O Sr. Fábio Lucena- Evidentemente, não sei a quem 
V. Ex' se dirige, com o seu tão gongórico Pronunciamc:n-
to. 

Mas eu diria que estamos, efetivamente, diante de um 
autêntico discurso de_ algil;leira. Porque V. Ex• tira do 
bolSo um discurso. e dá impressão de que este foi prepa
rado para determinada circunstância ou para certa oca
sião._ 
~Parece-me que este discurso que V. Ex• traz, muito 

bem urdido, muito b6m elaborado, muito bem concluído 
e escrito, parece.me que era um discurso para hoje, maS 
se houvesse motivação para tanto. Não sei se houve ou 
se não houve e, também, não sei se amanhã haverã nova 
motivação para que-v: Ex• vorte a condenar-. o direito 
é seu - o gongorismo, o discurso ultrapassado, o discur
so sexti!hista, a linguagem camoniana, a fínguagem de 
Vieira, a linguagem de Rui. Em síntese, nobre Senador 
Moacyr Duarte, causa-me um pouco de impacto este.seu 
pronunc:iamento, porque ele se coaduna tanto c.om a 
oportunidade, como presumível, admito eu, resposta ao 
meu pronunciamento, que c:hego a temer' pela extraordi· 
nãria capaCidade de premonição de V. Ex' em -conseguir 
escrever respostas para acusações que ainda serão ou po
derão ser feitas. 

Era o aparte que eu tinha que lhe dar. 

O SR. MOACYR DUARTE -· Sr. Presidente, quan
do declarei que estava havendo um comportamento or
questrado por parte de alguns dos Srs. Senadores da 

.bancada oposicioriísta, admito algumas exceções, mas, 
em regra, este comportamento está se fazendo sentir. E 
em sessões paSsadas, V. Ex•, Sr. Presidente, também foi 
alvo da mCS!fLa suspeição, das mesmas diatribes, domes
mo processo de intimidação. cujo porta-voz. hoje, foi o 
representante do Estado do Amazonas, e nas sessões_ an
teriores outros representantes também oposicionistas. 
CQnseqüentemente, o discurso chamado de algibeira, 
Canto significa o protesto do meu. Partido ao orador do 
hoje. como se aplica também 30$ oradores que utiliza-· 
ram o mesmo diapasão quando se referiram ao comp.Jr
tamento e a postura do Senador Moacyr Dalla, 
colocando-0--SoUll.Speíção. 

O Sr. Gastlo MUtter - Permite V, Ex' um aparte? 

O SR. MOACYR DUARTE- Honra-me o aparte de 
v.-Ex• . 

O Sr. Gastio MWier- Senador Moacyr Duarte, _es
tou ouvindo, como sempre com atencão, o discurso de 
V. Ex• e V. Ex• tem insiStido em intimidação. Eu, pelo 
que conheço do Senador Moacyr Dalla, S._Ex• n~o é ho~ 
mem- para ser intimidado. Intimidado por quem? Por 
quê? Eu, em nome'do PMDB e pessoal, protesto contra 
essa afirmação de que o Senador Moacyr O alia estª- sen
do intimidado. Não acredito que S. Ex• seja intimidado 
por- nenhum Senador. De modo que ressalvo esta si
tuação, Peço a V, Ex.• que retire essa expressão íntimída
do. 

O SR. MOACYR DUARTE- Eu não corrijo ~enhu~ 
ma expressão do meu discursõ, poique, disse e repito, es
tá se processando um tentativa de intimidação do Presi
dente d_o Sen~_do Federal, emt;lora saib8. que ele não é ho
mem para acuar com as catilinárias e verrinis i:fue lhe são 
maldosamente assacadas. 

O Sr. Ga~tio MUller- Nem -de V. E:x• ou de outros 
do PDS que tambêm querem intimidã-lo aO -revers-ci, 
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ameaçando com ameaça nossa. O Senador Moacyr 
Dalla está acima de qualquer ameaça e acima de qual
quer forma de querer pressioná-lo. S. Ex' vai comandar, 
como sempre comandou, o Senado com a maior isenção 
e com a maior lisura e capacidade de liderança que S. Ex• 
tem. 

O SR. MOACYR DUARTE- Todos nós sabemos 
que S. Ex• é um homem que se encontra acima de qual
quer suspeita. Nem se amedrontará, nem se arrecearâ 
das ameaças, ostensivas ou veladas, que lhe estão sendo 
dirigidas pelas mesmas pessoas de quem, ontem, recebia 
elogios e louvação. 

Sr. Presidente, fez bem o Excelentíssimo Senhor Mi
nistro da Justiça quando adotou providências, neces
sárias eacauteladoras, para evitar que fatos lamentáveis 
tivess-em por palco a Assembléia Legislativã. do Estado 
do Maranhão. 

O nobre Senador, representante do Estad.o_do Amazo
nas, invoca uma legislação a:nteriof â legislação que insti
tuiu o Colégio Eleitoral, pois a Re.'io)ução do Tribunal 
Superior Eleitoral se refere, e sabemos,- a eleições gerais, 
nos mais diversos níveis, que oron-aJl:ÜJQ terdtóriõ dos 
Estados, e, nesse particular, ê que compete ao Tribunal, 
através do seu Plano, requerer, se assim julgar por bem, 
a Força Federal para garantir a lisura do pleito._ Sabe S. 
Ex• e o sabe muito bem que, no âmbito da Assembléia 
Legislativa, a autoridade máxima para garantir a inde
pendência do pleito e a integridade físicá dos 9eputados 
é o Presidente do Poder. E foi o Presidente da Assemble

'ia Legislativa que solicitou ao Sr. Ministro da Justiça as 
providências cabíveis para evitar qüe ocor(eSSent, -Ti aque
le nobre Estado, fatOs previsíveiS, os quais poderfamos 
lamentar se não tivessem sido postas em prática as medi
das cautela_res promovidas pelo Sr. Ministro lbrahim 
Abi-Ackel. lmagi[!e V, Ex• S!!, por acaso, vier a ocorrer 
- o que não admito nem por hipótese remota - cjual
quer distúrbLo_ no âmbitP _do C.o.ogresso Nacional, na 
oportunidade_ da r~u_nião do Colégio Eleitoral. Pergunta
ria a V. Ex~ Seria da competência privativa dp Presidente 
do CongreSso Nacional a solicitação, ã autoridade_ de di
reito, das medidas asseguradoras à normalidade do plei
to e _coibitivas de possíveis distúrbios e proVocações? Ou_ 
essa _competência extrapolaria da alçada da Presidência 
do Congresso, para ser deferida ao Tribunal Superi_9r 
Eleitoral? A resposta é elementar. 

O Sr. Gastão MUller-- Permite V. Ex•, um aparte,_ 
nobre Senador Moacyr Duarte? 

O SR. MOACYR DUARTE- CQm prazer. 

O Sr. Gastão Müller- Só um detalhe. O que houve 
no Maranhão, para nós fOi interVenção federal indébita. 
Mas V. Ex• esqueceu que o problema da escolha do Co
légio Eleitoral do Estado não era problema da Assemble
ia Legislativa, era problema simplesmente da Bancada 
do PDS, que é majoritária. ReuDir sob -a Presidência do 
Líder da Bancada e decidir a escolha dos seis nomes. 
Não era problema de P'rmdência da Assembléia Legisla
tiva do Maranhão. Por que, então, essa precipitaÇãO do 
eminente Presidente da Assembléia Legislativa_ de reque
rer tropa federal, se não era problema daquela Casa? 
Eles poderiam se reunir numa outra sala qualquer do Pa
lãcio da Assembléia do Maranhão -está aqui presente 
o Senador Alexandre Costa- e votar, brigar entre eles, 
e decidir. Não era preciso que estivessem funcionários dã. 
Polícia Federal, de metralhadora em punho, pelo que se 
viu, na televisão e nas fotografias, dentro do plenário da
quela Casa Legislativa. At que foi o Póhli5Tfaco da ques
tão. Agora, se a moda maranhense é essa, o Senador Ale
xanrl're Costa estã aí para testemunhar com a sua sapiên
cia e com os -seus longos conhecimentos da política ma
ranhense. 

DIÁRIO DO éONGRESSO NACIONAL (Seção II) 

O Sr. Alexandre Costa - Permite V. Ex~ um aparte, 
nobre S_enador? -- -

O SR. MOACYR DUARTE- Com o maior prazer. 

O Sr. Alexandre Costa - V. Ex~ estã inteiramente 
equivocado, Não houve absolutamente intervenção fede
ral. Nem V, Ex~ vai aceitar que seis policiais da Polícia 
Federal façam_.intervenção no Estado. O que houve foi 
uma coação do Governo do Estado, gue não permitia 
Que fosse rea"Jizada eleição, porque sabia que tinha mino
;ia: retirou toda a Polícia da cidade; desPejaram-os ôni
bus cheios de bandidos, cheios de policiais à paisana, jus-

- tamente para evitar que essa eleição fosse--realizada. A 
quem se poderiã requerer garantias, para que não hou
vesse um massacre na Assembléia? A -quem? O_u V. Ex~ 
queria que eu, seu colega, e outros parlamentares fôsse
mos trucidadoS rla Asserr1h1éia L-egislativa do Mara
nhão? 

O Sr. Jutahy Magalhães- Nosso poder desarmado. 

O Sr. Alexandre Costa- Certo, nosso poder é desar
mado. 

Recorremos à Polícia Federal. Mas, será que, foi a 
Polícia Federal que nos deu maioria, Senador? Acho que 
esta Nação é--óãStiiDte lticida PãnlCompreender qUe isSo 
é alegrição de perdedor; porque essa maioria de_dezessete 
destituiu a liderança, que era do GoVernador essa mesma 
maioria com-parece e vota na chapa que foi ve-ncedora. 
Isso sim é-maioria, Senador. Mas suponhamos que tenha 
sidO a Polida Federal, a dar essa maioria. Eu pergunto: 
E a nossa maioria na Câmara Federal, aonde somos 
nove contra cinco, terá sido tambêm a Polícia Federal? 
Terá ela obrigado os nove Deputados a ficarem do meu 
ladO? E nO Senado da RepúbliCa eni que os dóis SenadoM 
res do.Partido encontra-se desse lado, terá sido a Polícia 
Federal que também os obrigou? Não, tenha paciência 
nõOre Senador. Não tenho satisfação alguma com as vi
tói-laS qUe ó laao de V. fx~ cõnsegue, mas espero que V. 
EX~ respeite- a -y~iiórla qu'e eu e- meus companheiroS cOnse
guiinOS-;- honrãàâ -e honestamente, no Maranhão, pelo 
voto de 17 companheiros que lã _estão para repetir seu 
voto tantas vezes seja necessário. 

O Sr. Gastio MUller - Congratulo-me com V. Ex• 
pela explicação faço votos de que o PDS também con
corde e nãç discuta a nossa vitória no Ceará, em que o 
candidato a Vicr:-Presidente da República da Cha-Pa de 
v:-Ex~ fOr derrotado na escola do Colégio -Eleítor_al._Só 
que no Ceará parece que a_coisa socialmente funcion::t_de 
outro jeito, e não houve necessiP,ade da presença da polí
cia do Estado nem da Pol(_cia Federal; zero -a zero no pla
car. 

O Sr. Alexandre Costa- Naturalmente porque havia 
UfD governador; pelo n:tenos, civilizado. 

O Sr. Gastio MWler- V. Ex• é que está afirmando is
so._ 

O SR. MOACYil DUARTE- Sr. Presidente, o apar
te c-om que o nobre Senador Gastãõ Mtiller me distín
guiu, além de encerrar uma profunda ingenuidade, com 
a devida vênia, hão trouxe conseqüência ao meu raciocf- _ 
nio. S. Ex• afirma-que o problema não era da Presidência 
e sim da Liderança. Mas, Sr. Presidente, o poder de polí
cia, no âmbito das Assembleias Legislativas,~ cometido 
ao Presidente da Casa, não havendo delegação ao líder 
de qualquer bancada com vistas a exercitar o poder de 
polícia O() âmbito de sua Assembléia. Conseqüentemen
te, qualquer medida preventiva, qualquer provídência 
ac_áuteladora devem partir tão-só e exclusivamente do 
_presidente, jamaíS -das lideranças partidáriãs. 
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O Sr. Gastio MWier- Vou-me explicar melhor, Se
nador Moacyr Duarte, com a licença de V. Ex~ A lei 
complementar que foi aprovada aqui, que regulamentou 
o Colégio Eleitoràl, diz que a Liderança do Partido ma
joritãrio reúne-se - não diz que precisa ser no plenário 
da Casa legislativa -e entre eles votam e esc-olhem os 
seis e mais dois suplentes. Então, quando eu critiquei a 
ação do Presidente de convocar a Policia Feçleral, meu 
argumento é o seguinte: não havia necessidade nem ... 
Quantos são, eminentes Senador Alexandre Costa, os 
membros eleitos pelo PDS? 

O Sr. Alexandre Costa- Há necessidade, sim, porque 
são representantes da Assembléia Legislativa. 

-0 Sf: Gastio MUller - Sim, exato, mas quantos são 
os rep_rese~tantes? 

O Sr. Alexandre Costa -São 33. _ 

O Sr. Gaiti.o MUller - Os 33 fa:riam reunião numa 
sala da Assembléia, com a presença da Justiça Eleitoral, 
e faziam a escolha. Então, não precisava ser no plenário 
onde se criou aquilo, que se viu nã televisão e pelos jor
nais, foi um espetãculo desagradável para a classe políti-

-ca. 

O Sr. Alexandre COSta - Mã.s a briga foi provocada 
pelos perdedores. 

6 Sr. Gasti-o MUller- Então, ar não hayeria necessi
dade do poder de polícia do Presidente, era um problema 
da bancada se reunir numa sala -da Assembléia. 

O s:R. MOACY·R·i:>UÁRTE- Queira m-e desculpar o 
eminente Senador GaStão Müller. Não foi um espetácu
lo desprímoroso, nem desagradáveL Fo( um espetáculo 
de fê democrática, _de lisura de um pleito e garantidor da 
integridade física daqueles que integram a Assembléia 
LegiSlativa, 

Se, por acaso, Sr. Presidente, essas medidas não tives
sem sido ad.otadas, talvez estivéssemos aqui a lamentar 
ocorrências que eram perfeitamente previsíveis, tendo 
em vista os jag-unços e pistoleiros que se encontravam no 
recinto da Assembléia Legislativa, numa atitude de pro
-vocãção ~e-creameaçã- aõs Srs. DepUtados. o PoOer de 
polícia exercitado em boa hora pelo Presidente da As
sembléia Legislativa, através do órgão competente, que é 
o Ministério da Justiça, evitou que fatos profundamente 
deplorãveis, pudessem estar, hoje, motivando discursos e 
lamentações. 

O Sr. Alexandre Costa- Permite V. Ex~ um aparte? 

O SR. MOACYR DUARTE ,..- Pois não. 

O Sr. Alexandre Costa- S. Ex~ desprifl!oro~o porque 
vencemo:'>._ F?-tos iguais àqueles acontecem diariii.menie 
aqui no Congresso Nacional, permanentemente, fatoS 
pioreS do qUe este acontecem -no Congresso Nacional. 
Mas, nem sempre a violência é desprimorosa. Um dis
curso semelhante a esse, feito pelo Senador Fãbio Luce
na éOÍltra o ~r_esiderite da Casã, é urila violência pior do 
que a violência física. 

O Sr. Fábio Lucena__:__ Deve estar havendo um equívo
co.--

O Sr. Alexandre Costa- Não está have.ndo equívoco, 
e V. Ex~ não venha fa~er gracinha comigo. 

O Sr. Fábio Lucena- Eu não posso inter~ir no pro
nunciamento do Senador Moacy_r Duarte. 

O Sr. Alexandre Costa- Não venha mesmo. 

O Sr. Fábfo Lucena- Não, nem V. Ex• 
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o Sr. Alexandre Costa- V. Ex~ fez isso porqUe temo-s 
um Presidente altamente tolerante: fosse outro, V. Ex• 
não cometeria o atentado que praticou contra a Presi
dência da Casa. 

O Sr. Fábio Lucena- Sr. Presidente, eu não posso in
terferir no pronunciamento do Senador Moac)ir Duarte. 

O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla) - Faço um 
apelo ao nobre Senador Alexandre Costa para solicitar 
os apartes na hora oportuna. 

O SR. MOACYR DUARTE- Sr. Presidente, qual
quer Sr. Senador .. , 

O Sr. Fábio Lucena - Permite V. Ex• um aparte? 

O Sr. Henrique Santlllo- Permite V. Ex• um aparte? 

O SR. MOACYR DUARTE - ... poderã, em qual· 
quer oportunidade, intervir n-o meu pronunCiãTnéntõ, -e
eu receberei o aparte com uma-aistinção e uni privilêg1o. 

Concedo o aparte ao nobre Seiiador FãbiQ I-ucena e, _ 
posteriormente, o concederei ao nobre Senador Henri
que Santillo. 

O Sr. Fábio Lucena- Quero declarar que se o discur
so foi violento o Sr. Presidente da Casa, que o Sr. P~esi
dente tome as providências regimentais cóntfá mim. No 
caso, é S. Ex~ a autoridade presumivelmente ferida. En
tão, cabe a ele dizer se sentiu ofendido ou não_,__E, no caso 
de eu haver ofendido, tenho consciência de que não fiz, 
hã os remédios r"egimentai.S, hã atê mais do que isso, há a 
ConstitUição Federal. Era a declaração que eu queria fa
zer a V. Ex' apenas pela citação feita pelo nobre Senador 
Alexandre Costa. 

O Sr. Henrique Santilo - A penas para dizer a V. Ex• 
que Deus nos livre a todQs da vio_lência da~ armas. E o 
que eu acho mesmo, Senador, sem entrar no mérito, é 
que é deprimente para o País, realmente presenciar aqui
lo que ocorreu no Maranhão, independente de_saber d~ 
que lado estava a razão, não vou aqui entrar no mérito. 
Se há, se houve jagunços de um lado, houver policiais ar
mados os_tensivament!!: de outro. E isso pensei eu, inge
nuamente, já have acabado no Brasil de hoje, já não ha
ver lugar mais no Brasil de boje. Eu estava in_&ªnuo; esta_
va tomado de ingenuidade ... 

O Sr. Alexandre é useiro e veieiro nisso.-· 

O Sr. Henrique Santlllo- Indiquei V. Ex•, por favor, 
um caso, eminente Senador, patroCinado pelas forças de
mocráticas do_meu Es,tado, e que não tenha sido patroci
nado pelas forças que V. Ex•_ apóia. 

O Sr. Alexandre Costa- Não desejo dialogar, até por 
respeito a eminentes nomes de Goiás, comô' o Senador 
Mauro Borges aqui presente. 

O Sr. Henrique Santillo- Justamente V~ Ex• há de 
convir, no meu Estado_ não, Excelência Agora, eu não 
quero saber se é nQ Maranhão, se é na Paraíba, se é em 
Goiás, se é ri() Amazonas Ou no 'Acre. Agora, é depri
mente que possa ocorrer no Brasil. 

O Sr. Alexandre Costa- ~julgamento de V. Ex•, por
que nós, do Maranhão, não precisamoi de lições de bom 
comportamento, nem das lições de moral de V. Ex• 

O Sr. Henrique Santillo - Não, eu não est®_aqui a 
dar lições e nem de moral. Eu, como brasileiro, me acho 
na situação ... 

O Sr. Alexandre Costa- Temos a nossa moral, e não 
aceitamos aulas de procedimentos. 

O Sr. HenriqueSantlllo-. -.de considerar deprimente 
o que ocorreu. 

O Sr. Alell;andre Costa- Isso é um posição de V. Ex• 
não aceitamos e nem julgamos V. Ex• em condições de 
nos ditar normas de conduta e de moral. V. Ex• não nos 
dita ~o~~~-s porque não as aceitamos. 

O Sr. F:íbio Lucena- Nobre Senador Moacyr Duar
te, apenas para deixar claro que eu, em momento algum, 
aqui, falei no Estado do Maranhão. Eu abordei a ques
tão do Ministério da Justiça em tese. Eu abordei o Insti
tuto de requisição de força federal. Não toquei no Esta~ 
do do Maranhão ou Estado_do Ceará em nenhum mo
mento do meu discurso. V. Ex•, Senador Moacyr Duar
te, é quem trouxe à colação esse problema, 

O SR. MOACYR DUARTE- Sr. Presidente, trouxe 
à colação, porque era evidente a intenção do nobre Sena~ 
dor Fãbio Lucena, quando invocando o dispositivo de 
uma resolução.~. -

O Sr. Presidente (Moacyr Dalla) --:-0 tempo de V. Ex• 
está terminado, nobre Senador. 

O SR. MOACYR DUARTE - ... do tribunal Supe
rior Eleitoral, afirmou que era competência daquela 
egrégia Côrte a r_equisição de força federal. ~ competên~ 
cia, mas para garantir eleições que se processem no terri
tório dos Estados, jamais no âmbito das Assembléias Le
gislativas, porque esta competência está definida como 
sendo do Presidente da Assembléíil, do Presidente do Po
der _Legislativo da cada Estado. E oão, e jamais, do Tri
bunal Regional ou Superior Eleitoral. 

O Sr. F:íbio Lucena - Mas é um contra-argumento, 
V. Ex• contra-argumenta as argumentos que aqui apre
sentei. Essa me parece a discussão legítima. Eu sustento 
o argumento, e V. Ex• o c.dntesta, embora eu não concor
de_ com a sua contestação. Agora não V<?U d~coQhecer 

de V. Ex• a autori_dade inteli"tual, moral e política para 
discutir a matéria, no seu campo competente que é o Se
nado Federal. 

O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla)- O tempo de 
V. Ex•, nobre Senador Moacyr Duarte, está terminado. 

O SR. MOACYR DUARTE- Vou concluir, Sr. Pre
sidente. 

Também não considero desprimoroso o episódio. O 
episódio que se estava pretendendo levar a efeito, os a tos 
que se estavam Pretendendo perpretar no Estado do Ma
ranhão, no âmbito da Assembléia Legislativa, estes sim 
poderiam ser conside_r_ados desprimorosos e até profun
damente lamentáveis. 

Sr. Presidente, a presença da Polícia Federal, como 
elemento garantidor da normalidade de uma sessãp 
numã. Assembléia, as_segurando a lisura do pleito, o seu 
pleno funcionamento, a sua instalação e o seu encerra
mento, se se verificar sequer um só incidente por pãrte 
daqueles que estavam exercendo o poder de polícia, só 

- merece elogios. ~ um comportamento louv_ável e o Sr. 
Ministro da Justiça já jus ao nossos aplausos e aos nos
sos encômios. V. Ex•, Sr. Presidente, que tem adotado 
um comportamento como Presidente do Senado Fede
ral, comportamento para o qual não poderemos jamais 
regatear os nossos cumprimentos e a nossa ex:aJta,ção, V. 
Ex• receba a solidariedade da Bancada do PDS e creio 
que nesta solidariedade, pelo silêncio de muitos, está 
implícita também a solidariedade de Srs. Senadores que 
têm assento na Bancada da OposiçãO, porque V. Ex•, 
como Presidente- quer como Presidente do Senado Fe
deral, quer como cidadão, quer como pai de famnia, 
quer como político com longa vivência parlamentar, 
continuará sempre, a despeito dos baldões que procuram 
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lhe atirar, a merecer o nossO respC::ito, a nossa conside
ração, o respeito e a consideração da Nação brasileira. 
(Muito bem! Pã.lmas.) 

DISCURSO PRONUNCIADO PELO SR. 
ALOYSIO CHAVES NA SESSÃO DE 2J.l I-84 E 
QUE. ENTREGUE À REVISÃO DO ORADOR. 
SERIA PUBUCADO POSTERIORMENTE. 

O SR. ALOYSIO CHAVES (PDS - PA. Como 
Líder, pronuncia o seguinte discurso.)- Sr. Presidente, 
Srs. Senadores; 

O Presidente João Figueíredo inaugurou ontem a Hi
drelétrica de Tucuruí, no Pará. Obra de excepcional im
portãricia para o País e, em particular, para a Amazónia 
O dental. Ohr:a ciclópica construída por brasileiros, com 
tecnologia brasileira, para brasileiros. Obra imponente 
que nos permite antever o futuro da Amazónia, que al
cança, agora, o pórtico de uma era de progresso insus~ 
peitado,_~aseado na ex_ploração de suas iritensas riquezas 
minerais e -~-a -pOtencialÜI.ade de todos os seu_s recursos 
naturais.. 

ACompanhei-a desde o primeiro momento de sua exe
cução e fui testeniunha do esforço inaudito para cons
truir em pleno coração da Amazónia uma hidrelêtrica 
capaz de gerar oito milhões de quilowatts. Foi também 
necessário pensar e planejar o aproveitamento futuro 
dessa energia, projetar os problemas resultantes do en
chimento do lago, remanejar vilas e povoados, criar 
oportunidades e permitir que surgissem chances de in
vestimentos. 

Tarefa complexa, sem dúvida, que partindo do nada, 
teve origem apenas na determinação dos brasileiros e na 
vontade política do Governo Federal de atribuir maior 
nível de desenvolvimento àquela região do Pará. A cons-
trução de Tucuruf foi, também, um peculiar processo de 
descobrimento e revelação. Descobrimento de uma área 
que desde os primórdios da História do Brasil viveu no 
esqu-ecimento. E revelação técnica sobre os procedimen
tos adequados, necessários e fundamentais para cons
truir uma hidrelêtrica-em local de clima áspero, com ele
vado índice de pluviosidade, com fauna e flora motivo de 
curiosidade nacional e internacional. 

Os brasileiros são hoje, depois de Ttfcurui, os maiores 
detentores mundiais de conheeim<mtos específicos e tec
nologia de construção de hidrelétricas em faixa tropical. 
O que não é poucp, pois o crescimento desse setQr, em 
termos de c-onStrução de novas usinas; deverá -acontecer 
neste País, daqui para a frente, basicamente na Região 
Norte. 

A Eletronorte cumpriu e bem a sua tarefa. EmpreSa 
conce_bida para construir hidrelêtricas na Região Norte, 
recebeu logo, como primeira incumbência, a responsabi
lidade pela construção de Tucuruí. E a cumpriu com 
tranqUilidade, dedicação exemplar e competência. 

Apesar da crítica infundada e, às vezes até ingênua, 
porqUe 'baseada apenas na coragem dos ignorantes, a hi
dreléirica de -Tucuruí foi inaugurada no dia 22 deste mas 
pelo Presidente João Figueiredo, quançlo, através de li
nha de transmissão !f_e 1.800 quilómetros, passou a for
necei- eltergia eléhica a Belém e a São Luiz, auxiliando, 
ainda, a CHESF no abastecimçnto de todo o Nordeste. 

Faz nove anos que a obra dessa hidrelétrica do Tocan
tins foi iniciada e apenas cento e oito meses depois colo
cada em funcionamento. 

Diz o poeta que quem acha vive se perdendo. A Ele
tronorte não se perdeu, porque não. "achou", mas des
cobriu no trabalho diârio o rumo certo para fazer em tão 
pouco tempo tarefa tão grande. 

Ao Projeto Tucuruí está associado um importante sis
tema de transmissão em 500 K V e 230 K V, constituído 
de 4 linhas de transmissão e 5 subestações. As linhas de 
500 kv totalizam 735 km e suas torres têm 34m de altura 



Novembro de 1984 DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção II) 

média, enquanto as de 230 kv têm 68 km e suas torres 44 
m de altura média. Algumas travessias de grandes vãos 
foram realizadas, destacando-se a do Rio Tocantins, jun
to à Usina de Tucuruí,, com- 1.350 m de vão e torres de 
118 m de altura e 146 tf de peso._ 

Foi dado assim o passo inicial do processo de desati
vação de inúmeras _ç~otraiS térmiCa$ Consuriiidoras- de 
derivados de petróleo em toda essa região, especialmente 
em Belém e Tucuruí, a partir de deZembro de 198l. 

O Sr. Almlr Pinto - V, Ex• me concede um aparte? 

O SR. ALOYSIO CHAVES - Uttço V. Ex•, nobre 
Senador Almir Pinto,-coni muito prazer. 

O Sr. Abnlr Plnto __ - __ ~br_e Senador Aloysi_o Chaves, 
vimos ontem, pela televisão, a inauguração de Tucuruí, e 
ouvimos o Ministro Cêsar Cais inform-ar que Tucur_uí, · 
hoje, COrri- quatro milhõeS de Quilowatts- qualquer Go
verno que substitua o atllill poderá duplicar esta carga e 
S. Ex' apontou o local onde poderia ser feito esse aumen
to da barragem de Tucuruí. Vimo~; também, já em c()ns
trução, as eclusas que permitirão a navegabilidade do 
grande Rio Tocantins. Acredito que, se tempo mais ti
vesse o Excelentíssimo Senhor Presidente da RepúbliCa 
João Figueiredo, Sua Excelência teria dotado todo o 
Norte brasileiro com uma Tucuruí, de pequeno- e mêdio 
porte com Balbina e Samuel, completando assim um 
complexo hidrelétrico" de grande utilidade para a econo
miA daquela Região. Quero-felicitar V. Ex~. nesta opor-
tunidade, pelo registro que faz e, também, ao_Senhor __ _ 
Presidente da República, por intermédio de V. Ex•, 
nobre Senador Aloysio Chaves, Líder do Senado da R~ 
pública. 

o-sR. ALOYSIO CHAVES- Nobre Senador Almir
Pinto, agradeço o registro de V. Ex• que chama a 
atenção para um ponto, realmente, de fundamental im
portância. Acho, como paraense, como brasileiro, que 
Tucuruí ficará cOfiO o _marco definitivo na história ·do 
desenvolvimento dessa imensa RegiãO Nort~ Quando, 
futuramente, nós fizerinos u·ma ariálíse retrospectiva, 
abrangendo_ esse período, haver-se-á _de destacar uma 
fase antes e Outra depois de Tucuruí, Permito-m_e, nobre 
Senador, dizer a V. Ex• e à Casa que um País qUe, erri 
menos de 30 dias, inaugura Itaipu,-que é a maiOr hi_drelé
trica do mundo, e Tucurui, que é a quarta hidrelétrica do . 
mundo, não tem o direito d~ ser pessimista. 

O Sr. F'bio Lucena- Muito bem! 

O SR. ALOYSIO CHAVES- Tucuruí é~ "pedraâe 
toque" para a industrialização e para o desenvolvimento 
da Amazônia Oriental e marca, tambêm, numa macroes
cala, o início do aproveitamenfo do grande potencial hi
drelétrico da _Região Amazôníca. 

O Sr. Hei'Vfdio Nunes - Permite V. E·x, um apar~e? 

O SR. ALOYSIO CHA \'ES -_Ouço, com grande 
prazer, o aparte do emine:nte Senad_or Helvfdio Nunes. 

pela Boa EsperanÇa. E, agora, tenho absoluta certeza, 
que o Norte do País, sobretudo o Pará, explOdirá, não 
tenho a rrienor dúvfdã. Foi concedida à ~_g_ião_ Norte, 
~~~eciatffiente ao Estado de V. Ex', a alavanca de que 
aquela área necessitava para se desenvolver. Eu Que es
tou nesta Casa hâ"ãlguns anos, acompanhei a luta da sua 
representação: Jarbas Passarinho, Gabriel Hei:ln;s, e jã 
agora a luta d_e V. Ex• p<ira que essa construção; vítal 
para o seu Es_tado, se tornasse uma reaiidã.de. De manei
ra que parabenizõ O Governo Federal, exaltei o trabalho 
realizado pelo ex-Presidente Ernesto Geisel e pelo Presi
dente João FigUeiredo, más ás- exalto, também, o traba
lho indNmido, persistente da representação Federal do 
Pará nesta Casa, já agora também com a Colaboração do 
SenadOr-Hêlio Gueiros. Parabéns à representação políti
ca, que participou, que cumpriu a sua missão, que deu o 
seu trabªll:Lo para que o Parã alcançasse a obra gigantes
ca de Tucuruí, que dentro em pouco, também, irá abas
tecer o Piauí, atravêS da interligação com o sistema da 
CHESF. Meus parabéns, meu eminente Líder. 

'ºSR. AJ,.O}!S!O Cf:IAVES- Nobre Sen~d_or H~! vi~ 
dio Nunes, agradeço as palavras de V. Ex• que inserem 
no_~eu pronunciamento ur'n fato realmente digno de re
iiStrõ -nesta Çasa. 

e. que a atenção do Governo Federal para o problema 
energético, permanente, constante, está sendo coroada 
de êxito, não s6 com a inauguração de Itaipu, como ago
ra a de Tucuruí, mã.s, sobretudo, pelo planejamento -cor
reto do problema energêtico brasileiro; de forma que este 
possa ser, realmente, a alavanca capaz de impulsionar o 
progresso da Região Central e da Região Norte doBra
sil. A Região Norte possui um potencial hidrelêtrico jã 
estimado no mfnimo ~m lQO milhões de quilowa~t.s. E te
nho a satisfação de di<!er que desse imenso potencial, cer
ca de 50% estão localizados no E"stado do Pará. _ 

Quando já se encontrava em sUá fase final, visitei a Hi
drelétrica de Boa Esperança, empresa então dirigida pelo 
Cêl. César ~ais, .~oje Ministro das Minas e Energia, que 
conduz no doveii1.0 do Presidente João FigUeiredo, os 
grandes projetas a que me referi. O meu Estado, ã.nú~s da -
inatigufãção de__Tucl.iruí, já se beneficioU com a energia 
gerada no Nordest_e_, em São Francisco e Boa Esperança, 
mas agora vai retribuir esSe benefício encaminhàndo_ ·
para o Nordeg~e cerca-de l milhão de quilowatts, na pri- -
meira etapa da Hidrelétrica de TucUftií. - = 

Uma usina hidr~létrica compreende a formação de um 
reservatório, e para criá-lo foi necessário fechar o rio To
cantins por um breve período. A descida das comportas, 

- a montante, stoplodgs, à jusante e o tamponamento das 
adufas sob o vertedouro foram operações realizadas com 
çompleto êxito e concluíram procedimentos de fecha
mento do rio Tocantins, não obstante a celeuma inconse

-qCiente e sem qualquer base científica levantada por críti
cos açodados_ e .sôfregos em provocar sensacionalismo· 
chulo e negativista. 

O Sr. Fábio Lu.:eoa --Permite V. Ex' um aparte, 
nobre Senador? 

O SR. ALOYSIO CHAVES - Agradeço a V. Ex', 
Fá~i?~tuCena,-Com -~llit~ pr)izer. 

O Sr. Fábio L\K:~Da - Nobie Senador, Professai' 
Afoysio Chaves, como amazô~ida, como am3zorÍense, 
eu nãõ poderiã deiXar de me congratular com o feliz 

O Sr. Helvfdio Nunes- Nobre Uder Aloysio Chaves, 
compreendo a alegria e a satrsfaÇão de V. Ex• ao anun
ciar a esta Casa e à Nação a inauguração, ontem, -d-a Bar-~ 
ragem de Tucuruí. Em !970, na_Piesidênç:ia o General 
Médici, nós, piauienses, -experinú!-ntarüos uma satisfãção 
igual, pelo menos semelhante, quando aconteceu a.ioau
guração da Hidrelétrica de Boa Esperança. Os nordesti
nos e os nortistaS passaram por dificuldades assemelha
das. t que diziam os té.cnk:os; não nos davam energia 
porque não havia demanda, e se não havia demanda não 
havia como fazer inversões ria produção de energia. Cin
co anos depois de construída Boa Esperança, o Piauí e o 
Maranhão absorveram totalmente a energia prodUzida 

____ oportuno, fecundo e sábio pronunciamento de V. Ex•, 
porque, em- verdade, nobre senadOr, ou Se-éieidfica a 
Amazônia ou se -eletrocuta a Amazônia. Sabe V. Ex• que 
um. antigo princípio de g~opolítíca ensina que todo aque
le que domina a foz de- um rio domina o rio inteiro. O 
exemplo mais clássico que n6s temos na hist6fia da Hl,l
ma:ríidad~ ê _o exemplo dos egfpicio~ eril relã.ção ao Rio 
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Nilo, De sorte que, com a inauguração de Tucuruí, essa 
gig3:ntt!sca obra_ do Go.verno-Federal na Região Amaz"Ô_- _ 
nica, que teve início na ãdministril'ção do Presiderite Mé
díci, que se prolongou durante o Ooverno Geisel e q_ue se 
coroa de "êXito ao longo do Governo do Presidente Fi~ 
gueiredo, TU.curuí dará ao Pará o verdadeiro portal geo
político de toda a Região Affiaz6nica e, detendo o Esta
do do Pará esse portal, em consequência, quem de fato 
decidirá sobre o futurO d:i no.sSã: grande região será, efe
tiVamente, o Govetno~braSileirQ. Eu s6 teria uma peque
na mágoa a registiãf, Com a sua-permissão. t que ames
ma pressa que o GoVernO, confmuitajuStiça, erriprestou 
à construção de Tucuruí não tenha sido atendida em re
lação à usina de Balbina, no meu Estado, que é de um 
porte Susta~nCialmente-inferior a: de Tucuruí porque BSI
biila fài prOjetada para produzir apenas 250 mil quilo
watts de energia elétrica. Mas, de qualquer forma, nobre 
Senador, nós, amazônidas, quando analisamos os em
preendimentos p6s~64 em nossa região, princípalmente 

_ nós, amazonenses, não podemos cometer a insana le-
viandade Qe desco~hc:;:cer que, de fa_~o, a partir do Gover
no Castelo Branco outras perspectivas foram entreaber
tas para o futuro da nossa região. O Amazonas, pelo me
no-s-, não fôrã a implantação da Zona Franca de Manaus, 
em·t967, pelo Marechal Castelo Branco, eu, sincefã.men~ 
te, confesso que não sei o que teria acontecido nesses de
zoito anos no meu pobre e sofrido Estado. Queria, por 
conseguinte; eminente Líder do Governo; receber as 
crongratulações do Estado do Amazonas e, t;1mbém, ~ 
apelo que formulo a V_- Ex• no sentido de transmitir ao 
Governo do ~residente Figueiredo a esperança que nós 
ainda temos, até o dhi 15 de março, data do encerramen
to do m~ndato de Sua_ Excelência, a esperança de que 
Balbina: a hidrelétrica do meu Estado, mereça um novo 
e poderoso impulso, a fim de que dentro de pouco tempo 
possamos manifestar a alegria que hoje os paraenses ma
nifestam, os paraenses que não têm mais dúyida a respei
to" da grandiosidade, sobretudo da certeza do seu futuro. 
Era o aparte que queria dar a V. Ex•. 

Ü SR. ~YSIQ _c AVES_- Agradeço a V~ Ex•, 
ilustre Senador_ Fábio i.ucen3.~ o -se:u lúcido aparte ao 
meu discurso._ E dele quero destacar duas _partes. Em pri
meiro_Jugaro reconhecimento qUe V. Ex-' faz, como t~- -
dos nós dã. Amazônia, do esforço, do trabalho e das rea
lizações do Governo Ft4eral nessa área, depois de 1964,-

Como paraense, recordo-me da situação qua-se desola
dora em que-~e encontra~a o Est8.dõ de V._E;.;.•, para o 
qual o Governo Federal drenou recursos, fomentou ini
ciaiiva·s e estimulou um trabalho benefício a essa região. 
V. Ex.• -citou a Zona Franca de M~anaus, e eu me _p~miti
ria acrescentar, entre outras obras, neste momento, a 
ampliação e a consolidação do Porto de Manaus; a_cons
trução da R,gQ.Qvia Porto Velho/Manaus; _Porto Velho/
Caracaraí/Boa Vista; a transferência do Comando Mili
tar, sediado em Belêm, para Manaus; a criação e o fun
cionamento do Colêgio Militar na Amazônia, em Ma
naus; o desdobramento das atividades do Comando 
Aéreo Regional e a criação da Base Aérea de Manaus; a 
construção do Aeroporto Internacional do Estado do 
Amazonas, em Ma naus, hoje uma das grandes portas do 
turismo internacional no Brasil. Esses beneficias, entre 
tantos outros, que podem _ser _ac~:esçentados a esta enu
meração que estou fazendo, -mostram, evidenciam o em
penho, o interesse.dQ Governo federal com Região Nor
te. 

No- meu Estado, como no de V. Ex', não só o trabalho 
da SUDAM, através do POLO AMAZÓNIA; da cons
trução, no Pará, 'do Cómplexo Industrial no Trombetas, 
para exploração e exPortação -da bauxita; a 'construção 
da Hidrelétrica de Tífcliri.lí; o projeto do complexo de 
alumínio da _ALBRÀS, e ALUNO R TE, em Barcarena; a 
coflstrllção do grande- terminal Õúvio-maritinlo erri VHa 
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de Conde, no mesmo muniçípio, e o Projeto Carajás, que 
será na sua primeira etapa, inaugurado pelo Senhor _Pre
sidente da República em fevereiro do próximo ano. 

Em rel_ação_aos dernais_Estad_os e Territórios da regi~o -. 
Norte também são evidentes esses benefícios. 

O Governo, ainda com relação ao Estado do Ama~o
nas, iniciou a construção da Hidrelétrica de Balbina, co
mo, simultaneamente, cuidou da construção da Hidrelé
trica de Samuel, no Estado de Rondônia. 

V. Ex• mencionou que a Hidrelétrica de Balbina deve 
gerar mais de 210. mil quilowatts, energia que será, den
tro de pouco tempo, insuficientes para atender o consu
mo de Manaus. E já se estuda a construção, no Trori:tbe
tas, na cachoeira da Po_rteira, Qe uma outra grande hidre~ 
tétrica com uma capacidade instalada de mais de 500 mil 
quilowatts, não só para atender o núcleo industrial, que 
se instalou com o projeto da bauxita, como, ainda, para 
suprir as necessidades do Estado do Amazonas e da cida~ 
de de Manaus. 

Tudo ísto, Sr. Presidente, Srs. Senadores, revela que 
este imenso potencial bidroelétrico da Amazônia consti~ 
tui Uma fonte inexaurível de energia, capaz de impulsio~ 
nar e sustentar o progresso dessa imensa região brasilei~ 
ra, ajudando, ainda, o desenvolvimento de outras áreas, 
Sobretudo da Região Central_ e do Nordeste. 

Os progressos da tecnologia para a tran"smissão de 
energia a longa distância, em corrente continua, permi~ 
tem prever, não para um futuro remoto, mas para já, a 
possibilidade de se levar a_ ~J:Tgia do Tocantins, do Ara~ 
guaia, do Xingu, do_ Trombetas, do Madeira e seus 
afluentes para todo o resto deste imenso País. 

Mas, hã um aspecto que des~o registrar ao agradecer 
o lúcido e oportuno aparte de V. Ex•, com relação tam
bém ao aproveitam_e.nto do Tocantins como uma hidra
via, rato que-foi observado pelo eminente Senador Almir 
Pinto, há poucos momentos. Obra que, na sua fase ini
cial, for executada com a construção das ombreiras a 
montante das comportas, que deverão regularizar a na
vegação do Tocantins num longo trecho do seu cursa; a 
construção da hidrelétrica de Santa Isabel, no Araguaia, 
vai assegurar a regularização de cerca de 2.000 quilôme~ 
tros do Araguaia-TdCantins, ·a maior-hidrovia existente 
neste Continente, coriCD.do como uma espinha dorsal ao 
longo do Brasil central. E através do Tocantins, podere
mos sair no rio Pará, na Foz do Amazonas, desbordando 
o Atlântic-o; e subindo este rio para alcançar Manaus, 
para alcançar o Acre, através do Purus, e nós teremos, 
aí, uma hidrovia com mais de 5.000 quilômetros de ex
tensão que vai ser, no futuro próximo, a grande via de 
transporte de toda essa região, com saída direta e mais 
próxima, tanto para o. Continente Africano, para os Es
tados Unidos, como para a Europa. 

Voltando, Sr. Presidente, à referência qUe fazia à for
mação do reservatóriõ da Hidrelétrica de Tucuruí, dese~ 
jo acrescentar que esse lago artificial tem um volume de 
45,8 bilhões de m3 de água represada; inunda uma área 
de 2,430km2, equivalente a uma vez e meia o antigo Esta
do da Guanabara, e tem urna extensão de 170km. O peri
metro externo da margem esquerda é de 2.400km, na 
margem direita 1.300km e e nas 600 ilhas que se formam 
no lago, é de 1 .700km, totalizando 5.400km, o equivalen
te a, aproxiamadamente, duas vezes e meia a distância, 
em linha reta, de Belém a Brasília. 

A formação de reservat6rlo produzirá alterações am
bientais que se processarão fundamentalmente pela mu
dança de um trecho do rio em lago, pela ocupação de um 
grande espaço vizinho ao rio, antes ocupado por outro 
ecossistema, e pela inundação de estruturas, previamente 
construídas pelo homem. Para eliminar ou atenuar os 
impactos ambientais que se farão sentir no reservatório e 
imediatamente a jusante da barragem, foram tomadas 
providências efetivas de relocação de populações de 14 
povoados e duas reservas indígenas e o remanejamento 
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de um trecho de rodovia federal. Prosseguem os estudos 
sobr~ sismOlogia, solos, climatologia, fauna, flora, 
doenças endémicas e qualidade das ~guas. Prevê-se _que o 
reservatório seja monitorado durante 4- anos consecuti~ 
vos ao- seu enchimento. 

E como o pessoal da ELETRONORTE caminhou até 
esse ponto? 

Além do INPA, teve o cuidado de buscar todo oasses
soramento científico·que lhe foi possivel obter. 

Aliás, desde sua criação, em 1973, a ELETRONOR
TE vem concedendo atenção e importância na identifi
cação e solução das problemas ambientais verificados no 
reservatório de TucuruL De_ início, foi realizado um ex
tenso trabalho de coleta de dados e _informações, no Bra-_ 
sil e no ex.terior, sobre situações semelhantes e probleiilas 
verificados __ no enchimento de _outras barragens pelo 
mundo. Em 1976, reflexo desta preocupação, foi criada a 
Divisão ·de Ecologia. E hoje existe uma .Assessoria de 
Meio Ambiente, vinculada diretamente à presidência da 
·empresa. 

Em 1977, a ELETRONORTE contratou o "ecólogo 
Robert Goodland, técnicO de presdgi9 internaci~n~l, 
para elaborar um diagnóstico-dos problemas ambientaiS 
associados à implantação da Usina Hidrelêtri<:a Tucuruí. 
O "Relatório Goodland" roi o· Ponto de partida para o 
''PlanO de Trabãlho Integrado para Controle Ambiental 
de Tucurui", que consolidou as diretrizes da empresa 
para o- assunto. 

Junto com o (INPA) Instituto Nacional de Pesquisa 
da Amazônia, a Eletronorte desenvolveu uma série de
trabalhçs e pesquisas sobre a vegetação da área a ser 
inundada, a qualidade da água no reservatório e as pers
pectivas de s_urgimento e expansão de plantas aquáticas 
(macrófitas) no futuro lago. A qualidade dã água do Rio 
Tocantins, no_trecho entre Marabá e Tucuruf, foi anali
sada por intermédio de coleta de amostras em doze esw 
tações, com o objetivo de determinar suas variações fisi
cas: químicas e físioú>gicas. Procedeu-se" ao levantamen
to e_ quantifiCação da '{egetação a ser inundada, que per
miiTu estimar a ·massa de material a ser decomposta pela 
água, Foram realiZados experimentos iCiativos à degra
dação do material vegetal após a inundação, utilizando
se pequenos lagos e igarapés na região, Alêni disto, atra
vés de pesquisas na Bacia Araguaia-T oc_antins, foi possí
vel irl:eptificai' áreas op.de oco~rem macrófitas aquáticas e 
organizar uma coleção reprCsentativa das espécie8 exis
tentes. 

Depois de tantos estudos e análises, a Eletronorte de
cidiu agir da seguinte maneira: Providenciou o .. desmata
mento e limpeza total de um-a área de 25 mil hectares si
tuada próxima à barragem; selecionou regiões às mar
gens e ilhas do reservatório pa:ra a constituição de áreas 
de preservação ambiental destinadas à flora e à faunã lo
cais; instituiu Uni bãnco de germoplasma, que permitirá 
a preservação de espécies; instalou, por intermédio do 
INPA, estações de controle permanente da evolução da 
água e, ainda, estabeleceu um plano de operação da usi
na que contribua para o controle da qualidade da ãgua. 

Desde 1982, -através do INPA, a Eletronorte vem reali
zando um programa de estudos e pesquisas sobre os pei
xes do rio Tocantins. Este programa, cujos resultados 
demonstram a enorme riqueza da ictiófauna -local -
com 300 espécies diferentes de peixe-s - representa uma 
co_ntribuição fundamental para o conhecim~nto de uma 
realidade da Amazônia .. Os estudos, pioneiros ria re
gião,serão de extrema valia no acompanhamento das al
terações da fauna aquática após a constituiçãO do reser
vatório e servirão de apoio aos progra~as de manejo na 
pesca do reservatório ao longo da bacia Araguaía
Tocantins. 

Também a fauna silvestre foi objeto de atenção-da em
piesa, que, desdejaneíiO de 1984, vem realizando a cap
tura e posterior selcção e estudo de ani_mais Situad"o_s nas 
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proximidades a a barragem. O objetivo é realizar o inven
tário e proporcionar pesquisas científicas a .cargo de um 
conjunto de entidades- especializadas. Durante todo o 
período de enchimento da barragem, foi realizada a cha
mãdã. "Operação Curupira", para captura de animais 
que estavam nas nas copas das árvores ou em ilhas tem
porárias para estudo e posterior soltura. 

A Hidrelétrica de Tucurui não propiciou à Eletronorte 
apenas um banco de dados preciosos a respeito da me~ 
lhor tecnologia para execução de obras desse porte em 
região tropiCal. Permitiu estudar e recolher, através d~ 
instituições e cientistas renomados, valiosos subsídios_ 
para a ecologia da regiã.o. Os seus técnicos aprenderam 
na labuta cotidiaria a enfrentar os duros problemas dessa 
área, que roram equacionados corretamente. A Hidrelé-
trica de Tucuruí é, em verdade, a peça mestra da indus
triil.lização da Amazônia Oriental que se iniCia corri os 
projetas da ALBRÁS ~ ALUNORTE, em Borborema, 
no Pará, prossegue com ALUMAR, no Maranhão e vai 
coilstiiuir fator decisivo Para a realização do grande Pro
jeto Carajás que, no iníci9 do próxirrio ano, em sua pri
llleira etapa Será inaugurada pelo Presidente João Fi
gueiredo. 

O Sr. Jorge Kalume- Permite V. Ex• um aparte? 

O SR. ALOYSIO CHAVES - Ouço o eminente Se
nador Jorge Kalume. 

O Sr. Hélio Gueiros - Permite V, Ex• um aparte? _ 

O SR. ALOYSIO CHÁ VES- Ouvirei V, Ex• em se· 
guida. 

O Sr. Jorge Kalume- Nobre Senador Aloysio Cha
ves, estou entusiasmado com a sua informação, estou en~ 
tUsiasmado com esse trabalho inaugurado ontem_ pelo 
Senhor Pr6sídente da República João Baptista de FigUei
redo. Isto me faZ lembrar esses projetas que considero 
audacioso~. 'fêm que ser para uma Amazônia gigantes
ca. Projetas, como Tucuruí, me fazem lembrar o Maquês 
de Pombal. Foi este governo português que, ao meu ver, 
segurido a História, deu o primeiro passo para a inte
gração e desenvolvimento daquela região. Depois, no fe
gifne republicano, tivemos o grande Juscelino Kubits
chek que cortou a Amazônia com uma estrada. Não. foi 
compreendido, chamavam-na de estradas para onças. 
Colno muito bem recOllheceu o nobre Senador pelo 
A,mazonas, Fábio Lucena, depois de 1964, a Amazônia, 
inegavelmente, tomoU um grande impulso. E conviria re
cordar _que Getúlio Vargas, que no seu célebre discurso 
na Amazônia quando desejou impulsionâ-la, teve aquela 
bela fiase;, "A Arriazôriía, afinal, deixarâ de ser um sim
ples capítulo da história da terra para se tornar um capi~ 
tu lo da histói'ia:da civilização". Mas S. Ex•, em que pese 
a sua boa-vontade, não -pôde realizar o seu tentame. E 
agora, com os governos revolucionários, vimos obras, 
como essa, ~~erializadas. ~as. conviria lembrar que, 
anemii::ãinente pilra -a épOca, foram feitas outrãs barra
gens. E convêm registrar algumas da Amazônia como 
Curuá~una, em Sãntar~m; Mazagão, no Território de 
Amapá; Balvina, no Amazonas. Recordo-me que em 
Manaus se dizia:. "Para que uma hidrelétrica dessas que é 
muito superior à necessidade da capital amazonense? 
"Hoje, com a sua inauguração, breve se tornará insufi
ciente para atender ao crescimento de Manaus, verifica
do graças aos esforços dos governos revolucionários, 
principalmente com a criação da_ Zona Franca. E, ainda, 
a de Samuel, agora em Rondônia que, quando da sua 
inauguração~ servirá, inclusive, ao meu Estado. Portna
to, meu nobre _colega Atoysio Chaves, grande Líder pa
raense, quero, nesta oportunidade, me congratular com 
o povo paraense por esse grande benefício que os Gover
nos Revolucionáflos lhe prestaram, a partir do Presiden
te Médici, qu~ foi quem iniciou eSse gigantesco trabalho 
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para o verdadeiro desen_volvimerito da grande planfcie 
amazónica, à qual temos a honra de pertencer. A V. Ex'-, 
também, muito especialmente, os meus cumprimentos 
pela belíssima oração que está pronunciando nesta tarde. 

O SR. ALOYSIO CHAVES- Nobre Senador Jorge 
Kalume, agradeço as palavras de V. Ex• Tenho, neste 
momento, uma satisfação muito particular, quando assi
nalo a inauguração da hidrelétrica de Tucuruí. É que a vi 
surgir desde o seu primeiro momento, quando, como 
"Governador do Parã, participei dos trabalJloS inaugurais 
da construção dessa hidrelétrica. Acompanhei-a ao lon
go de quatro anos e, como Senador, visitei inúmeras ve
zes a obra que se realizava~ Tucuruí, para ter, ontem, 
o privilégio de participar da inauguração dessa grande 
hidrelétrica. 

Um renoma_d_o escritor amazônida, cearensc;__de nasci
mento, Alfredo Ladislau, que escreveu um livro primo
roso;· hoje, clãssico na literatura amazônica. ~'Terra Ima
tura", dizia que a AmaZônlatem sido freqílentemente 
vítima da sua própria grandeza. Mas os portugueses, 
como V. Ex• lembrou, tiveram uma v-isão clara da reali
dade amazônica e a considerarªm à parte, tanto assim 
que constituíram o Estado do Maranhão e o do Grão
Pará, diretamente subordinados _à metrópole, indepen
dente do Estado do Brasil com sede na Bah_ia e, depois, 
no Rio de Janeiro. Q Marquês de Pombal, que V, Ex• 
mencionou, inaugurou na Amazônia unia exp-eriência -
agrária, arrojada para sua êpoca, atravês do seu delega
do Capitaão-General, irmã_o do_ próprio Marquês de 
Pombal, Mendonça Furtado. V. Ex• citou uma frase Jlis
tórica de Getúlio Vargas e eu reproduziria uma outra 
não menos expressiva do Presidente Médici, quando de
terminou a construção da Transamazõnica;-, "Para 
desbravar uma terra sem homens, para homens sem ter
ra", E hoje, coma construção dB: hidr~létrica de Tucuruí, 
se implanta em pleno coraç_ã_o dã. AmazÓnia essa usina, 
que é hoje, a antevisão do futuro. 

O Sr. Hélio Gnelros- Permite-me V. Ex• um aparte? 

O SR. ALOYSIO CHAVES - Com muito prazer, 
nobre Senador Hêlio -Gueiros. 

O Sr. Hélio Gueiros ~Nobre Senador Aloysio Cha
ves, V. Ex•. com muita razão, tese louvores e demonstra 
a alegria do povo paraense pela inauguração da Hidrelé-
trica de Tucuruí. Realmente, trata-se de uma obra que 
deverá significar, pelo menos um gran-de impulso na re
d_enção,_especialmente,_do nosso_ Estado do Parã_ El!, m~ 
recordo, quando eu era Deputado Federal, há dezessete 
anos mais novo ou menos velho, num -discurso cheio de 
arrombas, próprios nos de menosidade, que eu estranha-
va~ .. 

O SR. ALOYSIO CHAVES ~Os idealistas não en
velhe_cem, são sempre joveris. -

O "Si'. Hélio Guelros- Muito agradecido pelo duplo 
elogio de V. Ex' Eu cOmentava que achava uma ironia 
absurda que um Estado, como o do Piauí, e eu me referia 
ao Piauí do Senador Helvfdio Nunes, que só tinha um 
rio, que era o Parnaíba... -

O SR. AWYSIO CHAVES - O velho monge de 
barbas brancas. 

O Sr. HéHo Guelros- ;;-;-esse Estado jã estava com a 
sua Hidrelétrica quase concluída que era a de Boa Espe
rança. E, no entanto, o meu Estado, o Pará, que é corta
-do e entrecortado de rios, ·não tinha tido a oportunidade 
de ter a sua hidrelétrica, embora tivesse aquele plano
piloto de Curuã-Una que V. Ex• bem conhece, uma pe
quena hidrelétrica. Realmente, era irónico ·que a Arriazô
nia, cheia de grandes potenciais hidrelétricos, fosse exa-

lamente a RegiãO do País que não dispunha de uma hi
drelétrica, quaiiao o Nordeste que só tem, como eu disse, 
o São Francisco lâ em cima C o· Pãrnaíba aqui embaixo, 
além de outros rios que não--São perenes, já tinha a sua 
hidrelétrica. V. Ex• tem razão em se regozijar, em nome 
do povo- do Pará, cOm a- conshução da Hidrelétrica- de 
TUCffrllí, e daqui também mando o meu aplauso, a mi
nha admiração, o meu louvor, as minhas homenagens a 
todos quantos constr_ufram essa grande obra._ Agora, · 
nobre Senador Aloysio Chaves, me pareceu quando eu ia 
entrando que_ V, Exb 9, ao exaltar a ,grande, merit6ría:e 

-significativa ~Qbra, quis tirar- uma desforrazinha em al
gum crítico da }lidrelétrica de Tucuruf. Não sei se enten- • 
di bem V. Ex• 

~O SR. AtOYSTõ CHAVES- MCUdisCiiisOnãõ estâ 
colocado nesse nível. 

O ~r. Hélio Guelros- É porque V, Ex• falou na cora
gem dos ignorantes, -e isso ine pareceu que se-·feferii a 
quem, no c_urso da construção, fez algums reparos sobre 
alguns problemas que poderiam advir para a região. 
Como eu aqui, refletindo uma apreensão -generalizada 
do povo da nossa terra, que é minhii e -de V. Ex•, mencio
ne~ a pos_sibili~a~e de ~lguns perigos à ecologia, eu me 
siniõ nõ deVer- de drzer que nós não fomos levianos i1en1 
precipitados, quando tentamos chamar a atenção" das au
toridades federais para esse problema. Eu quero defen
der nossa posição, talvez ela tenha sido um alerta_mais 
sério, Uma ady_ertência mais séria para os homens da 
ELETRONORTE, porque nos parecia que a ELETRO
NORTE se preocupava quase que exCluSivamente com a 
produção de energia elétrica, sem se impoi'tar cóin os ou
tros problemas que poderiam advir dessa produção de 
energia elé_trica. E chamamos a atenção para vários 
pr()blemas ecológicos que V~- Ex• sabe muito bem. A:go_ra 
mesmo, de certa maneira, o Pará estã piagando o seu 
preço pela Hidrelétrica de Tucuruí porque teve uma 
grande parte de sua mata, de sua floresta submergida 
sem o menor aproveitamento, porque_ ninguém quis ou
vir as adv_ertências _feitas_ naquele tempo. Sabe V, Ex• 
também, porque esteve ontem participando das alegrias 
do ato, que, segundo o noticiário dos jornais, milhares -e 
mi_lhares de peixes estavam mortos por causa da barra
gem e do fechamento das comportas, que só _ontem fo
ram reaberta~. ~.V. Ex• também ~abe que havia o perigo 
da salinização das águas que abastecem Belém. E essas 
advertências,_ nobre Senador Aloysio Chaves, em vez de 
fei'le_tlre~ i_gQragel]l dos_ ignora.nt~, p_arece-4ue Tefie
tiam a pr_udência dos mais sensatos ou_ daqueles que.rna_is 
d,_iretament~_poderiam ser atin"gidos por essa situação. 
Belém, realmente, para alegria e satisfação 1_1ossa, não es
t~ ~ndo a!i_ngida pela salinização, mas V. Ex• s~b~ mui
tobeffiq_liCfoi-Por cãusa daquela gríta, daqUele clamor 
púPiico, feito em Belém, que a EL_ETRONORTE re
forço_u o sist~m~ de bombeamento~da água ç:l_o G_uamá e, 
por causa deSse reforço, tivemos oportunidade de remu
niciar os res.eivatórios que servem à cidade de Belém. De 
modo que, associando-me a V. Ex• a exaltação à grande 
obra, e elogiando a todos_quantos, a partir do Govern_o 
Médici, contribuíram para essa grande obra, apenas me 
permito o direito de __ d_efender um pouco aqueles que, 
eventualmente, tivéram a oportunidade de chamar a 
atenção para alguns problemas que poderiam surgir com 
a construçãO dessa hidrelêtrlCa. V. Ex• ex3Jtou mUíto 
bem a trai1Sffi1ssão para mais -de mil quilômetros, hoje 
consagrada ·pela-engenhària naciõrial, mas V, Ex• sabe 
que Belém pagou um preço cara por essa experiência, 
pois diariamente, de tO em 10 minutos, de meia em meia 
hora, oU de urri_a em uma hora, a corrente era: interrom
pida e, com isso, parava o corriércio, parava a indóstria, 
parava tudo. Pagamos um preço muito alto. t: natural, 
então, qUe quem estava sofrendo na própria pele a Con
seqílência desseS problemas fizesse esses desabafos, que 
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não tinham outra intenção senão de chamar a atenção 
para alguns pr<ejuízos. Mas, V. Ex~ tem o nosso aplauso, 
a nossa solidariedade na exaltação dessa grande obra, 
porque realmente a Hidrelétrica de Tuc_uruí deverá ser 
um marco _deCisivo na emandp"açãO -económica e social 
da nossa terra. Era o aparte que eu .desejava dar, pedindo 
desculpas por l.er me alongado um pouco mais. 

O SR. ALOYSIO CHAVES- V. Ex• não se alongou 
demais V. Ex• traz ao meu discurso uma observação que 
me-permite ínsistír em algumas esclarecimentos, e quejã 
foram prestados anterformenteA. Houve uma celeuma 
muito grande, imotivada e sem fundamento, sem nenhu~ 
m-a Consistência, baseada em dados sérios ou de natureza 
cientlfica~Acusou--se, de maneira precipitada e indevida
mente, a ELETRONORTE de deswrar" os problemas 
ecológicO~ quando, na realidade, essa empresa adotou 
medidas corretas, adequadas, desde o início, para identi
ficar esses. impactos ecológicos na ãri::a e evitar danos de 
qualquer natureza. E esses estudos foram realizados, 
como V. Ex• sahe,_ pelo Instituto Nacional de Pes_quisas 
da Amazôn~a; pela Universidade Estadual de São Paulo; 
pelo Instituto Bu1antã de São Paulo, pelo Museu Emílio 
Goeldi do Pará; pelo Centro Nacional de Primatas; pelo 
Instituto E'landro Chagas; e pela Universidade Federal 
do Pará. A propalada e alegada salinização das águas, 
qu_ejriam tornar impraticável a vida em Belém, foi uma 
balela sem nenhuma consistência; os índices de salini
zação depois do fecham_ento do Tocantins, neste ano, fo
ram 10 vezes mais baixos do que no ano aqterior. Quem 
conhece sufLClentemente geografia e sabe da descarga 
fluvial do rio Amazonas, que é de 300 mil metros cúbicos 
por segundo, quem conhece como essas águas formam 
um sistema quase que de vasos comunicantes, e pene
tram através dos Paranás, _dos furos e dos estreitos de 
Breves, e inundam esse estuário de 300 ~qliilômetr_os de 
largura: quem conhece esses fatos, poderia Jogo racioci
nar e concluir que essa salinização seria impossível. Mas 
com issO se-deu um falso alarme no Estado e em Belém, a 
tal ponto _q-ue o GovernadQT _do Estado autorizou a 
Companhia de Saneamento do Pará, a COSANPA, a en
trar, como de fato entrou, com uma ação judicial para 
evitar a chamada salinízação_L Isto, na realidade, não 
ocorreu. 

Registro estes fatQS, nobre Senador Hélio Gueiros, 
p-ara-mostrar que_-a construção da Hidretétrica de Tucu
-ruí, conduzida com todo esse cuidado pela ELETRO
NORTE, numa[ região tropical, a primeira e grande hi
drelétric.i da re~ão, porque a de Curuá-Una, com40 mil 
quilowatts,_com

1

duas turbinas de 10 mil quilowatts cada 
uma, instaladas ,atê o momento, inauguradas durante o 
Período erri qUe fui Goverilador do Estado do Pará, é um 
miniprojeto jtintãs a lucuruf -40 mil quilowatts para 4 
milhões de quilowatts. A usina no rio Araguari, no Ama
pá, hoje chamada de Coaracy Nunes, nome de um Depu
tado Federal que faleceu em trágicas cirCunstâncias na
qüela regíão, tãmbêm é uma Usina de 40 mil quilowatts. 
Então, Tucuruí é qualquer coisa completamente diferen
te. Para a região Amazónica era a primeira grande expe· 
riência, e esta experiência foi conduzida com acerto, nós 
devemos louvar, como homens da amazônia, pOrque fo
ram recolhidos subsídios valiosos- ê um grande banco 
de dados -para qu_e qualquer erro ou omissão geral, 
por exemplo, na construção de Balbina, e da HE de Sa
riiüel, e tantas outras que serão, sem dúvidas alguma, 
consttUTdas na região Amazôníca. 

O Sr. Hélto Guelros- Permite V. Ex' um aparte? 

O SR. ALOYSIO CHAVES- Ouço o nobre Senador 
Alberto -Sitva quejã havia solicitado, depois ouvirei V. 
EX! com -muito -Prazer. 

O Sr. Alberto S~l~a- Nobre Senador Aloysio Chaves, 
quero congratular-me com V. Ex', com o Governo Fede-
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ral e com a ELETRONORTE, com O_ BI:_asil, com a 
Amazônia, pela magnífica obra que se realiza na usina 
de Tucuruí, que ao final da segunda etapa, com acrésci· 
mo de.mais recursos, vai gerar 8 milhões e meio de_quilo· 
watts. Como a minha profissão .é exatamente esta, gosta~ 
ria de fazer um reparo: o primeiro, nobre Líder Aloysio 
ChaveS, é_o_ seguin_t_e..:... jã_disse uma vez aqui- quando 
se projeta uma usina hidrelétrica, muito antes, ainda na 
prancheta, conhece-se perfeitamente Qual é a -árecCque 
vai ser inundada,-rrluito afftes do projeto ficar pronto. 
Delineou-se a altura da barragem, tem-se a área inunda
da. Neste caso, terfamos dez anos para ter retirado-a ma
deira toda, nobre ou não, que valeria, quem sabe, oito 
bilhões de dólares a todos os preços. Mas o que me per
turba agora, é que colocando aqui os númei'os nO papel 
realmente dá para perturbar. Observe V. Ex• que, na Eu
ropa, a energia hidrelétrica é relativamente pequena 
comparada com a termelétríCa do carvão. Então, aponto 
essa termelétrica para dizer que grandes poderosas má
quinas térmicas geram milhões de quilowatts na Europa, 
porque não dispõem de hidreletricidade no volume que 
nós temos. V. Ex_~ ob_s_erve o que vou dizer: V. ex• que é 
da área sabe que a floresta tropical Amazónica tem, por 
hectare, no mínimo 700 toneladas de mad_eira bruta to
tal. Se c_onsiderarmos que fôssemos explorar economica
mente essa f1oresta, sem derrubar as árvores, apenas cor
tando anualmente 100 toneladas de madeira por hectare, 
sem depredar a floresta, com-aquela pluviosidade que lá 
existe, sabe V. Ex• que eta se recupera rapidamente. Ob
serve, agora, os números: 200 mil hectares a 100 tonela
das por hectare, são 20 milhões de toneladas de madeir;a 
por ano. Consíderando que cada duas to_neladas de mBc
deira produzem 1 quilowatt, os 20 milhões de toneladas 
produziriam 10 milh_ões de quilowatts. De modo que te
mos que pensar duas vezes, qual seria realmente a me
lhor maneira de aproveitar es-sa enorme fonte de energia, 
que e a madeira, de_uma outra maneira, sem fazer_ o que 
vai acontecer em Balbina- e V. Ex• sabe, lá são 300 ou 
quase 400 mil hectares de floresta AmazóniCa Para gerar 
200 mil quilowatts. Sinceramente, nobre Líder, inundar 
300 mil ou 400- n1il hectares da Floresta Amazónica para 
gerar 200 mil quilowatts, no mínimo é çrime. Mas quero 
congratular-me com V. Ex• A obra está feita, a madeira 
não foi retiradã. É uma pena! Não se trata, aqui, de eco
logia ou do que possa poluir ou não; jogaram-se debaixo 
d'água milhões de toneladas de energia, que poderiam 
ter sido utilizadas, que poderiam ter sido vendidas sob a 
forma de carvão ou do que fosse. Talvez isso barateasse 
o custo da hidrelêtrica até pela metade ou talvez desse . 
para fazer as eclusas que o nosso companheiro tanto re
clama. Mas, no Brasil, como não se planeja, acontecem 
essas _falhas, infelizmente. A obra merece aplausos, -a 
obra estã lã e muda realmente a face da Região Norte. 

O SR. ALOYSIO CHAVES- Nobre Senador Alber-
to Silva, V. Ex• alinhou dados aparentemente capazes de 
conduzir à conclusão a que chegou. Mas, na realidade, 
tenho muita cautela em manipular números dessa ma_õei-
ra, porque é uma forma apenas aparente de evidenciar 
um problema que não existe. V. Ex' além de dar uma cu
bagem de madeira por hectare na Amazônia que não é a 
correspondente à realidade, posso trazer os estudos mais 
autorizados feitos por entidades cientifiCas~ intern:acto-~ 
nais e locais, para demonstrar que não temos esse volu
me de madeira, sobretudo madeira. su~ce:Hvel de aprovei
tamento comercial ou industrial, na ãrea capaz de gerar 
lO milhões de quilowatts. 

O Sr. Alberto Silva - Qualquer madeira gera. 

O SR. ALOYSIO _CHAVES--::- _v. Ex• apenas esquece 
que essa madeira_ uma vez consumida desaparece~ que a 
energia hidrelétrica é uma Tonte ineXaurível, ~en.ova~se 
eternamente. 

O Sr. Alberto Silva- V Ex• Permite, s6 para corrigir. 
Qu_eró que V. Ex,-~ão confUnda o que eu disse, ~ão ê_ qu~ 
ela tenha o .valor, _madeira-d_e todos os preços, madeira 
dura, madeira mole, qualquer madeira. Agora, que o nú
mero não ê esse, duvido que me contestem. A floresta 

_ amazô~ica tem- 700 tonelaçl.as de todas as m~deiras. A 
m~d~ira g~ra- _en_çrgia, nã~ precisa qu~ seja madeira de 
lei, porque é biomas_sa, e qualquer madeira transformada 

-em energia é isto aL 

·O SR. ALOYSIO CHAVES- V. Ex• oão vai querer 
convencer a Casa que o aproveitamento de uma floresta 
assegura a geração caráter permanente di energia, igual 
à de uma usina hidrelétrica. 

O. Sr. Alberto Silva- Eu não disse isso~ disse que se 
pode usar a floresta amazônica, _sem depredá-la e sem 
inundá-la. 

• O Sr.-Joio Lobo- Permite V. Ex• um aparte? 

O SR- AWYSIO CHAVES.,.- Ouço o nobre Senador 
João _Lobo. 

O Sr. Joio Lobo- Nobre Líder, quero parabenizar 
V. Ex• e; através de V. Ex•, o Governo e a ELETRO
NORTE pela grande obra que entregou a este Pais. A 
engenharia brasileira não tinha eXperiência, na- região 
Amazônica, de construção de hidrelétricas, principal
mente do porte da de Tucuruí. E, o nobre Senador Hélio 
Gueiros qUando estrailhoü que se cOnstruísse primeiro a 
hidrelétrica da Boa Esperança do que uma hidrelétrica 
na Amazônica certamente não estav_a se apercebendo 
desse grande dado. t muito" mais fácil construir um,a_h~
drelétrica no riO Parnaíba ou na região Nordeste onde os 
rios oferecem diferença de nível compatível com a barra
gem. Sobre o aproveita_m~nto da madeira que Tucui"'ui 
alagou, nós estudamos exaustivamente esse jtssunto, A 
própria ELETRONORTE Se mostrou desinteressada no 
aprOveitamento, da explotaÇão da madeifa do lago qUe 
seria alagado. Então, ela calculou, avaliou os resultados 
desta exploração e achou que era mais interessante dei
xar qU_e essa madeiTa fosse -submerSa do qüe ex-traí-la e 
transportá-la. t verdade que lá existia iriã.deira, mas ti
-nha que ser transportada para lugares próprios da expio
tacão, da transformação em energia, que o Senador Al
berto ·snva estranha que não tenha sido feito. Quero di
zer a V. Ex• que presenciei a construção de perto de uma 
pequena hidrelétrica, a· hidrelêtrica da Boa Esperança 
que produz 216.000 quilowatts. Essa bidrelétricit ê-quase . 
'um-projeto-piloto comparado com o que foiTeító em Tu
curuí e o choque ecológico que gera uma constrUção des
sas é qualquer coisa de espantoso para todos n6s. Os 
mais atentos não podem avaliar o que se transforma, os 
problemas que se criam com a c-onstrução de uma hidre· 
tétrica mesmo de um porte pequeno, como o fora hidre
létrica da Boa Esperança. Eu imagíno -o qüe llão deve ter 

- resultado da construção de Tucuruí, cõril umã- geraÇão 
previstá de 8 fnilhões de quilowatts. Os choques ecológi
cos qUe essa barragem deve ter provocado nesta região, 
vai demorar alguns anos ainda para poder ser absorvido 
pór""-a-quela gente. Meus parabéns à ELETRONORTE e 
ao Governd, por ter dado a este País uma obra do porte 
da hidrelêtrica de Tucuruí, construída numa região des
conhecida para obras desse tipo. 

-O-SR. ALO"VSIO CHAVES- Nobi:e ~enador João 
Lobo, V. Ex• tem razão quando registra que a Hidrelétri
Ca de Boa Esperança foi construída no momento oportu
no, como uma decisão correta, porque a transmissão em 
corrente conlínua, a longa distância, é uma técnica que 
só agora está sendo dominada. Implica na utilização de 
uma tecnologia de ponta, que foi desenvolvida na Euro

_pa, na Suécia, em outros países, hoje na Ásia e~~ _África, 
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e agora no BraSiL Esta tecnologia é que vai permitir, 
nUm fUturo bem_ próximo, o aproveitamento do Xingu,
onde os estudos preliminares indicam a possibilidade de 
construir uma hidrelétrica de 15 milhões de quilowatts, 
superior à binacional de Itaipu. 

É possível que uma empresa como a ELETRQNOR
TE, org8.riizad3., criada para construir hidrelétricas na 
Região _Amaz:ônica, recebendo uma responsabilidade 
imensa como essa possa ter praticado alguns erros; é até 
possível que haja alguns desacertos, algumas falhas. Mas 
como seria possível, dentro de uma obra gigantesca, ries
ta região novâ, numa região tropical como V. Ex• acen
tua, trabalhar-dez anos sem praticar erros? Dizia o gran
de Roosevelt que só não--erra quem não luta, e ali foi 
i.lrtfã luta do operário especializado, do homem simples, 
do _técnico, do engenheiro, dos administradores, para, 
vencendo as adversidades do m_eio ambiente, erigii' esta 
obra que tiOnfa a engenharia braSileira e a reco-menda no 
mundO ffiteii-0~~ -

O Sr. VlrgRlo Tá.-ora- Permite V. Ex• um aparte? 

O SR. ALOYSIO~CHAVES- Ouço o eminente Se
nador Virgílio Távora. 

O Sr. VlrgiUo Tá,Ora - Ilustre Líder, em companhia 
de V. Ex• e_ de nosso colega Gabriel Hermes, tivemos o 
ensejo únicO~- talVez, em nossa vida, de assistír a um dos 
atos básicos do desenvolvimento de um~ região, que foi 
a inauguração citada por V. Ex•, na primeira etapa, e 
dentro da primeira etapa, as primeiras tribunas de Tucu
rUí funcionando. E vimos lã, muito mais do que a inau
guração de uma obra gigantesca, a afirmação da capaci
dade_ da engenharia brasileira, nas condições mais adver
sas Possíveis, tendo c}ue trã:nsPortar peças; c61teiúis- de 
toneladas através de rios, em chatas, improvisando-por· 
tos fluviais, levar avante uma tarefa que há muitos se afi
-gurava impossível. Uma coisa ê construir Itaipu, maiOr 
do que Tucuruf. Mas, em uma região já dotada de infra
estrllturã ... Outra coisa é ter, numa região praticamente 
desabitada - quem vê a antiga cidade de Tucuruf tão 
pequena em relação ao portento da obra, verifica real· 
mente que nossas palavras não são exageradas- há de 
recorihecer que nós -assistimos o óbvio, o inicio de uma 
nova era pãra o dê"Sênvolvimento de toda a região Ama
zônica, principalmente daquela afetada pelo Projeto Ca
rajás e pelos projetas de alumínio. Assistimos tambêm
e isso que é preciso aqui ficar bem realçado- a plena 
maioridade da __ engenharia brasileira quantO à cons· 
_trução de grandes barragens. Hoje, ao invés de importar· 
mos tecnologia, nós a exportamos nesse setor. E ê com 
orgulho de brasileiro, que juntamente com V. Ex• e com 
noss-o colega citado, _vimos na abertura" simbólica. daque
las comportas, a aberturn. para o futuro da Nação. 

O SR. ALOYSIO CHAVES- Muito obrigado a V. 
Ex•, nobre Senador Virgílio Tâvora, realmente eu vejo 
naquela obra, além de um marco de importância ex
traordinária para o desenvolvimento da nossa Região, 
uma conquista soberba da engenharia br:Jsileira, que ho
je, nessa especialização, transpõe as fronteiras do Bras_il e 
tevi através do!" nossos barrageiros, nossos técnicos, nos
sos operáriOs, esse conhecimento na realização de obras 
que estão sendo feitas na América do Sul, na Africa e em 
outras partes do mundo. 

O Sr. Hélio Guelras - Permite V. Ex• um aparte? 

_ O SR. ALOYSIO CHAVES- OUço o nObre Senador 
Hélio GUeiros~ 

O Sr~ Hélio Gueiros- Nobre Senador Aloysio Cha
Ves, mais uma vez quero dizer a V. Ex• que o meu senti
mento agora é de alegria, de euforia, de entusiasmo e de 
satisfação,_Apenas não ten~o esse espírito pragmático e 
prátiCo_do nobre Senador Virgílio Távora, que se empol-
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ga com o monumento de engenharia, com a grande obra 
da capacidade do técnico brasileiro. Isso tudo é muito 
bonito e é muito bom, mas temos que ter preocupações 
com o tipo de vida, com a qualidade de vida, e ex.atamen
te por causa desse tipo de vida e dessa qualidade de vida 
que se levantaram algumas objeções com relação à ma
neira como estava sendo feita Tucuruf. V, Ex•, e foi nessJL 
altura que eu pedi esse meu segundo aparte, disse que 
eram totalmente infundadas, sem nenhuma base as 
apreensões do povo paraense, com relação à salinização 
da água. Sei que V. Ex• é um mestre em geografia, em 
GeOgrafia Humana, além de mestre em Direito e V. Ex• 
exibiu, agora,- nessa~ partes de improViso, essa grande 
cultura de V. Ex~ com rel_~ãQf'! problemas de Geografia. 
Mas V._ Ex• citou que o Amazonas despeja muito à altura 
de Belém, e que, por isto, não haveria o perigo da salíni~ 
zação. Mas, V. Ex• também sabe, nobre Senador Aloysio 
Chaves que há uma polêmica a respeito do rio que_ mais 
tem influência sobre Belém. V. E.v, estou vendo, que ad~ 
mite cj"ue_ê o Amazonas, mas V. Ex• sabe que homens da 
capacidade do Professor Rubens Lima, discordam com~ 
pletamente dessa sua tese e_ ele ê_um cientista- ele acha 
que é o Tocantins. 

O SR. ALOYS[O CHAVES- V. Ex~está cometendo 
um equívoco. Eu não afirmei, em nenhum momento, que 
a influência preponderante em relação às águas que ba~ 
nham a cidade de Belém, a infiuência preponderante, 
seja do rio Amazonas. 

O Sr. Hélio Gueiros- Mas foi a citação que V. Ex' 
fez. 

O SR. ALOYSIO CHAVES - Eu me referi à descar~ 
ga ou débito fluylal do Amazonas, isto é. a quantjdade 
de água que o Amazonas lança no oceano por segundo. 
Esse débito ou descarga fluvial é_de_3_QO_ mil metros cúbi
cos. O que declarei, e sabe igualmente v. Ex• que é um 
grande conhecedor da. reaJídad~ paraense e_ amazónica, 
que o Tocantins é um rlo_que deságua n6 rio Par"ã. Mui
tos historicamente, consideram o rio Tocantins até como 
um rio independente e n.ão como um aOuente_dQAmazo
nas. As_ águas que o Amazonas lança, penetrando como 
num sistema de vasos comunicantes, por todos esses 
paranás-rlos, é que iriam-o-cupar o espaço resultante da 
diminuição do débito do Tocantins com o fechamento 
da barragem de_ TUCI,I_ruí,"do débito do Tocantins no rio 
Pará. Como de fato aconteceu, porque ã cidade de Belém 
é, sobretudo, banhada pela bacia de dois grandes rios: o 
Moju e o Guamã, que como V. Ex~ sabe formam a baía 
de Guajará. Esses que são os grandes rios que banham 
diretamente a cidade de Belém e, portanto, trazem o con
tributo de duas grandes bacias fluviais: para irrigar toda 
essa imensa região da foz do Amazonas. São duas colo- _ 
cações minh_as, com o propósito de externar o meu ponto 
de vista, tecnicamente. 

O Sr. Hélio Gueiros- Estou de pleno acordo com V. 
Ex~ Mas abordei esse detalhe, porque V. Ex~. em segui~ 
da, fez uma crítica ao Governo do Estado do Pará. 

O SR. ALOYSIO CHAVES :-:--- Ele entrou com um!! 
ação, em juízo, contra o Governo Federal. 

O Sr. Hélio Guelros- Aí que quero esclarecer V, Ex~ 
Quer dizer, ante a _objeç~o-; às críticas da comunidade 
científica do meu Estado, o Governo do Parâ não entrou 
com uma ação judicial contra a barragem do Tocantins. 
Esse o conserto que eu desejava fazer. 

O SR. ALOYSIO CHAVES- V. Ex• sabe que ajuíza 
concedeu uma limínar no sentido de sustar o fechamento 
da barragem do Tocantins. 

O Sr. Hélio Guelras- Nobre Senador Aloysio Cha
ves, esse despacho da juíza não se refería à ação do_ Go
verno do Parã, éssa foi uma aç:i(o popular, 

O SR. ALOYSIO CHAVES - Foram duas ações, 
- nobrl! Senador, uma ação pOpular, e uma ação através 

da Procuradoria Geral do Estado, com a autorização do 
_ Governador do Estado, para sustar o fechamento da 

barragem. 

O Sr. Hélio Gueiros- É essa que quero caracterizar, 
--nobre Sena~or. 

O SR. PRESIDENTE (Lomanto Júnior). (Faz soar a 
campainh~_.) 

O Sr. _Hélio Gueiros - O Governo do Estado do Parã 
- vou já terminar, Sr. Presidente- nãO ?.juizou àção 
para sustar o fechamento das comportas de Tucuruí. 

O SR. ALOY$10 CHAVES- Foi uma ação caute~ 
lar. 

O Sr. Hélio Gueiros- Ele imPetrou uma a-ção caute
lar, nobre Senador Aloysio C!laves, para que a ELE
TRONOR TE exibisse, em Juízo, os estudos sé:rios, idô
neo.s, que justificassem ... 

O SR. ALOYSIO CHAVES - Mas não precisava 
uma ação para isso. 

O Sr. Hélio Gú.eiros - Como não precisava? 

O SR. ALOYSIO CHAVES- A ELETRONORTE 
colocou à disposição do Governo do Estado, publicou 
nos jornais de Belém - V._ Ex• deve ter lido __ - páginas 
inteiras, todos os estudo.s feitos por essas organizações, 
instituições cientificas, e sem embargo disso se ajuizou a 
ação. 

O Sr. Jfélio- Cueiros --Nobre Senador Aloysio Cha
ves, V. Ex• foi Governador do Pará, com muito brilho_e 
muita eficiência. 

O SR- ALOYSIO CHAVES- Muito obrigado a V. 
Ex• 

O Sr. Hélio Gueiros- E V. Ex• sabe que é o Governo 
do Estado que; -riOfuiiao, perante o povo do Pará, é res
ponsável por tudo. Então, na hora ... 

O SR. ALOYSIO CHAVES - Essa é uma decisão 
política, _assim como a explicação de V .. Ex! 

O Sr. Hélio Guelras- ... na hora·que a ãgua apareces
se_sa!gada, na torneira dó povo de Belém, ninguém iria 
pensar em ELETRONORTE, nem Governo Federal 
para cobrar, iriam em dma do Governo do Par_â..._Entã~ 
o Governo do Pará, como V, Ex~ muito bem disse, caute
losamente; tomou essa providénci~ judicial apenas para 
que a ELETRONORTE exibisse esses estudos que com
provass_em que nãg_ h)! veria esse risco. Agora, _quero me 
referir ao ..aparte do nobre Senador João Lobo, quando 
disse que .. 

O SR. ALOYSlO CHAVES- A-cho que V, Ex~ deve
ria se ater ao_meu discurso, pois se o aparte responde a 
um aparte, a(Ç)(ldúemos sáir do -tema principal 

OSr-.-HéHO Guelras.:.._ v. Exi-Vã.i me tolerar só eSt3. 
·pe-quena digTesSão. Ele-lne disse.Qu(d~ mais fãélf"raZer: 
uma hidrelétrica numa região como o Nordeste do que 
na Amazônia. Eu não estou querendo saber, nobre Sena~ 
dor Aloysio Chaves, o que é tnais fácil nem o que é me

-nos fáciL Eu estOU cOri.staüindo o fato e eu ffisei apenas 
que achei irânico, nem crítíqUei, achei que el-a uma iro
nia que num lugar de seca se fizesse hidrelétrica e num 
lugar onde só tem rio não se fizesse hidre\étrica. Quanto_ 
à últtma observação dele- e agora é para terminar mes
mo- de que a ELETRONORTE verificou que não ha
via necess]dade de desmatamento, nobre Senador Aloy~ 
sio Chaves, V. Ex• sabe que não é isSo. A ELETRÜ~ 
NORTE apenas se conformou com a situação, e colocou 
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(!m prática numa solução de emergência para o caso; tez 
Um- desmiiiaflümto redi.iz1do, que V. Ex• falou em 20 mil 
hCcttires, eu tr1ícialmente pensei- porque fõí essa a notí
cia no jornal - em to mil hectares ... 

O SR. ALOYSIO CHAVES - São dados oficiais. 

O Sr. Hélio Gueiros- Aceito os dados de V. Ex• Mas 
a grande verdade é que os 60 mil hectares vão ficãr-sub~ 
mersos, os outros 60 míl hectares. E o que poderá acon
tecer é que haverá um risco muito grande, porque sabe 
V. Ex~- e agora o Senador João Lobo precisa saber
que no Suriname fizeram uma experiência dessa, sub
mergiram a mata: e houve conseqüências muito desagra

- dáveis para a ecologia dà região. Eu, no fundo de tudo, 
flobre Senador Aloysio Chaves, só quero tentar mostrar 
a v. Ex• que o Gover~no do meu Estado não foi leviano, 
nem insensato, nem precipitado, nem contra a Hidrelé
trica de Tucurul, tOmou apena!'l algumas precauções, 
como era do seu dever. Apenas isso. 

Ü SR. ALOYSIO CHAVES- Registro a declaração 
de_ Y. Ex•, porque apenas evidencia os motivos de ordem 
política que levaram o Governo a essa providência preci
pitada. Porque todos os dados que foram publicados 
pela imPrensa foram colocados à disposição do Governo 
do Estado,_ do Presidente da COSANPA e dos seus técni
cos, e eles_mostravam à sociedade que esse ris~o era ine- . 
xistente. 

MaS querO ·ainda me reportar, também, ao aparte do 
nobre Senador Virgílío Távora, para mostrar que essa 
obra, pelas suas proporções, carreia muitos benefícios 
para a região. o aspecto social, o aspecto humano da 
obra não foi descurado. Tenho os dados capaze_s de evi
denciar isto. t~nho todos os relatórios técnicos que -colo
co·-à disposição de V._Ex• e da Casa. Mas eu me limitaria, 
no final deste meu pronunciamento, a dizer que para a 
execução deSsa obra há uma nova cidade; ou melhor, 
tr•fs núcleos urbanos foram constituídos: a chamada vila 
Permanente.--a vila Temporária e a vila Pioneira, com 
uma população aferida em 48.921 pessoas, distribuídas 
em 6.208 ui1iaadei-habitaCiohãis. Tais núcleos habitacio
na-is, só dentro do canteiro da obra, dispõem de 23 esta
belecimentos de ensino- sendo lO pré-es_colas, 7 do pri
mejro grau _e 2 do segundo grau, 3 cursos supletivos e 1 
especial, para excepcionais. Neles estão matriculados 
16.ú23 alünos. servidos por um corpo docente de 504 
professores;Jri.cluindõ o pessoal de apóiO~ 

O setor -de saúde dispõe de um- hospitai" de 132 leitos 
para adultos e 28 para crianças, 2 ambulatórios, 26 con
sultórios, centro radiológico e laboratórios de análises 
clínicas. - -
--~cç.-m.o-a unidade-·da F"uJidfição SESP; existente na ci~ 
dade d_e iucufuí, não dâ atendimento pleno a toda a po~ 
pulação, o hospital da empresa, no canteiro da obra, 
atende também à população do antigo núcleo de Tucu
fuf. 

Sr. Presidente, Srs. Senadores, saudamos, pois, com ir
reprimível j(lbilo, a inauguração dessa obra, que, junto 
cõm ITAIPU, seria bastante para consagrar o Governo 
do Presidente João Figueiredo. 

O Pará, em particular, rejubila-se com esse extraordi
nário acontecimento porque tem certeza de que essa Hi
dreléfricãêâ anteVisão""do futuro que se abre à nossa Re
·g.ão, poSSibilitando a exploração de suas imensas riqUe
zas, para erigir as b~ses definitívas do seu progresso e do 
cres_cente bem estar do seu labÕrioso povo. (Muito beml 
Palmas.) 

ATAS ]E COMISSÕES 

COMISSÃO DE ASSUNTOS REGIONAIS 
2~ Reunião, realizada em 27 de agosto de 1984 

Aos vinte e sete dias do mês de agosto do ano de mil 
novecentos e oitenta e quatro, às dez horas, na Sala de 
Reuniões da Comissão de Assuntos _Regionais, Ala Se
nador AfeXáridre COsta, presentes os Senhores Senado
res Alberto Silva, Presidente, Fábio Lucena, José:: Lin~ 
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Marcondes Gadelha, Gabriel Hermes e Lourival Baptis~ 
ta, reúne-se a Comissão_de Assuntos Regionais. Deixam 
de comparecer , por motivo justificado, os Senhores Se
nadores Albano Franco, Marco Maciel e Carlos Chia
relli. H a vendo número regimental, o Senhor Presidente, 
Senador Alberto Silva, declara inStalados os trabalhos 
da Segunda Reunião, determinando a leitura da Ata da 
l' Reunião da Comissão, que é, sem discussão, aprova
da. Passa-se à apreciação do item único da pauta dos t_ra
balhos. Projeto de Lei da Câmara n~> 77, de 1984(Projeto 
de Lei n9 2.683/83, na Câmara dos Deputados), de ini
ciativa do Senhor Presidente da República (Mensagem 
n~'417 /83), que "autoriza o Instituto Nacional de Colo
nização e Reforma Agrária- INCRA, a doar à União o 
imóvel que menciona". Relator: Senador Fábio Lucena. 
Lido o relatório, é o mesmo-.colocado em discussão. -~~o 
havendo quem quisesse fazer uso da palavra, o Senhor 
Presidente coloca~o em votação, sendo o mesmo aprova
do por unanimidade. Nada,__mais havendo a tratªr, o Se-
nhor Presidente determina a mim, Luiz Fernando Lapa
gesse, Secretário da Coro_is~~-ª lavratura da Ata da_~_ 
gunda Reunião, que, submetida à Presidência, é aprova~ 
da e assinada. 

COMISSÃO DE RELAÇOES EXTEJnoRES 
16' Reunião, realizada em 7 de novembro de 1984 

Ãs dez horas e trinta minutos dõ dia sete de' novembro 
de mil novecentos e oitenta e quatro, na Sala de Reu
niões da Comiss_ão, na Ala Senador Nilo Coelho, sob a 
Presidência- do Senh01: Senador Luiz Viana, Presidente, 
presentes os Senhores Senadores Amaral Pe_ixoto, João 
Calmon, Octávio Cardoso, Gastão Müller, Nelson Car
neiro, Lourival Baptista, Roberto Campos, Morvan 
Acayaba, Moacyr Duarte e Marco Maciel, reúne-se a 
Comissão de Relações Exteriores. 

Deixam de comparecer, Por motivo justificado, os Se
nhores Senadores Jutahy M_agalhâes, Virgllio Távora, 
Enéas Faria, Severo Gomes, It!:gnar Franco, Sald~nha 
Derzi e Pedro Simon. -

Havendo número regimental, o Senhor Presidente de
clara abertos oo trabalhos, dispensando a leitura da Ata 
da reunião anterior, que é dada por aprovada. A seguir, 
Sua Ex.cel~ncia concede a palavra ao Senhor Senador_ 
Nelson Carneiro, que solicita inverSão da pa!'ta, a fim de 
relatar a matéria constante do último item; por necessi
tar ausentar-se da reunião, antes de seu téhl;lino-sertdo 
deferido pela Presidência. Com_ a palavra, o "Senhor Se
nador Nelson carneiro emite parecer pof11.Udiência ao 
Poder Executivo, sobre o PrQj~to_ ~e_ I;>~çre_tg_~_g_i!!~t~x~ 
n' 16, de 1984, que ••aprova o texto da Convenç_ãQ_ri' 87, 
relativa à Liberdade Sindic_ªl e à Proteção do_ Direito 
Sindical, adotada em São Francisco em 1948, por oca-~ 
sião da 31' Sessão _da Conferência Iriternacional do Tra
balho, da Organização Internacional do Trabalho". Não 
havendo discussãO, é o mesmo sl,lbmetido a v_otação, sen
do aprovado. Prosseguindo, o Senhor Presidente anun
cia a presença do Senhor Ronaldo_ Mota Sardenberg, 
que comparece à Comissão a fim de expor aos Senhores 
Senadores sobre os planos de trabalho _acerca de sua in· 
dícação para exercer a função de Embah:ador dQ_)3r~sil 
junto à União das _Repúblicas Socialistas Soviéticas. 
Dessa forma, convida o Senhor Embaixador para tomar 
lugar à Mesa, para dar inicio à sua exposição, convidan
do, também, o Senhor Senador Amaral_ Peixoto pàra as
sumir a Presidência, por necessidade de retirar-se para 
atender a outros compromissos. Assumindo a Presidên
cia, o Senhor SenadocAm._aral Peixoto_, antes de conce-
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der a palavra ao Senhor Embaixador, determina que a 
reunião torne-se :,.ecreta, para ouvi-lo, bem como para 
deliberar sobre: as seguintes Me_nsagens Presidenciais: n' 
154, de_l984, do Senhor Presidente da República, sub
metendo à aprovação do Senado Federal, a escolha do 
Senhor Ronaldo Mota Sardenberg, Ministro de Primeira 
Classe, da Carreira de Diplomata, para exercer a função 
de Embaixador do Brasil junto à União das Repúblicas 
Socialistas SoViética~. Relator: Sf:n-ã:dor Marco Maciel; 
n~> 165, de 1984, submetendo- à aprovação do Senado Fe~ 
der ai a escolha do Senhor_Renato Bay~a ben:Ys, Minis
tro de Primeira Classe, da Carreira de Diplomata, para 
exercer a função de Embaixador do Brasil junto à Re
púbtica da Costa Rica. Relator: Senador Amaral Peixo
to; e n9 166,_ de l_984, submetendo à ap~ovação do Sena
_do Federal a escolha do_ Senhor Çiuy Marie de Castro 
Brandão, Ministro de Primeira Classe, da Carielra _de 
Diplomata, para exercer a função de Embaixador_ do 
Brasil junto à República do Seriegal. Relator: Senador 
OCtávio Cardoso. Reaberta a reunião emcarâter públi
co, o Senhor Presidente agradece a presença de todos, 
encerrando~a. Pelo que eu, Paulo RQb!!rto Almeida 
Campos, Assistente da Comissão, l_avrei a presente ~ta, 
que tida e aprovada será assinada pelo Senhor Presiden~ 
te. 

COMISSÃO DE CO)'IS:rlTUIÇÃO E JUSTIÇA 
20• Reunião, realizada em 7 de novembro de 1984 

Ãs nove horas e trinta minutos do dia sete de no
v-embro de mil novecentos e oitenta e quatro, na Sala da 
Corriissão, sob a presidência do Sr. Senador Helvídio 
Nunes, Presidente, reúne-se a Comissão de Constituição 
e Justiça c-om a presença dos Srs._Senador_~ Qdacir Soa

_res, Morvai1 Acayaba, -Moacyr Dliã.rte, Marcondes Ga
delha, PasSos Pôrto, Octávio eardoso, Almir Pinto e 
Hêlio Gueiros. 

Qeixam de comparece, por motivo justifiaido, os Srs. 
Se~;dÕres Acierbal Jurem a; Guilhernle Palnieira, Carlos 
Chia_relli, Carlos Albero, Amaral Furlan, José Fragelli, 
José lgnâcio Feireira, Pedro Simon e Enéas Faria, 

Havendo número regimental, o Sr. Presidente declara 
abertos os trabalhos e dispensa a leitura da A ta da reu
nião anterior, que ê dada como aprovada. . 

A seguir, o Sr. Presidente paSSa a -pi-CSidência ao-Sr. 
Senador Odacir Soares para relatar o primeiro item da 
pauta. O Presidente eventual, Senador Odacir Soares, 
torna a reunião em carâter secreto para apreciar o ítem 

_2, JVlen_~~ge_~--~? 20_1 d_e 19~_4_, __ d_o _S_~·--~~~~~-e-~t~ _d~ R~~ 
pÓ.bJi~. sllbmetefido-à apfovação do Senado Fei;l~Tal o 
nome do Dr. Luiz Octâvio Pires e Albuquerque Gallotti 
para exercef o cario de J\.finistro do' SupretiiO tribunal 
Federal, na vaga decorrente da ~posentadoria do Minis
trõ Pedro Soares _Muiíoz, Relator: Senador HelvídiO Nu
nes. Reaberta -a r-eunião', o PresíCfente ·eventual, Senador 
Qdacir Soares, passa a presidência ao Sr. Senador Helvi
dio Nunes. 

Pros_seguindo, o Sr. Presi_9ente, S~nador Helvídio,Nu
nes, passa à apreciação do item 3. Oficio SM ~Q 149, de 
1984, do Senhor Presiden~ do Senado Federal,_ subme
t~ndo ao exame_da Comissão de COnstituiçãO-e )Us-tiçà 
recur~o interposto Pelo Senador Hélio~Gueiros, da deci
são daquela presidência a questão de ·origem levantada 
quanto à destinação da sessão do dia 24~5-84 exclusiva
mente ao comparecimento do Sr. Ministro de Estado d~ 
Previdência e Assistência Social em Plenário. Relator: 
Senador Octávio Cardoso. _P~recer: favorável, na forma 
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da questão de ordem do Sr. Senador Hélio Gueiros. Pos
to em discussão o parecer, o Sr. Senador Moacyr Duarte 
solicita a palavra para declarar o seu apoiamento ao pa
recer do relator, no queê acompanhado pelo Sr. Senador 
Odacir Soares, Posto em votação o parecer, é o mesmo 
aprovado por maioria de votos, votando contrariamente 
ao pareêC:r o si-. Senador Passos Pôrto. 

São adiados, em face da falta de quotum, o PLS N' 
060(84, OFS N•24(83, OFS N• 13(84, MSF N• 71(84, 
MSF No 60/84, PLC No 78/ 83, PLC N' 61/83, PLC N• 
23/84, PLC N• 140/83, PLS No 19/84, PLS N• 224/82, 
PLC N? 116/84, PLS N!~267/83, PLC No 175/83, PLS 
N• 184j82,PLS N' 4j79, PLS N'79/83, PLS No 376/81, 
PLS N' 166/83, PLS N_• 17/84, PLS No 1/84, PLS N• 
[23/81, PLS No_ 219/83, PLS No 177/83, PLS N• 84/84, 
PLS N• 171/81, PLS No 80/84, PLS N•_l73/83, PLS N• 
74/82, PLS No 141/83, PLC No !61/84, PLC No 160/84, 
PLC No l74j84, OFS N' 3/84 e PLS N• 2l9/79. 

Nada mais havendo a tratar, encerra-se a reuniãO,-Jã
vrando eu, Ronald Cavalcanti GOriÇalve5, -a presente 
Ata, que lida- e aprovada, será assinada pelo Sr. Presi
de_nte. 

COMISSÃO ESPECIAL 

Que examina o Projeto de Lef da Câmara n' 175, 
de 1984, que institui o Código de Processo Penal. 

1• Reunião (Instalação), realizada 
em 7 de novembro de 1984. 

Às dezessete horas do _dia sete de novembro de mil no
vecentos e oitenta e quatro, na sala da Comissão de 
Cpnstfruição e Justiça, niATa- S.eriador AlexÚtdrC Costa, 
com a presença-dos Srs. Senadores Morvan Acayaba, 
OctâVio CardosO, Lenoir Vargas, João_ Castelo, Raimun
do Parente, Helvídio Nunes, Hélio Gueiros, José Ignácio 
Ferreira e Jorge Kalume. Deixam de comparecer, por 
motivo justificado, os Srs. Senadores Carlos Chiarelli, 
José Fragelli e Enê:as Faria. Na forma do§ 39 do artigo 
93 do Regimento Interno, assume a presidência o Sr. Se
nador Jorge Kalume, que instala a Comissão Especial 
que estuda o Projeto de Lei da Câmara n9175., de 1984, 
que institui o Código de Processo Penal. Em seguida, 
anuncia que procederá a eleição do Presidente e Vice
Presidente da Comissão. Distribuídas as cédulas devo
tação, o Sr. Presidente convida para funcionar como es
crutinador o Sr. Senador Hélio Gueiros. Procedida a 
e-leiÇãO VefH1Ca~se- o--Seitilnte-resuuaao: 

Para PreSidente: 
Senador José lgnácio Ferr-eira .... , ...... 9- votos 
Para Vice-Presidente: 
senador Lenoir Vargas ............•••. .9 vptos 

São Proclamados eleitos Presidente e Vice-P'residente, 
respectivamente, os Srs. Senadores José Ignácio Ferreira 
e Lenoir Vargas. Prosseguindo, o Sr. Senador Jorge Ka
lume convida o Sr. Presidente eleito, Senador José Igi-tã
cio Fi:rreira para assuinir a presidência e dar continuida
de aos trabalhoS:. Com a palavra o Sr. 'PreSidente agrade
ce a: escolha do seu nome para exercer tão imPortante 
missão e espera corresponder a indicação de seus pares. 
Nada mais havendo a tratar, encerra-se a reunião, la
vrando eu Ronald C~valcante Gonçalves, Assistente da 
Comissão, a presente Ata, que lida e aproVada, serã ãSsí
na.daye!o Sr. Presidente e demais membros presentes. 
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CONGRESSO NACIONAL 

Faço saber que o Congresso Nacional aprovou, nos termos do art. 44, inciso I, da Constituiçijó, e eu, Moacyr Dalla, 
Presidente do S~nado Federal, promulgo o seguinte 

DECRETO LEGISLATIVq,N• 50, DE 1984 

Aprova o texto da Convenção sobre a Proteção Física do Material Nuclear, assinado em Viena, a 15 de maio de 
1981. 

Art. I• É aprovado o texto da Convenção sobre a Proteção Física do Material Nuclear', assinado pelo Brasil, em Vie· 
na, a 15 de maio de 1981. 

Art. 2• Este Decreto Legislativo entra em vigor na data de sua publicação. 

Senado Eederal, 27 de novembro de 1984. - Senador Moacyr Dalla, Presidente. 

CONVENÇÃO SOBRE A PROTEÇÃO FISICA 
DO MATERIAL NUCLEAR 

Os Estados Partes da presente Convençio, 

Reconhecendo o direito de todos os EstadOs de desen
volver e aplicar a energia nuc1ear para finS pacífiCOS, bem 
como o seu legítimo ínteieSse nOs benefícios potenciais 
que poderão advir de _sua __ titi_lização pacífica, 

Convencidos da necessidade de facilitar a cooperação 
internacional para as aplicações pacíficas da energia nu
clear, 

Desejosos de evitar que os riscos que poderiam advir 
da obtenção e uso ilícitos do material nuclear, 

Convencidos de que os delitos relativos ao material nu
clear_ são objeto de grave preocupaç~o e de_ que há ~ma 
necessidade urgente de<. Se to_m_a_re_m_m®idaS apropriadãs 
e eficazes para assegurar a prevenção, a descoberta e a 
repressão desses delitos, 

Conscientes da necessidade de uma cooperação inter
nacional para estabelecer, de conformidade com a legis
lação nacional de cada Estado Parte e çom a presente 
Convenção, medidas eficaú:s pira asSegurar a proteção 
do material nuclear, 

Convencidos de que a presente Convenção deva facili
tar a transferência s-egura de material nuclear, 

Ressaltando igualmente a importância da proteção 
fisica do material nuclear durante o seu uso, armazena
gem ou transporte em território nac;iõnal; 

Rec:onbecendo a importância de assegurar uma pro
teção física eficaz do material nuclear utilizado para fins 
militares- e no entendimento de que tal material continua 
e continuará a ser objeto de uma proteção física rigoro
sa, 

Convieram no seguinte; 

ARTIGO I 

Para os fins da presente Convenção: 

a) entende-se por "material nuclear" o plutônio, à ex
ceção do plutônio cuja concentração isotópica em plutô
nio 238 superar 80%, o urânio enriqUecido em seus isóto
poS 235 ou 233, o urânio contendo a_mistyra de isótopos 
encontrada na natureza, salvo se sob a forma de minério 
ou resíduo de min~iio, bem como qualquer material con
iendo um ou mais dos elementos ou isótopos acima; 

b) entende-se pof "urânio enriquecido em seus isóto
pos 235 ou 233" o urânio c-ontendo __ os •sótopos 235, ou 
233, ou, ainda, ainbos esses isótopos, em quantidade tal 
_que a razão entre a s_oma desses dois isótopos e·o isótopo-
238 seja superior à rãzão entre o isótopo 235 e o isótopo 
238_1!0 urânio natural; 

c) entende-se por .. transporte nuclear internaCíõtüll" 
o transporte do material nuclear conSignado por qual
quer meiO de -t"iansp-Orte destiilado a li além do território 
do Estado onde o transporte tem início;COnieçã:itdo com 
sua partfda de uma instalação do expedidor naquele Es
tado e termínando com sua chegada em uma instalação 
do destinatáriO nO íerrit6rio do "Estado de destino final. 

ARTIGO II 

l. A presente Convenção aplica-se ao material nu
clear utilizado para fins- PacíficOs durante seu transporte 
internacional. 

2, Ã _exceção dos artigos III, IV e do parágrafo 3 do 
artigo V, a presente Convef!ção aplica-se igualmente ao 
matefíal nuclear utilizado para fins pacíficos durante o. 
seu ~so, armazenagem e transporte em território nacio
nal. 

3. Independentemente dos çompromissos expressa
mente contraldos_ pelos Estados Partes nos artigos referi
dos no parãgrafo 2, a respeito do material nuclear utili
zado para fins pàcíficos durante o seu uso, armazenagem 
e transporte em territóriO nacion-al, nada na presente 
Convenção deverá ser interpretadÕ como limitando os 
direitos SQbt:ranos de um Estado.relativos ao uso, arma
zenamento e transporte do material nuclear em território 
nacionªl._ -· 

~ ARTIGO III 

Cada Estado Parte tomarã as medidas necessãrias, de 
conformidade com a legislação nacional e o Direito In
ternacional, para assegurar, na medida do possível, que 
o material nuclear durante o transporte nuclear interna
cion-al, que se encontre em seu território ou a bordo- de 
n-avio ou aeronave sob a sua jurisdição, desde que o refe
rido navio ou aeronave efetue transporte com destino ou 
proveniêncíã-- do Estado em apreço, seja protegido de 
acordo cqm os nf'!'_eis_ desCritoS ·no Anexo I. 
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AIMAN GUERRA NOGUEIRA DA GAMA 

Oiretor-Geral do Senado Federal 

ALOISIO BARBOSA DE SOUZA 

Diretor E:xecutivo 

LUIZ CARLOS OE BASTOS 

Diretor Industrial 

RUDY MAURER 

Diretor Administrativo 

ARTIGO IV 

t. Cada Estado Parte só exportarâ o_u au,torizarã a ex
portação de material nuclear se houver recebido garan
tias de que tal material será protegido durante o trans
porte nuclear internacional de conformidade com os 
ni~eis descritos no Anexo l. _ _ 

2. Cada Estado Parte só importará ou autorizará a 
importação de material nuclear se houver recebido ga
rantias de que tal material será protegido durante o 
transporte nuclear internacional de conformidade com 
os níveis descritos no Anexo I. _ 

3. Um Estado Parte sQ autorizará o trânsito por seU 
território de material nuclear entre Estados não pal-tes 
da presente Convenção por via terrestre ou navegável, 
ou por seus aeroportos ou portos marítimos, se houver 
recebido, na medida do possível, a garantia de que tal 
material será protegido dtJrante 9 se:u transporte inte~na
cional segundo os níveis descritos no Anexo J. 

4. Cadª_.Estadp Parte aplicará, de conformidade com 
a legislação nacional, os !)íye~s de proteção fisica_a_escri
tos no Anexo I ao material nuclear que for tranSportado 
de uma parte a o_utra desse mesmo Estado litrav_és de á
guas internacionais ou de espaço aéreo. internacion31. 

5. O Estado Parte que deVe receber garantias de que 
o material nuclear será prqtegido segundo os níveis des
critos no AneXo I, nos termos dos parágrafos I a 3 deste 
Artigo, deverá identificar e informar antecipadamente os 
Estados pelos quais ·o referido material nuclear deverá 
transitar por via terrestre ou navegável, ou aq_ueles em 
cujoS aero-pCirtOs ou ·portos marítimos estiverem previs
tas escalas. 

6. A responsabilidade pela obtenção da garantia-pre
vista no parágrafo 1 poderá ser transferida, mediante 
consenümento rriútuo~ acrEstado Parte que participa do 
transporte na condição de Es~do importador. 

7. Nada no presente Artigo poderá ser interpretado 
como afetando, de qualquer maneira, a soberania e a ju
risdição territoriais de um Estado, inclusive sobre o seu 
espaço aêreo e o seu mar territorial. 

ARTIGO V 

l. Os Estados Partes deverão designar e informar 
uns aos outros, _direta_mente ou por intermédio da Agên
cia Internacional de Energia Atómica, suas autorid_adC$ 
centrais e correspondentes que têm a responsabilidade de 
assegurar a proteção física do material nuclear e de coor
denar as operações de recuperação e intervenção em caso 
de remoção, uso ou alteração ilícitos de material nuclear 
ou em caso de ameaça concreta dç; quaisquer desses atas. 
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4. Em caso de furto, roubo ou qualquer outra forma 
ilegal de obtenção de material nuclear, ou de ameaça 
concreta de qualquer desses atas, os Estados Parte deve
rão,_ d~ conformidade com suas respectivas legislações 
nacionais, prestar cooperação e assistência, no máximo 
do possível, para a recuperação e a ptoteção do citado 
material, a qualquer Estado que as requeira. Em particu
lar: 

a) um Estado Parte deverã tomar as medidas. nec_es
sãrias para informar, no mais breve prazo possível, ou
tros Estados que, a seu critério, possam ter interesse na 
ma_téria, a ocorrênc_i~ de furto, roubo_ou qualquer outra 
forina ilícita de obtenção de materiafíludear, ou a _exis- · 
têncfa de ame_aça c_oncreta de t~is ato~. bem ·c-amo infor
mar, quando for o caso, as organizações internacionais; 

b) se necessário, os Estados ParteS interessados deve- . 
rão trocar informações entre si ou com organizações in
leroacionais, a fim de proteger o material n_uclear que es
tiver ameaçado, de verificar a integridade da em~alagem 
de_ expedição, ou de recuperar~ material mtclear ilicita

-mente obtido e deverão: 
i) coordenar seus esforços, por via diplomática ou por 

O!Jtros meios niutuamente acordados; 
-iil_jl_restar assistê~cia, se r~querid3.; 
iü) assegUrar a restituição do material nuclear indevi

- damente apropriado, ou faitante em conseqüênciã das 
ocorrêncías acima mencíonaáas. 

As modalidades concretas d~sta cpoperação serão de
terminadas pelos Estados Partes interessados. 

3. Os Estados Partes deverão cooperar e manter con
sultas, em caso de necessid8:de, entre_ si, diretamen~ oU. 
através de organizações internacionais, com vistaS ·a Gb
ter infoimações sobre a-Concepção, a ma-nutençãb ,.; (j. 

aperfeiçoamento dos sistemas de proteção tisiCa do ma
terial n_uclear durante o transporte internacional. 

ARTIGO VI 

I. Os Estados Partes deverão ~-mar medidaS -apro
pria-ªaS, de- coritormidade coffi Suas iespectivas legis
laçõ'es naCiOilais, Para piOfeger o cáráter-cõlí.fidencial de1 
toda a informação que receberem como tal de outro Es
tado __ Parte em virtude das disposições da presente Con
venção, ou através da participação em uma atividade de
senvolvida em decorrência da aplicação desta Con
venção. S"e os_ ~!ado~ Partes fornecerem confidenCial
mente informações a organizações internacionais, deve~ 
rão s_er tomadas medidas para assegurar a proteção do 
caTâter -Confidencial d~ssas informações. 

2. Em __ virtude da presente Conv~n"Ção, os Estados 
Partes não estarão obrigados a prestar informações que 

as suas legislações nacionais não lhes permitarn.comuni~ 
car ou que possam comprometer a segurança nacional 
ou a proteção física do material nuclear. 

ARTIGO VII 

I. O fato de cometer intencionalmente quaisquer dos 
seguintes atas~ - - ---

a) recebimento, posse, uso, cessão, alteração, depo
-sição ou dispersão de material nuclear, sem estar legal
mente habifitado a tal, e que cause ou possa causar a 
morte ou ferimento grave a qualquer pessoa, ou dano 
sub_stanc_ial à propriedade_; 

b) furto ou i'ouPo de material nuclear; 
c) desvio ou qualquer aprop"riação indébita de mate

rial nuctear; 
d) ato de exigir a entrega de material nuclear median

te ameaça, recurso à força ou qualquer outra forma de 
intiffiidãçã:o; 

e) a ameaça: 
i) de utilizar material nuclear par~ causar a morte ou 

ferir gravemente qualqUer pessoa ou causar danos subS,;
tanciais à propriedade: 

iD __ dÇ:_cpmeter um d_os delitos previstos na alínea b) a 
fim_® coinpelír Uma pessoa física ou]Urfdica, uina_orga
nização interoacion~l ou um Estado a c;ometer um ato 
qualquer ou _de abster-se de fazê-lo; 

f) a tentativa de cometer quaiquer dos delitos previs
tos nas alíneas a), b) e c); 

-g) a participação em quaisquer dos delitos descritos 
na aUneas a a f deverã ser considerada por cada_ Estado 
Parte c-omo delito sujeito- às penas da lei, em vitfüde de 
sua legislação nacional. 

2. Cad_a Estado Parte d~verá fazer com que os delitos 
descritos no pr~ente Artig~ sejam sujeitos a Pe;"aS'apí-0-
priadas, que fevem em consideração a sua- natureza -gra
ve. 

ARTIGO VIII 

1. Cada Estado Parte deverã tomar' as medidas even
tualmente necessârias para estabelecer sua competência, 
a fim de conhecer- dos delitos prtivistos no" Artigo VII, 
nos seguintes casOs: 

a)_ quandO: o _delito for cometido no território desse 
Estado ou a bordo de navio ou aeronave nele registrada; 

b) quãndo o acusado tiver a nacionalidade desse Esta
do. 

i. Cada Estado Parte deverá tomar igualmente as me
didas eventualmente necessãrias para estabelecer sua 
comj:letêilcia, a fim de conhecer de tais- delitos no caso de 
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o acusado estar presente em seu território a eSSe Estado 
não o extradite, de conformidade com o Artigo XI, a 
quaisquer dos Estados men_cionados no parágrafo 1. 

3. A presente Conven-ção não exclui qualquer compe
tência penal exercida de conformidade com a legislação 
nacional. 

4. Além dos Estados Partes mencionados nos pará
grafos t e 2, cada Estado Parte poderá, de conformidade 
com o Direito Internacional, estabelecer sua competên
cia, a fim de conhecer dos delitos previstas no Artigo 
VII, desde que participe de um transporte nuclear inter
nacional na condição de Estado exportador ou importa
dor de material nuclear. 

ARTIGO IX 

Se o Estado Parte, em cujo territóiío _o acusaao seen
contrar, julgar necessário face às circunstâncias, poderá 
tomar, de conformidade G.Om a s_~a.legislação nacional, 
medidas apropriadas, inclusive a detenção, de forma _a_ 
assegurar a presença do dito acusado para fins de preces· 
so ou extradição. As medidas tomadas nos termos do 
presente Artigo-deverão ser notificadas sem demora aos 
Estados que devam estabelecer sua competência, de con· 
formidade com o disposto no Artigo VIU, bem como, se 
necessário, a todos os demais Estados envolvidos. 

ARTIGO X 

O Estado Parte em çujo território o acusado se encon~ 
trar deverá, caso não ó ·extradite, sem qualquer exceção 
ou demora injustificada, submet~r o caso às su_as autori~ 
dades competentes para fins de processo, de conformidaw 
de com a legislação do referido Estado. 

ARTIGO XI 

I. Os delitos previstos no Artigo VII serão considera~ 
dos como sujeitos à extradição em qualquet tratado de 
extradição vigente entre -os Estaqo, Partes. Os Estados 
Partes se comprometerão a incluir esses delitos entre 09 

casos sujeitos à extradiçi.Q c;m tQ(iQs os tratados de extra
dição a serem concluidos entre si. 

2. Se Um Estãdo Parte que condicionar a eXtradição à 
existência de um tratado específico receber um pedido de 
extradição de outro Estado Parte com o qual não mante
nha um tratado específico sobre a matéria, o primeiro 
poderá considerar a presente Convenção como substi~ 
tuindo a base legal para a extradição referente aos delitoS 
previstos. A extradição deverá estar sujeita a outras con~ 
dições previstas na legislação do Estado que recebeu o 
pedido nesse sentido. ' 

3. Os Estados Partes que não condicionarc:.m a extra~ -
dição à exisfêilcia de um tratado específico, deverão re
conhecer tais delitos como sujeitos à extradição entre si, 
nas condições previstas ilii lei do Estado que reCebeu o 
pedido nesse sentido. _ 

4. Cada um dos delitos te;rá considerado, para fins de 
extradição entre Os Estados Partes, como se houvess~ 
sido cometido não apenas no lugar em ·que OCorreu, mas 
também nos territórios dos Estados Partes que devem es
tabelecer sua competência de acordo com o parágrafo 1 
do Artigo VIII. 

ARTIGO XII 

Qualquer pessoa processada em decorrência de quais~ 
quer dos delitos previstos no Artigo VII terá assegurado 
um tratamento justo em todas as fases do processo. 

ARTIGO XIII 

1. Os Estados Partes prestar-se-ão mutuamente a 
maior assistência judiciária possívCl nos processos gerais 
relativos aos delitos previstos rio--ArtigO VII, inclusive 
quanto ao fornecimento das provas de que disponham e 
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que sejam necessárias ao processo. Em todos os caSos, a 
lei aplicáVel para a execução de uma demanda de assis~ 
tência é aquela do Estado requerente, _ 

2. As disposições do parágrafo 1 não afetarão obri
gações decorrentes de quaisquer outros tratados, bilate
rais ou multilaterais,-cjtie dispõem:- ou Venham ~ispor_, no 
. todo ou em parte, sobre a assistência judiciária mútua 
em matéria penal. 

ARTIGO XIV 

L Cada Estado Parte deverá informar o depositário 
das leis e regulamentos que dão efeito à presente con~ 
venção. O depo"sitário comunicará periodicamente tais 
informaç_ões a todos os Estados Partes. 

2. O Estado Parte onde o acusadq for processado de
verá, na medida do possível, comunicar, em primeilo lu~ 
ga·r, o =reSultado do proceSso- aos Estados diretamente in~ 
teressados. O mesmo EStado i'arte -deverá, tambêm--co~ 

__ municar_ o resultado do processo ao depositário, que o 
informará a 1Õd0s os Estados. - -- -

3. --Quando um delito envolVer material nuclear utili
zado para fins pacíficos durante o seu uso, arffiazehágem
ou transport~ em território nacional. e tanto o âcusado 

__ quanto o material nuclear permanecerem no território 
_ do E_s_tado Parte onde o delito foi cometiOo_!-nada_na pre

sente Convenção poderá ser interpretado como impli~ 
cando que o Estado Par te referido deva prestar infor~ 
mações sobre os processo penais relativos ao· delito em 
apreço! 

Os anexos_ constituem parte integral da presente Coo~ 
venção. 

ARIIGOXVI 

l. CinCo~ãnos após a éiltrada- cm vigor da presente 
Convenção, o depositário convocará uma conferência 
dos Estados -Partes, a fim de examiHar a "aplicação da 
Convenção, proceder à sua avaliação no que diz respeito 
ao--Preâiilbulo-, -à tOtalidade de sua disposiÇÕes, bem 
c-omo aos Anexos, tendo em vista a situação que então 
prevalecer. 

2. A contar da data referida no ·parágrafo anterior e 
observando-se intervalos mínimos de cinco anos, a maio~ 
ria dos Estados Partes poderá convo-car novas conferên~ 
cias com o mesmo propósito, mediante a apresentaçãO 
de_ p~oPosta _nesse sen!ido ao depositário. 

ARTIGO XVII 

1. Em caso de controvêrsia entrC dois ou mais Esta~ 
dos Partes sobre a interpretação 9u aplicação da presen~ 
te ConvençãO, tais Estados Partes deverão manter Con~ 
sul tas entre si com vistas a soluciõilar a controvêrsia me

-diante negociações, ou mediante qualquer outro meio 
pacífico de- solução de controvérsias que seja aceitável 
para todas as partes envolvidas. _ 

2. Qualq-uer controvérsia dessa natureza que não pu~ 
d~_r ser resolvida na forma prescrita Tio parágrafo 1~> de~ 

verá medianle solicitação de qualquer das partes envolvi~ 
-das, ser submetida a arbitragem ou à Cgrte InternacipnaL 

de Justiça. Quando uma controvérsia for submetida à ar~ 
bitragem, Se, no prazo de seis meses a partir da data da 
solicit:ação nesse sentido, as partes envolvidas não se pu
serem de acordo sobre a organização da referida arbitra~ 
gero,_ urna parte poderá solicitar ao Presidente da Corte 
Internacional de J-ustiça ou ao Secretário-Ge-rãl das 
Nações Unidas a indicaÇão de um ou mais árbitros. Em 
caso de solicitações confiitantes das partes envolvidas, 
terá prioridade __ a solicitação ao Secretário~Geial das 
Nações Unidas. 
· 3. Câda Estado Parte poderá, à época da assinatura, 
ratificaçãO, aceitação ou aprovaçã_o _da presente Con~ 
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venção ou da ad_esão à mesma, declarar que não se consi
dera sujeito a qualQuer um ou a nenhum dos procedi~ 
mentes previstos no parâgrafo 21' do presente Artigo. Os 
demais Estados Part~ não estarão sujeitos aos procedi~ 
mentos para a solução de controvérsias previstos no pa~ 
rágrafo 21' em relação a um Estado Parte que haja feito 
reserva a tal procedimento . 

4. Qualquer Estado Parte que haja feito uma reserva 
de conformidade com o parágrafo 39 poderá, em qual~ 
quer momento, retirá~la mediante notificaÇãO aO--deposi
tário. 

ARTIGO XVIII 

_-.L 8.- presente_ Converição estará aberta à assinatura, 
de todos os Esta_çlos na sede da Agência Internacional de 
Energia Atômica~ enl"Viena, e riâ sede da organização 

-das Nações Unidas, em New York, de 3 de março de 
1980 até a Sua entrada -em vigOr. 

2. -A presente Convenção está sujeita a ratificação, a 
ãceitação_ ou a aporV3.(;ão dos Estados- signatários. 

3. Após a sua entrada em vigor, a presente Con~ 
venção estará- ãheft.i à a_d~são de tOdos os Estã.dos. -

~. a)_ A preSênte Convepção está aberta à assinatura 
ou adesão de organizaçõeS- internacionais ou regionais 
que tenham um caráter de integração ou outro qualquer 
caráter; desde que--c-tiis OrSiliizações sejam constituídas 
por Estados Soberanos e tenha competência para nego
ciar, concluir e aplicar acordos internacionais em ma
térias abrangídas pela presente ConvenÇão. 

b) Nas matérias de sua competência, tais organiw 
zações deverão, em nome próprio. exercer os direitos e 
assumir as responsabilidades que a presente Convenção 
atribuí aos Estados Partes. 

e) Ao tornar~se parte da presente Convenção, uma tal 
organização deverã declarar ao depositário quais são oS 
seus Estados membros e quais os Artigos da presente 
Convenção que não lhe serão aplicáveis. 

d) Tat organízação não terá diRito a votO_ adicional 
aos de seus Estados membros. 

Os instrumentos de ratificação, aceitação, aprovação 
ou adesão deverão ser depositados junto ao depositário. 

ARTIGO XIX 

l. A presente Convenção entrará em vigor tririta dias 
após a data do depósito do_ vigésimo primeiro instrumen
to de ratificação, aCeitação ou aprovação junto- ao depo
sitário. 

=:2: _ P;ra cada. _Estado que -ratificar, aceitai', aprovar 
ou aderir à pre_sente Convenção &pós a data de depósito 
do vigésimo Piíineiro instrumento de ratifiCação, acei~ 
tação ou aprovação, a presente Convenção entrará em 
vigor trinta dias _após _o_ depósito por tal Estado de seu 
instrumento Qe ratificação, aceitação, aprovação ou ade
são. 

ARTIGO XX 

I. Sem prejuízo do disposto no artigo XVI, um Esta
do Parte pode propor emendas à presente Convenção. A 
emenda pro-posta- deVerá ser submetida ao depositário, 
que a comunicarã irrüidiatamente a todos os Estados 
Pà.rtes. Se a m·aicir'ia dos Estados Partes solicitar ao- de
po-sitãrio a· ~Ó~voC~ção-de uma conferência para consi
derar as emendas propostas, o depositário deverá convi
da-':_ todos o_s Estados. Partes a participar de tal conferên~ 
cia, que terá íriício no mfnimo trinta dias após a expe
dição dos_ COrivites, Qualquer emenda adotada em tal 
Conferência por mai_oria de dois_ terços de todos os Esta
dos Partes deverá ser prontamente comunicada pelo de
positário a todos os Estados Partes. 

2. A emenda entrará em vitor para cada Estado Par
te que d~positar seU- inStrUmento de--ratificação, acei
tação ou aprovação de tal emenda trinta dias após a data 
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na qual dois terçOs: dos Estados Partes_ houverem deposi~ 
tado s_eus instrumentos de ratiítcação, aceitação ou apro
vação junto ao depQsitãrio-:--POSÍeriormente, tal emenda 
entrará em vigor para cada outro Estaôo Parte- na data 
na ·qual tal Estado depositar seU instrumento de ratifi
cação, aceitação ou aproVação de tal emenda. 

ARTIGO XXI 

t. Qualquer Estado Parte poderâ denunciar a pre
sente Convenção mediante notificação por escrito ao d~ 
positârio~ _ 

2. A denúncia tei'ã efeito cenlõ e oitenta -diãS- ãPóS a 
data de recebimento da notificação corresPOndente pelo 
depositário. 

ARTIGO XXII 

O depositário deverá notificar prontamente todos_ os 
Estados: 

a) cada assinatura da presente Convenção; 
b) cada depósito de ·um iii._Strtltfiento ·de t:atiQcação, 

aceitação, aprovação ou. ade:são; 
c) qualquer reserva ou sua retirada, de confÕfmiClildé 

com o artigo XVII; ~ 
d) qualquer comuniqação feita por uma organização, 

feita de conformidade com·o_ ~utigo XVIII, parágrafo 4 
(c); 

e) a entrada em vigor _da presente Convenção; 
f) a entrada em yigor de qualquer emenda à presenta 

Convençã,_o; 
g) qualquer denúncia feita.nõs termos do artigo XXI. 

ARTIGO XXIII 

o- original da pfesente Convenção, cujas versões em 
ârabe, chinês,-inglês, francês, russo e espanhol são igual
mente autênticas,' será depositado junto ao Dírefof
Geral da Agência Internacional de Energiã Atôniica, que 
enviará-cópiãs ci:ffúiCãdas do mesmo a todos os_Estados. 

Em te do que, os abaixo-assinados, devidame_nte âÜ!o
rizados, assinãram a presente Convenção, aberta à assi
natura em Viena e Nova IQrque a 3 de março de 1980.--

ANEXO I 

Níveis de proteção física apllcheis ao transporte 
internacional do material nuclear, tais como defini~ 
dos no Anexo 11. 

1. Os s'eguintes níveis_de proteção física se'áplicam 
ao material _nuclear qu~ndo ~rmazenado durante o 
transporte nuclear internacional: 

a) Para materíal da Categoria III, armazenagem em 
área de acessq_ controlado; _ -

b) Para material da Categoria ú, armazenagem em 
ârea sob vigilância constante de guardas ou dispositivos 
eletrônicos, cercada por barreira física com um número 
limitado de pontos de el').tra.da sujeitos a controle apro
priado, ou qualquer áre-a com um nível equivalente de 
proteção física; 

c) Para material da Categoria I, armazefiãgem em 
área protegida tal oomo definida no ite~ b), acima, no 
que concerne à Categoria ir, !llas cujo acesso seJa r~st"ii- ~ 
to às pessoas reconhecidament~dignas de wnfir!nça, 
sob a vigilância de guardas que mantenham estreito 
conta to com fÕrças de intl;rvenÇâo irrlédiatã~AS meaidas 
específicas tom:adas neste contexto deyerão ter como ob
jetívó a ~eteCçãQ _e a prev_enção de qualquer ataque, 
acesso .nã..o aY!QriZã:do ou remoção não -autoriZada de 
material nuclear. - · _ 

2. _Os seguintes ní~eis âe proteção física Se aplicam 
ao material nuclear durante o transporte nUclear inter-
nacional: -
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transportador, e a~rdo prévio entre pesSoas físicas ou uma escolta e em eóridições que assegurem estreita co
munica-ção com forças de intervenção apropriadas-; - jurídicas _sujeitas àsjuriSdiçÕ_es e regulamentos-dos Esta

dos importador .e exportador, espeCificando tempo·,- lu
gar e procedimentos paYa a transferência da responsabi
lidade peta transporte; 

c) Pira O urânio natural, desde que não em forma de 
minéiío ou resíduo de minério, a proteÇão ·do transpõrte 
de quantidades que excedam 500Kg deU deverâ incluir 
a n~tíficãção prévia da expedição especificando-se o b) Para _material daCategoria_l, o transporte serâ efe

tuado sob· as precauções específicas ideiltifiC:adas no -
item b), acima, bem como sob a constante vigilância de 

--meio de transporte, a hora prevista para a chegada e a 
confirmaç~o do bom recebimento do material. 

ANEXO II 

QUADRO: CATEGORIZAÇÃO 00 MATERIAL NUCLEAR 

~TERIAL FORMA CATEGORIA I CATEGORIA II :ATEGORIA III I 

1-

2. 

3. 

~-

PLtmlNIO Não imdiadób/ 2 Kg ou mais ~\>nos de 2 Kg 500g ou rrehOs, 

(a) e 
mais de 500g porém mais de 

lSg 

URIINIO Não i=adiailo!:i 2Kgoull'\9.is l'Enos de 2 Kg 50 Og ou menos; 

233 e porém mais de mais de 500g 
15 g 

Não i=adi_adob/ 

Urânio enrique.~ 

do em u 235:_ 

URIINIO - -20% ou mais 5 Kg ou mais ~\>nos de 5 Kg l_ Kg ou rrenos, 
235 e porém mais de mais de l Kg 

15 g 

- abaixo de 20%_ I ~EnOS de 10 Kg 

e igual ou supe - lO Kg ou mais porém mais de 

rior a 10%- 1I<g 

- abaixo de lO% - 10 Kg ou mais 

Urânio empob~ 
ciclo ou natural, 

Combustí tório ou corrbus 
wl iiT:â tí vel leverrente 
diad::> enriquecido_(~ 

nos de lO% _de 
materiais f.ís---: 
seis) (d) (e) 

a) Todo o plutónio, exceto aquele com concentração isotópica igual ou superior a &<m de plutónio 238. 
b} Materiais não irradiados em um reato r ou materiais irradiados em um reato r que poos.sua um nível de irradiação igual ou inferior a 

100 rad;'h a um metro de distância sem proteção, 
c) A5 quantidades não abrangid_ªs pela Categoria lii e o urânio natural deverão ser protegidos de acordo com a prâtlca ditada pela 

prudência. · 
d) Nível recomendado; c;~be ao; Estados, mediante avaliação das circunstâncias espO:cíficas, determinar outra categoria de proteçOO 

Física. a) Para material das Categoria~ II e III, o ú:úlsporte 
será efetuado sob precauções específicas, incluindo en- ___ _ e) Os outros oombustíveis que em função de seu too r original em materiais fisse'1s sejam c_lassificados nasCategorias [ou li antes da Jr

radia~ào poderilo ser classificados na categoria imediatamente inferior se o nível de irradiação do combustível ultrapassar 100 
radih a um metro de distãn_çia sem proteção. tendimentos prévioS entre o expedido r, o destinatário e o 
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SENADO FEDERAL--------r 
Fac;o saber que o S.enado Federal aprovou, e eu, Moacyr Dalla, Presidente, nos termos do art. 52, item 30, do Regi

mento Interno, promulgo a segui_n_te 

RESOLUÇÃO N• 76, DE 1984 

Altera o Regulamento Administrativo do Senado Federal e dá outras providências. 

Art. 1• O parágrafo único~ do artigo 136 do Regulamento AdministratiVo do Senado Federal, aprovado pela Reso-
lução n• 58, de I O de novembro de 1972, passa a vigorar com a seguinte redação: 

"Art. 136. ~., ........................... "' .... "···~· .... ~ ......... ~ ..... ,. ............ ~ ........ . 

Parágrafo único. São órgão~ da Subsecretaria de Biblioteca: 

1- Seção·ue Administração 

II- Seção de Seleção e Registro de Material Bibliográfico 

III- Seção de Processos Técnicos 

N- Seção de Periódicos 

V- Seção de Indexação 

VI- Seção de Referênclif Bibliográfica 

VII- Seção de Materiais Especiais 

VIII- Seção de Reprografia." 

Art. 2• As competências das Seções a que se referem os artigos 13 7 a 140, acrescidas das Seções deSeleção e Regis~ 
tro de Material Bibliográfico, de Indexação e de Materiais Especiais, passam a ser as seguintes: 

"Art. 137. À Seção deAdministraçãoceompete: receber, controlar e distribuir o expediente da Subsecreta
ria; requiSitar, cOntrolar e diStribuir material; receber, informar e en-caminhar processos; redigir a correspon
dência e executar o serviço datilográfico da Subsecretaria; arquivar e manter registro da correspondência reali
zada; organizar a consolidação dos dados estatísticos; proceder ao controle interno do pessoal da Subsecretaria; 
e executar outras tarefas correlatas. 

Art. 137-A. À Seção de Seleção e Registro de Material BibliográficO compete: definir e aplicar a política de 
seleção, aquisição e descarte de livros, periódicos e outros documentos gráficos, reprográficos e ~audiovisuais, in
clusive as publicações oficiais brasileiras; pré-catalogar, registrar e controlar o material adquirido por compra, 
doação ou permuta, mantendo atualizado o respectivo catálogo; realizar, periodicamente, o inventário do mate
rial adquirido; colaborar na atualização do Catálogo de Publicações Oficiais Brasileiras quanto às publicações 
editadas pelo Senado Federal; controlar as duplicatas e manter intercâmbio desse material com outras Bibliote
cas; manter o arquivo dos catálogos de editores e livrarias; manter os Cadastros de Fornecedores, Editores, Enti
dades Doadoras e Entidades Permutadoras; implantar e manter atualizados os documentos componentes do Ban
co de Dados de Monografias e Periódicos no que se refere à aquisição; e executar outras tarefas correlatas. 

Art. 138. À Seção de ProcesSos Técnicos compete: catalogar, classificar e indexar os livros, folhetos, ma
pas e outros materiais especiais do acervo da Subsecretaria; manter atualizados os documentos componentes do 
banco de dados e Monografias, 'organizar e manter atualizados ·as catálogos manuais do autor,título, assunto, to
pográfiCo e sistemático: identificar externamente os documentos para colocação nas estantes e enviá-los à Enca
dernação, quando necessMio; preparar os livros para empréstimo; promover ii edição do catálogo impresso do 
acervo de livros e folhetos; coordenar as diversas entidades alimentadoras do sistema; manter o controle da lin
guagem de indexação utilizada pelos usuários; e executar outras tarefas correlatas. 

Art. 139. À Seção de Periódicos compete: colaborar na política de seleção e descarte de periódicos; regis
trar e controlar os periódicos adquiridoS e encãininhá-los para processamento; organizar as coleções nas estan
tes; realizar periodicamente o inventário das coleções; manter atualizado o Banco de Dados de Periódicos no que 
se refere ao controle das coleções; providenciar a encadernação dos volumes; fornecer os dados da coleção de Pe
riódicos para oCat.álogo Nacional ele Periódicos; promover a edição do Catalogo impresso da coleção de periódi
cos; e executar outras tarefas -~rrelatas. 

Art. 139-A. Ã Seção de IrÍdexação compete: estabelecer e aplicar a política de seleção de periódicos e de 
assuntOs que serão objeto de anãlise para indexação; _ihdexar os -artigos_selecionados;.. manter atualizado o Banco 
de Dados de Periódicos no que se refere à indexação de artígqs; ma:nter atuafizadas l'S lístagens de consulta às re
ferências bibliográficas indexadas; coordénar as diversas entidades alimentadoras do sistema; manter o controle 
da linguagem de indexação utilizada; promover a edição de boletins bibliográficos na ~área de dências sociais; e 
executar outras tarefas correlatas. 

Art. 140. À Seção de Referência Bibliográfica compete: atender as consultas relativas ao material biblio
gráfico; orientar os crinsulentes, piTTain6ntaores. servidO-res -do Congresso e a comUnidade em geral, no uso provei-
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toso dos recursos da Biblioteca; realizar pesquisas bibliográficas; elaborar e manter atualizadas as bibliografias 
de interesse para o Congresso Nacional; pesquisar -nos vários bancos de (fados alimentados pelo Senado Federal; 
organizar e manter atualizado o serviço de Disseminação Seletiva da Informação; controlar os empréstimos, de
voluções e reservas do material bibliográfico; ínanterinteréâml:Jio com outras Bibliotecas e centros de pesquisa; 
registrar e cobrar:_ ~sobras_ extraviad.as ou não ~devolvidas; sugerir aquisições, cuidar da ordenação das novas 
aquisições e recolocação dos documentos nas estantes; zelar pela conservação do a_cervo, enviando documentos 
para restauração ou encadernação quando necessârio;- fÜrneêt!r cóPiáS d=e iextos para consulta; e executar outras 
tarefas correlatas. -

Art. 140-A. À Seção de Materiais Especiais oompete: indexar os artigos de jornais; manter arualizado o 
arquivo vertical e recuperar as informações nele contidas; controlar e registrar a coleção dejornai_s; providen
ciar, quando necessârio, xerocópias; arquivar mapas, microformas, discos, slides e outros materiáis que, por sua 
natureza, exijam cuidados especiais de armazenamento e conservação; ~ ~xecutar qutras tarefas correlatas." 

Art. 3• Ao Capítulo I, do Título IJI, do livro I, é acrescido mais uma Seção dos "Auxiliares de Biblioteca", com o se-
guinte artigo. a ser incluído onde couber: _ _ , _ - __ 

"Art. Aos Auxiliares de Biblioteca incumbe auxiliar osCheres de Seçâo fica execução das tarefas peculia--
res à função e ou_tras ativid-ades correlatas." 

Art. 4• A Tabela deDistribuição_deFunçõesGratificadas(Anexo 11), do Quadro Permanente do Senado Federal, pas-
sa a vigorar com os seguin.t.es acréscimos: --

"03 (trés) Chefes de Seção - FG-2 

04 (quatro) Auxiliares de Controle de Informação - FG-3 

08 (oito} Auxiliares de Biblioteca - FG-4"_. 

Art. 59 A Subsecretaria de Pessoal_provid:enc_iarâ a rep~blicação do Regulamento Administrativo do Senado Eede-
ral, renumerando seus disposifiVOs, de acordo com as alterações -decorrentes _desta Resolução. -

Art. 6• Esta Resolu_ção entra em vigor na data de sua publicação. 

Art. 7• Revogam-se as disposições em contrãrio. 

Senado Federal, 27 de novembro de 1984.- Moacyr Dalla, Presídente. 

Faço saber que o Senado Federal ~provou, nos termos do_art. 42, inciso Y-4-daConsfituiçãQ,_e_eu_) Moa_c;yt:P~l_l~, Pr~~i_:
dente, promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO N• 77, D!J: 1984 

Autoriza o Governo do Estado de Santa Catarina a elevar em Cr$ 14.307.923.098 (quatorze bilhões, trezentos e 
sete milhões, novecentos e vinte e três mil e noventa e oito cmzelros) o montante de soa dívida consolidada interna. 

Ar!. I• Ê o Governo do Estado de Santa Catarina autorizado a elevar, temporariamente, o parâmetro fixado pelo 
item III do ar!. 2• daRes()lução n• 6;1., de28 de outubro de 1975, do Senaao Federal, de modo a permiti r o registro de uma emis
são de 1.178.773 Obrigações do Tesouro do Es_tado_ de Santa Catarina_:_,. 'ORJC, Tipo Reajustãvel, equivalente a Cr$ 
14.307.923.0.98 (quato;ze bilhões,trezentos e_SeteiTJilhões, IJ~Vej::enlÔs e v)rite~ três mil e noventa e oito cruzeiros), considera
do o valor nominal do título deCrS 12.137,98 (doze mil, cellto e trinta e sete eruzeiros ec~()venta e oito cenÚtvos), vigente em ju
nho de 1984, destinado a auxiliar a execução do Programa déirabalho a cargo doGovernº do Estado, obedecidas as condições 
admitidas pelo Banco Centfàldo Brasil, no respectivo processo. -

Ar!. 2• Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação. 

Senado Federal, 27 de novembro de 1984.- Moacyr Dalla, Presidente. 

f aco saber que o Senado Federal aprovou, nos termos do ar!. 42, inciso VI, da Constituição, e eu, MoacyrDalla, Presi-
dente, promulgo a seguinte -

RESOLUÇÃO N• 78, DE 191!4 

Autoriza aPrefeituraMuncipal de Bocaiúva, Estado de Mi nas Gerais, a contratar operação de crédito nova
lor de Cr$ 427.288.408,89 (quatrocentos e vinte e sete milhões, duzentos e oitenta e oito mil, quatrocentos e oito 
cruzeiros e oitenta e nove centavos). -

Ar!. 1• É a Prefeitura Municipal de Bocaiúva, Estado deMinasGerais, nos termos do art. 2• da Resolução n• 93, de 
II de outubro_d_e 1976, do Senado Federal, autorizada a contratar operação de crédito no_val9r deÇr$ 427.288.407,89 (qua
trocentos e_ vinte e set~ milhões, duzentos e Olt~~nta e oi.to mil, quatrocentos e Oito- cruzeiros e oitenta e nove centavos), corres-
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pendente a 86.079 ORlN s, considerado o valocnominal da ORlN de Cr$ 4.963,91 (quatro mil, novecentos e sessenta e três 
cruzeiros e noventa e um centavos), vigente em agosto de 1983, junto à Caixa EconômicaFederal, esta na qualidade de gestora 
do Fundo de Apoio' ao Desenvolvimento Social- FAS, destinada à construção daAdutora de Água Bruta de Ribeirão·daO-nça, 
naquele Município; obedecidas as condições admitidas pelo Banco Central do Brasil, no respectivo processo. 

Art. 2• Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação. 
Senado Federal, 27 de novembro de 1984.-SenadorMoacyrDalla, Presidente. 

FaÇo saber que o Senado Federal aprovou, nos termos do art. 42, inciso VI, daConsíituição, e eu, Moacyr Dalla, Presi-
dente, promulgo a seguinte · 

RESOLUÇÃO N• 79, DE 1984 

Autoriza a Prefeitura Municipal de ValinhÓs, Estado de São Paulo, a contratar operação de crédito no valor de 
Cr$ 10.235.070.000 (dez bUhões, duzentos e trinta e cinco milhões e setenta mil cruzeiros). 

Art. I• É a Prefeitura Municipal de V alinhos, Estados de São Paulo, nos termos do art. 2• da Resolução n• 93, de II 
de outubro de 1976, do Senado Federal, autorizada a contratar operação de crédito no valor de Cr$ I 0.235.070.000 (dez bi
lhões, duzentos e trinta e cirico milhões e setenta mil cruzeiros), correspondente a 1.000.000 (um milhão) deUFCs, considerado 
o valor nominal da UFC de Cr$ 10.235,07 (dez mil, duzentos e trinta e cinco cruzeiros e-sete centavos), vigente em abril de 
1984, junto ao Banco do Estado de São Paulo SA., este na qualidade de agente financeiro do Banco Nacional da Habitação
BNH, destinado à execução de obras do Projeto CURA I, naquele Município, obedecidas as condições admitidas pelo Banco Cen
tral do Brasil, no respectivo processo. 

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

Senado. Federal, 27 de novembro de 19R4.- Senador Moacyr Dalla, Presidente. 

l-ATADA 217•SESSAO,I!M 27DEI'vvlMBRO 
DE 1984 . . 

1.1-ABERlURA 

1.2- EXPEDIENTE 

1.2.1 -Leitura de Projeto 
ProJeto de Lei do Senado n'il 244/84-

Complementar, de autoria do Sr. Senador Nelson 
Carneiro, que isenta de encargos fiscais a·s ti:inSmls- · 
sões imobiliárias que especifica. · 

1.2.2- Requerimentos 
-N9 324f84, de urgência para a Mensagem n~> 

195/84 (n\" 397, de 1984, na origem), solicitando au
torização do Senado para que o Governo dO Estado 
de Santa Catarina possa elevar em Cr$ 
14.307.923_.098, o montante de sua dívida consoli
dada. 
·-N9 32-o/84, de urgência parã a Mensagem fiq 
2-2-:q'-8"4 (n"' 439,-de 1984, na orige'm), pela quãl o" se
nhor Presidente da República solicita autorização do 
Senado para que a Universidade Estadual de Campi
nas (UNICAMP), possa contratar operação de cr~ito 
no valor de Cr$ 8.027.341.998. 

1.3- ORDEM DO DIA 
Requerimento n' 47/84, soliCita-ndO tenham trami

tação conjunta os Projetas de Lei da Câmara n\"s 
49/77, 111/81 e 124'83 (nos 391j'75, 2:66~80 e 
1.38~83, respectivamente, na Casa de ôi-ígeffi), que 
dispõem Sobre o exercício da profissão de Técnico de 
Administração. Aprovado. 

Projeto de Decreto Legislativo n_\" 41/81 (n9 IO:V81, 
na Câmara dos Deputadosi que aprova o texto do 
acordo de Cooperação Científica i:- Tecnológica entre 
o Governo da República Federativa-do Brasil e o Go
verno da Repúblic-a da Colômbia, assinai:lo ein-Bogo-:. -
tá, a 12 de março de 198l.Aprovado com emenda. À 
Comissão de RedaçáO.-- -:- --- ·- · -·· -

SUMÁRD 

Projeto de Decreto Legislativo n~' l~84(n9 44/84, 
na Câmara dos Deputados) que ratifica o teXto -do 
tratado da comunidade Ibero-Americana de Previ
dência Social, concluído em Quito, a 17 de março de 
1982. Aprovado coin emenda. À Comissão de Re
d3.ção. 

1.4- MATÉRIAS APRS:!ADAS AFÚS A ORDEM 
DO DIA 

...:Mensagem n~> l95f84(n'r' 397/84, na origeni), em 
regime de urgência nos termos -do Requerimento nl> 
32:Y84, lido no Expediente. Aprovada, nos terrrios do 
Projeto de Resolução n~' 95/84, aPós pareceres das 
comissões competentes. Ã Comissão de Redação. 
-Redação final do Projeto de Resolução n"' 95/84, 

em regime de urgência. Aprovada. Â promulgação. 
- M~nsagem n"' 22":q'~4. _ ein regirricT de -urgêri_ci:i 

nos termos do Requerimento n"' 32f84.lido no Expe
diente. AproVada, nos termos do Projeto de Reso
lu~ão n<:> 9<i84, após pareceres das comissõ~s Compe
tentes. Ã Comissão de Redação. 

- Redaçã9 fin~l. do Projeto de Resolução ~,. 9lf84, 
em regime de urgência. Apr3v:d;. À promülgação. 

U- Dln!RSO AFÚS A ORDEM DO DIA 

SENADOR NELSON CARNEIRO- Extensão da 
gratificação- de produtividade aos--dem8.is funcio
nários de nível superior. 

1.6- CDMUN!CAÇÃO DA PRESIDENCIA 

ConvocaçãO-d-e sessão extraordináriã- a-1-eãfizar-se 
hoje, às 1 O h_Oras e 30 minuios, com Or-dem do D_i<i . 
que designa.-

1.7- ENCERRAMEN10 

2-ATADA 218•SESSÃO,EM 27DEI'QVE\1BRO 
DE 1984 . - ~ ., ~ - -

2.1- ABERlURA 

2.2'-- EXPEDIENTE 

2.2.1 - Leitltra de Projeto 
Projeto de Resolução n<:> 97/84, de autoria da Co

missão Diretora, que áCrescenta artigo à Resolução 
nq 5&f72, que disPõe sobre o Regulamento Adminis
trativo do Senado Federal. 

2.2.2 - Comunicação da Presidência 
-Prazo" para Oféreciriientci de emendas ao Projeto de 

Resolução n<:> 97, de 1984, lido anteriormente. -

2.2.3 - Requerimentos 
N\" 325/84, de urgênCia para o Projeto de Lei da 

Câmara n"' 217/84 (n"' 2.4l:q'83, na Casa de origem), 
que introduz modificações na Lei n\" ·5.292, de 8 de 
junho de 1967, que dispõe sobre a prestação do ser
vlço militar -pelOs. estUdarlt-es de Medicina, e dá ou
tras providências. 

NY 32éf84, de urgêncià Paka O Oficio n\" ~/2~84. 
-do Go'>:ernadoi do. Estado do J;:spirito Santo, solici

tandouo.~utq~i.z_ação dq S~~ado para que aquele Estado 
poss_a Contfat,ar oper~çãO de_crêdito externo no valor 
de USi i O,OOO,OOO.IJO (dez milhões de_dóiares), para 
os fins que especifica. 

2.3- ORDEM DO DIA 

-Requerimento n? 207/84, do Sr. S:enador Jutahy 
Magalhães, soficitando que seja anexado aos Proje
tas de_ Lei da Câmara n\" 4f83, e do Senado nY 

_149/79, que_tr~mitam ~m conjun_to, o Projeto de Lei 
·do_S_ena!fon? -~_6,):.1~ 198),_que fixa novo critério para 
o cálculo cio salário mínimo segundo determina a 
Convenção .131 da Organização Internacional do 
Trabalho. Aprovado. 

-Projeto de Decreto Legislativo nQ V84(n~' 27/83, 
na Câmara dos Deputados), que aprova o texto do 
AC6rdo de Cooperação Cultural, Científica e Técnica 
entre o Governo da Repóblica Federátiva do Brasil e 
o Governo de ·Antiguã e Barbuda, celebrado em 
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Brasília, em 17 de agosto de 1982, Aprovado. Ã Co
missão de Redação. 

2.4- MAT~RIAS APRECIADAS APÓS A OR· 
DEM DO DIA ~ 

Projeto de Lei da Câmara n~ 217/84, em regime de 
urgência nOs -termos do Requerimento n~ 32$'84, 
lido no Expediente da presente sessão. Aprovado, 
após parecer-da comissão competente. À sanção. 

Ofíciotn"' &'25, em regime de urgência, nos termos 
do Requerimento_ n~' __ :3_24f8_4~ lido_ no Expediente. 
Aprovado, nos termos do Projeto de Resolução n'? 
9&'84, após pareceres das comissões competentes. A 
Comissão de Redação. 

Redaçào final do Projeto de Resolução n"' -9__!~(84,_ 
em regirrte de urgência. Aprovada. Â promulgação. 

2.5 - DESIGNAÇÃO DA ORDEM DO DiA 
DA PRÓXIMA SESSÃO: ENC:::ERRAMENTO 

3-ATA DA 219• SESSÃO, EM 27 DE NO-
VEMBRO DE l984 . 

3. 1-ABERllJRA 

3. 2- EXPED lllN"l:E 

3.2.1-0ficio do Sr. J9..Secret!irio da Câmara dos 
D~putados 

Encaminhando à revisão do Senado autógrafo do 
seguinte projeto: 

-Pr-ojetO de Lei da Câffiara il5' 23"1784-
Complementar (n9"'232, de 1984, na Casa de origem), 
que dispõe sobre os empregados das empresas 
agroíndustriaís- e agrooomerciais que exercem suaf 
atividades no meio rural. - -

3.2.2 - Pareceres encaminhados i Mesa 

3.2.3 - <.:omunicações ~ YteMuencla 

-Recebimento do Oficio n9 &'3(}'8-4, d() Sr.GoverM 
nador do Estado do Paraná, solicitando autorização 
do Senado Federal a fim de que_ aquele Estado possa 
realizar operação de empréstimo externo no valor de 
US$ Il7,000,000.00, para fins que especifica. 

-Convocação de sessão extraordínâria a realizar
se hoje, às 18 horas e 30 minutos, comO idem do Dia 
que designa. -

3.2.4 - D~scursos do Expediente 

SENADOR HUMBERTO LUCENA, corno Líd_er 
- Transcurso do primeirO aniversário de falecimen~ 
to do S_enador Teotónio Vilela. 

SENADOR NELSON CARNEIRO, como Líder
Reinclusão, na Ordem do Dia, de projeto de lei dis
pondo sobre a_ extinção da sublegenda.Apelo em prol 
da apreciação da Emenda Carone. 

SENADOR LOMANTQ JONIOR~ Homenagem de 
pesar pelo falecimento do Deputado Honorato Viana. 

3.2.5-Comunicaçãu da Presidência 

Recebimento dosOfíC}o~ n<1s &'31 e S/34'84, do Sr. 
Governador dQ Estado da Par<l!'ba, solicitando auto
rização do Senado Federal a fim de que aquele Esta
do possa realizar operações-de empréstimos externos 
nos valores que menciona, para os fins que especifi· 
ca. 

3.3- OJ.mEMJJQ !)_IA 

-Projeto de Lei do Senado n'i' 13/80~ de autoria. 
do Sena_dor Itamar Franco, que estabelece abatimen-

to nos preços de derivados do petróleo e do âlcool, 
quando _destinados ao consumo próprio de motoris
tas profissióil.ais au"tôriomos.- AprÕTado. À Câmára 
dos Deputados. 

- Req_t)_e_!"im~J?.~O n9 _ 291 /84, S?licitando urgência 
para o Projeto de Lei do Senaçlo n~ 14/79, de auto~ia 
do Senador Nelson Carneiro, que revoga dispositivo 
da Lei n9 5.449, de4 de junho de 1968, os Decretos-lei 
n9s 672 e· 1.273~ respectivamente, -de 3 de julho de 
196_9 e 29 de maio de 1973, e dâ qutras providências. 
Aprovado, após us.U: da palavra o Sr. Nelson Carnei
ro. 

- Projeio óe Lei da Câmara n9 lQ/81 (n<1 1 ~529/79, 
na Casa- de origem), que dispõe sobre a aposentado

. ria, COm proventos integrais, dos ex~combatentes se
gurados da Previdência Social. Vo_taçãu adiada por 
falta de quorum. " 

__:_'PrOjeto de Lei. da Câmara n<1 44/81 (r:t'i' 587/7~.- na 
Casa de origem), que veda aos veíç1,.1los .de com~n.i
cação de massa (rádio, televisão, Círietffa, jornais, re
vistas, cartazes, anuârios ou qualquer- outro tipo de 

. publicação) aceitar a- autorização ou a vei.culação de 
anúncios e de comerciais que não sejam negociados 
produzidos, criados, filmados, gravados_. copiados
imagem e som- por profi'ssíOO.ais e empresas brasi

.leira~. ~otaçio adiada por falta de quorum. 

-=Projeto de Lei da Câmara n9 53/77 (n9 227/75, na 
Casa de origem), que dispõe sobre condições a obser
var na renoVação de contratos de atletr;~,s profissio· 
nais, e dã outras providências. Votaçio adiada por 
falta de quorum. 

....:._ Proje_to de Lei da Câmara.n'. 65ji9- (n9 4.257/77, 
na Casa de origem), que autoriza a alienação de imó~ 
veis residenciais da Rede Ferroviãria Federal a seU$ 
ocupantes. Votação adiada por falta de quorum. 

~Projeto de Lei da_Câmara n9 lo/84 (n9 2.867/76, 
n-a Cas_a de origem), que introduZ-modificações na 
Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo 
Decreto-lei n9 5.452, de l?_de maio de 1943, para o 

_ fim de assegurar estabilidade provisória à mulher 
trabalhadora que contrair núpcias. Votação adiada 
por falta de quorum. 

-Projeto de Lei daCâmra n'i' 79j79(n9 1.511/75, 
na Casa de origem), que acrescenta parágrafo ao art. 
5'. ~a ~_ei .n' 3.807, de 26 dt; agosto de 1960, que dis
põe sobre a Lei Orgânica da Previdência Sedai, alt~ 
rada p_ela Lei n9_ 5.890, de 8 de junho de 191}. (Apre
ciação- preliminar da juridicidade.) VotaÇio --adiada 
por falta de quorum. 

-Projeto de Lei do Senado n<:> 4 V82, de autoria da 
senadora Laélia de Alcântara, que acrescenta artigo 
ao Decreto-lei n9 594, de 27 de maio de 1969, qu~ 
institui a Loteria Esportiva Federal, e dã outras pro
vidências. Votação adiada poi falta de quorum. 

3.4- DISCURSOS APÚS A ORDEM DO DIA 

SENADO ITAMAR FRANCo-Restrições de S. E>;,f 

à indicaÇão- do Dr. Shigeak.l.Ueki para Emba1Xiidor 
do Brasil jun-to a Comunidade E~<mômic~ Européia. 

SENADOR JORGE KA.LUME- 499 aniversârio da 
Intentona Comunista. 

SENADOR JOSE /GNA-C/0 FERREIRA- Trans
curso do aniversãrio de morte do ex-Senador TOOlô
nio Vilela; 

Novembr~o de 1984 

"SENADOR NELSON CARNEIRO-Apelo a autori
dades governamentais no sentido de propiciar recur
sos aos engenhos e usinas de açúcar do Rio de Janei
ro. 

SENADOR ODACIR SOARES- Potencialidade da 
Amazônia brasileira. 

3.-5 ~DESIGNAÇÃO DA ORDEM DO D!A 
DA PRÚXJMA SESSÃO. ENCERRAMENTO 

4-ATADA 220•SESSÃO,EM 27DE!'VVEMBK> 
DE 1984 . 

4.1...,.ABER11JRA 

4.2-' EXPEDIENTE 

4.2.1- Pareceres encaminhados à Mesa 

4.2.2-- Requerimentos 

-:... N<:> 329/84, de !-lrgêncía para o Projeto de Lei d::. 
-Câmata:ri9 161j84 (n9 2.684'"83, na Casa de origem), 

de iniciativa do Senhor Presidente da República, que 
autoriza o Poder Executivo a abrir, ao Mípísté"rio da 
Educação eCultu_~. o crédito especial atê o limite de 
-c~s,-2.618.723.000, para o fim que especifica. 

--N9 33C}'84, de urgência para o Ofício 5!21, de 
1984, pelo o qual o Governo do Estado deMatoGros
so- do Sul soÜcitã do Se-nado autorização para reali
zar op~ração de crédito externo no valor deUS$ 
35,000.000.00. 

- . .: . .:.:.:N9 3_3_V84, do Sr. SenadorOdacirSoares, solici
tando que seja constituída uma ComiSsão Especial 
para o Desenvolvimento da Amazôr:iia COIDAM. 

4.3 -ORDEM DO DIA 

Requerimento n"' 21 Q'8A, de autoria do Senador 
Helvtdio Nunes, solicitando tenham tramitação em 
conjunto os Projetas de Lei da Câmara n9s 33 e 71, 
de 1983 (n9s 4.28:Y81 e 2.15t}'79, na Casa de ori
gem), que alteram dispositivos do Decreto-lei n9 
5.45"2, de-l'i' d~- maio de 1943- Consolidação da!> 
Leis do Trabalho. Aprovado. 

Projeto -de Resolução n<1 lq'84, que autoriza oGo
verno do Estado da Bahia a elevar em 
735.112.897,00 (Setecentos e trinta e cínco -milhões, 
cento e doze mil, oitocentos e noventa e sete cruzei
ros), o montante de sua dívida consolidada. Apruv_a
do. À Comissão de Redacão. 

--::--.Projeto de Resolução n9 87/84, que autoriza o 
Governo do Es:tado da Pa_raíba a elevar, temporaria
mente, o parâmetro fixado pelo item III do art. 29 da 
Resolução n<:> 62(75, modificada pela Resolução n9 
~3/76, ambas do Senado Federal, de modo a permitir 
o registro de uma emissão de 1.700.0000brigações 
do Tesouro do Estado da Paraíba tipo reajustável 
(9RTPB), equivalente aCrS 24.853.830.000(vinte e 
quatro bilhões, oitocentos-e cinqüenta e três tri.ilhões, 
oitocentos e trinta mil cruzeiros). Aprovado. À Co
missão de Redação. 

4.5- MATÉRIAS APRECIADAS APÚS A OR-
DEM DO DIA ~ 

- Redação final do Projeto de Resolução n_! _ 
16/84, constante 4o segundo item da Ordem do dia 
da presente sessãO. Aprovada, no-s termos do Reque
rimento n9 332/84. À pmmulgação. 

- Rcdação fina[ do Projeto de Resolução n9_ 
87/84, constante _do terceiro item da Ordem -do Dia 
da presente sessão, Aprovada, nos termos do Reque
rimento n'-' 333/84. Ã promulgação. 
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-Projeto de Lei d_a_Câ_mara n~' 161/84, em regime 
de urgência, nos termos do Requerimento n9 329/84, 
lido no Expediente. Aprovado, após pareceres das 
comissões competentes. À sanção. 

-Oficio n<? S(27J84, em regime de urgência, nos 
termos do Requerimento n~' 33Q'84, lido no Expe
diente. Aprovado, nos termos do Projeto de Reso
lução n9 99/84, após pareceres das comissões compe
tentes. Â Comissão de Redação. 

- Redação final do Projeto de Resolução n9 99/84, 
em regime-de urgência. Aprovada. Ã promulgação. 

4.6- COMUNICAÇÃO DA PRESIDENCIA 

Convocação de sessão extraordinãria a realizar-se 
hoje, às 19 horas e 5 minutos, com Ordem do Dia que 
designa. 

4. 7- ENCERRAMENlD. 

5-ATA DA 221• SESSÃO, EM 27 DE NO
VEMBRO DE 1984 

5.1-ABERlURA 

5.2- EXPEDIENTE 

5.2.1- Requerimentos 

-N9 334'84, de urgência para a Mensagem Presi~ 
dencial n9 192, de 1984, pela qual o Senhor Presi~ 
dente da República solicita autorização do Senado 
para que o Governo do Estado do Rio Grande _do Sul 

possa realizar operação de crédito no valor de Cr$ 
90.310.588.007. . 

- N9 335/84, de urgê!iCia para a Mensagem Presi
dencial n9 214, de l984, pela qual o Senhor Presidente 
da República solicita autorização do Senado Federal 
para que o Governo do Estado de Minas Gerais pos~ 
s-a realizar operação de crêdito no valor de USS 
I 15.333,693.05. 

5.3 -ORDEM DO DIA 

Requerimento n'i' 23q'84, solicitando tramitação 
conjunta para os Projetas do Senado n'i's 51 e 13:lf84~ 
Complementares, de autoria-dos Senadores Humber
to Lucena e Henrique Santillo, respectivamente, que 
modificam dispositivos da Lei Complementar n'i' 25, 
de 2 de julho de 1975. AprovadO. 

Profeta de Lei do Senado n9 117/79, que dispõe 
sobre a aplicação como Incentivo Fiscal, na ârea dã 
SUDAM, da totalidade do Imposto de Renda devido 
pelas pessoas fisicas e jurídicas domiciliadas na Ama~· 
zônia Legal e dá outras providências. Aprovado, após 
usar da palavra o Sr. Jorge Kalume. À Comissão de 
Redação. 

Projeto de Lei do Senado n'i' 12/81, que modifica a 
denominação de movimento estudantil a que se refe
re a Lei n'i' 6.341, de 5 de julho de 1976, e dâ outras 
providências. Aprovado. À Comissão de Redação. 

5.4- MA TERIAS APRECIADAS APÓS A o"R
DEM DO DIA 
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-Mensagem Presidencial n9 t 9~84, em regime 
de. urgência, nos termOs do Requerimento n9 334'84, 
lido no Expediente. Aprovada, nos termos do Projeto 
de Resolução n9 10q'84, após pareceres das comis-
.sões competentes. Â Com"issão de Redação. 

- Redação final do Pro feiO de Resolução n9 
IOC}'84, em regime de urgência. Aprovada. À pro
mulgação. 

-Mensagem Presidencial n9 214'84, em regime 
âe urgência, n-os termos do Requerimento n9 33~84, 

-lido no Expediente. Aprovada, nos termos do Projeto 
de Resolução n'i' l0lf84, após pareceres das comis
sõe§--' competentes. Â Comissão de Redação. 

- Redação final do ProjetO de Resolução n9 
to 1/~4. em regime de urgência, Aprovada. À pro
mulgação. 

5.5- COMUNICAÇÃO DA PRESIDENCIA 

Convocação de sessão extraordinária -a realizar~se 
amanhã, às I O horas, com Ordem do Dia que desig~ 
na. 

5.6- ENCERRAMENTO 

6-PORTARIA DO DIRETOR-GERAL N• 54, 
DE 1984. . -

7- MESA DIRETORA 

8-LIDERES E VICE-LIDERES DE PARTIDOS 

9-illMRJSIÇÃODASillMIS!OESPERMANEN-
TES 

Ata da 217' Sessão, em 27 de novembro de 1984 
2• Sessão Legislativa Ordinária, da 4 7• Legislatura 

ÀS 10 HORAS. ACHAM-SE PRESENTES OS SRS. 
SENADORES: 

Jorge Kalume- Altevir Leal- Mário Maia- Euni
ce Michiles - Fábio Lucena - Raimundo Parente -
Claudionor Roriz ·~Gaivão Modesto- Qdacir S_oares 
- Aloysio Chaves- Hélio Gue-iros- Alexandre Costa 
- José Sarney- Alberto Silva- Helvfdio Nunes-
João Lobo- Almir Pinto- José Lins- Virgílio Tâvo
ra - Carlos Alberto ~ Moacyr Duarte - Martins Fi..: 
lho- Humberto Lucena- Marcondes Gadelha- Mil~ 

ton Cabral ~-Aderbal Jurema -Cid Sampaio- Mar
co Maciel- Guilherme Palmeira --Carlos Lyra- Luiz 
Cavalcante- Passo_s Pôrto- Jutahy Magalhães- Lo
manto Júnior- Luiz Viana --João Calmon- José Ig
nácio Ferreira ~ Moacyr Dalla - Amarai Peixoto
Nelson Carneiro- Itamar FranCo- Morvan Acayaba 
-Alfredo Campos:__ SeverolJomes- Benedito Fer
reira- Henrique Santillo --Mauro Borges- Roberto 
Campos- José Fragelli- Marcelo Miranda- Salda
nha Derzi- Affonso Camargo --Álvaro Dias- Jaison 
Barreto- Jorge Bornhausen- Lenoir Vargas- Car
los Chiarelli - Pedro Simon - Octâvio Cardoso. 

O SR. PRESIDENIE (Moa-c)' r Oalla)- A lista de pre
sença acusa o comparecimento de 5.8 Srs. Senadores. 
Havendo número regimental, declaro aberta a sessão. 

Sob a proteção de Deus iniciamos nossos trabalhos. 
Sobre a mesa, projeto de lei que vai ser lido pelo sr. 

l9-5ecretârio, 

- EXTRAORDINÁRIA -

Presidência do Sr. Moacyr Da/la 

1:: lido o seguinte 

I'ROJEro DE LEI 00 SENADO 
N• 244, DE 1984 (roMPLEMENTAR) 

Isenta de enc_~rgos fiscais as transmisSões iDlobl
- liárias que especifica. 

O Congresso NaCional decreta: 
Art. }'i' São isentas de quaisquer tributos ou taxas e 

emolumentos, inclusive _estaduais e municipais, as 
transmissões imobiliárias relativas à aquisição de casa 
própiia ·através do Sistema Financeiro da Habitação, 
quando a renda nlensal do adquirente não ultrapassar 
cinco (5) salários mínimos. 

Art. 2'i' Esta.lei corrlplementar entrarâ em Vi-gor n-ã 
data de Sua publicação. 

Art. 39 Revogam~se as disposições em contrário_. 

J ustlficaçio 

A isenção de tributos do âmbito municipal e estadual 
. pode ser concedida por iniCiativa TCderal, desde que 

através de lei complementar, conforme estabelecido no 
§ 2'i' do art. 19 da Constituição Federal que,_ de outra 
parte, não -reservou dita lei à competência exclusiva do 
Presidente da República, do que resulta poder ser inicia~ 
da por meJ!lbros do Congresso. 

Por outro lado, sabe-se que a aquisição de casa pró
pria- envolve uma série de despesas obrigatórias nem 

sempre suportâveis- pela bolsa do adquirente de baixa 
renda. 

Assim, cabe_ ao Poder Público, pelos meios ao seu al
cance,_ facílit_ar a aquisição de casa própria, mâxime 
quando se sabe que este é o objetivo Primordial da exis
tência e atuação do Sistema Financeiro da Habitação. 

Cremos, portanto, que a medida aqui pleiteada 
jusfifica~se amplamente, inclusive sob o aspecto do rele
vante iriti::resse social, exigênCia -consignada no dito § 2t 
do art. 19,CF., para a isenção-de tributos municipais e 
estaduais. 

Sala das Sessões, 27 de novembro de 1984.-Nelson 
Carneiro. 

(Às Colnissões de Constituiçdo e iustiçci' e de Fi
nÕnças.) 

O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dallal - O projeto 
lido será publicado e remetido às comissões competen~ 
tes. 

Sobre a mesa, requerimentos que vão ser lidos pelo Sr. 
J9~Secretârio. 

são lidos os seS:uintes 

REQUERIMENTO N• 323, DE 1984 

Requeremos urgência, nos termos _do art. 371, aUnea 
.. b''. do Regimento Interno, para a Mensagem n9l95, de 
J98-4 (n'i' 397/84, na orfgefn), Solicitando autorização do 
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Senado para que o Governq do Estado de Sa.nta_Çat;lrr.:
na possa elevar cm CrS !1.307.923.098 (quatorze bilhões, 
trezentos e S(;te milhõ_es; novecentos e Virlte e -três -ffiil e 
novecentos e oito cru-zeiros), -9 montante 9,e sua dívlda _-
consolidada. ____ - -·-

Sala das Sessões, 27 de_novembro de 19_8_4. ----:-_AlOysfo_ 
Chaves - Humberto LuccnSI, - - - -- -

REQUERIMENTO N• 324, DE 1984 

Requeremos urgência, nos termos do art. 371, alínea 
""b", do Regimerifo Interno, para· a· Mensagem n9 222, de 
1984 (n"' 439/84, na origem), pela qual o Senhor Presi
dente da República solicita auh?rização do .Senado para 
que a Universidade Estadual de Campin-as- (UNI
CAMP), possa contratar operação de crédito no v3.1oide· 
Cr$ 8..027.341.998 (oitO- bilhões, vinte e sete milhões, tre
zentos e quarenta. e um mil,__nl;)vecent9s e _noVenta e ~Õito 
cruzeiros). _ _ _ ___ :- _ _ ____ . 

Sala das Sessões, 27 de novembro de 1984. :- Aloyslo 
Cbaves, Líder PDS- Humberto Lucena, Lídef-PMOB. 

O SR. PRESIDENTE (Moacyr D_alla)- Os requeri
mentos lidos serão votados após a Ordem do Dia nos 
termos do arL 375, II, do Regimento Interno. 

O SR. PRESIDENTE (M oacyr Dalla) - Passa-s!_ à. 

ORDEM DO DIA 

Item 1: 

Votação, em turno único, do Requerimento n9 
47, de 1984, de autoria dQ Senador Jutahy Maga
lhães, solicitando tenham __ tramitação conjunta _os 
Projetas de Lei da Câmara n9s 49, cj_e 19]7,-Lll;-de 
1981, e 124, de 1983 (n•s 396(75, 2.665{80 e 
\.385/83, res-pectivamente, ná Casa de orig"~). que 
dispõem sObre o exen::icio da profissão de Técnico 
de Administração. 

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

dos. (Pausa.) 
Aprovado. 
Aprovado o requerimento a Presidência fará cuthprir 

a delibe_r_ação do Plenário. 

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

Discussão, em turno único, do Projeto de Decre
to Legislativo n' 41, de 1981 (n9 102/81, na Câmara _ 
dos Deputados), que aprova o te;<.to do Acordo de -
Cooperação C:ienUficã: e Tecnológica entre o Gover
no da República Federativa do Brasil e o Govern<! 
da República da Colômbia, assinado em Bogotá, a 
12 de março de 1981, tendo - ---

PARECERES, sob"''' 472 a 475, de 1984, das 
Comissões: ___ _ 

-De Relações Extttiores, favorável, nos terfnos 
de substitutivo que Oferece; 

-De Constituição e Justiça, favorável ao substi
tutivo da Comissão de Relações Exteriores; 

-De Educaçio e Cultura, favOrável ao substitu
tivo da Comissão de Relações Exteriores; e~ 

-De Economia, favorável. 

A Presidência esclarece ao Plenãrío qUe-o sUbstitutivo 
da Comissão _ _de Relações Exteriores constitui, na verda
de, emenda aditiva de um parágrafo único ao artigo- }9 
do Projeto e como tal setá submetido ao Plenário. 

Eirt-disCussãQ o pYojeto e a- emenda. (Pa1,1sa.) 

~~ Não havençl.o quem queira discuti-los, declaro-a en-
-~erradâ~ ~~ -- --- ------

- J;m volac~? o Projeto,- sem- prejuí:w da efuenCia. 
o.s:srs. Scnad?res que o aprovam pe~ffianéçadi.Senta-

dos. (Pausa.) · -
.Aprovado. 

~ o seguinte: o projeto aprovado. 

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 
N• 41, DE 1981 

(n9 102/81, na Câmara dos Deputados) 

Aprova o texto do Acordo de Cooperaçio Oentíft
ca e Tecnológica entre o Governo da Rep\ibllca Fede
r-ati-Va do BrasU e o Governo da República da Colôm
bht., !'sslnado em Bogotá, a 12 de março de 1981. 

- o-,congresso Nacional decreta: 
JA..rt. \9 Fica aprovado o texto ÕQ Acordo d~_Coope

ra~ão Científica e Tecnológica entre o Governo da Re· 
pública Federativa do Brasil_e o Governo da _R~pública 
da Colômbia, assinado ern Bogotã, a 12 de março de 
1981. 

Art. Í<1 lf~te Decreto_ Legislativo entra em vigor na 
data de sua publicação. 

O SR. PRESIDENTE (Moacyr Da11a)- Em votação 
a emenda. 

Os Srs. Senadores que a aprovam permaneçam senta· 
do~. (Pausa.) 

Aprovada. 
Aprovados o projeto e a emenda, a matéria vai à Co

missão de Redação. 

É a ~eguínte a emenda aprovada. 

EMENDA N• I - CRE 
(Substitutivo). 

A:õ Projeto de Decreto LegiSlativo 
n9 41, de 1981 

Apro~a o te-xto do Acordo de Coope:aÇio Cientifi
ca e Tecnol6gica entre o Governo da República Fede
rativa do Brasil e o Governo (la República da Colôm
bia, assinado em Bogotá, a 12 de março de 1981. 

O Congresso Nacional decreta: 

Art. (9 FiCa aProvado o text~-dÕ-Acordo de Coope· 
ração Científica e Tecn_ológica entre o Governo da Re
pública do Brasil e o Governo da, República da Colôm· 
bia, assinado em Bogotã, a 12 de março de 1981. 

Parágrafo único.- QuaisqueÍ' atos ou ajustes COJJtple· 
·mentares, de que possam resultar revisão ou modificação 
do presente ACordo, ficain sujeitOs à aprovação do con· 
gresso Nacional. 

Art. 29 Este Decreto Legislativo entr_a __ rml_ vigor na 
datá de -suà publicação. · • 
Ar~ j9 Revogam-se as dispoSições erri contrâiiO. 

O SR- PRESIDE~Tif (M oacyr Dajj,.).::. Itero 3: 

Di-SCussão, em turno único, do Projetú de Decre
to Legisl~divo nf 13, de 1984 (n<? 43/84, na Câmara 
dos Deputados), que rãtifica o texto d_o Tratado da 
Cç)inunidade Iber_o-Americana de Previdência So· 
cial, concluído em Quito, a li de março de 1982, 
tendo 

PARECERES, sob n's 488 e 489, de 1984, das 
-CôlnisSõés: 

-De Relações Exteriores, favorável, com Emen;;' 
da que apresenta di il9 -1-CRE:; ·e 

-:De L~glslaçàO Social, favorável ao projeto e à 
emenda da-Com_iss_~o- di! Refaçõe~_~xterioreS. ·- · 

Novembro de 1984 

Em discussão _o projeto e a emer.da. (Pausa.) 
Não havendo quem queira discuti·la. declaro-a encer

rada.-
Em v0t~ção o projeto sem prejuízo da emenda. 

Üs-S~s. Senadores que o aprovarri pe1maneçam senta· 
dos. (Pausa.) ---

Aprovado. 

É o seguinte o projeto aprovado. 

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 
N• 13, DE 1984 

(N'i' 43/84, na Câmara dos Deputados) 

Ratifica o texto do Tratado da Comunidade Ibero· 
Americana de Previdência Social, conclufdo em Qui· 
to, a 17 de março de 1982. 

O Congresso Nacional decreta: 

Art. i"' _Fica ratificado o_texto do Tra,tado da Çomu· 
nidade Ib~ro~America_na de Previdência- Social, conclUí~ 
do em Quito, Equador, a 17 de março de 1982. 

Art. 49 Este decreto legislativo entra em· vigor na 
data de sUa p-ublicação-. 

O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla)- Em votação 
a emenda, 

Os Srs. Senadores que a aprovam per-maneçam senta
dos. (Pausa.) 
~-Aprovada. 

Aprovados o projefo -e a emenda, a matéria vai à Co; 
missão de_ Redação. 

É a seguinte a emenda aprovada 

EMENDA N• I - CRE 

No art. 19 do projeto, onde se lê:'' .. ratificadQ__:_'-'-' leia
Se ''aProvado". 

O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla)-:- Esgotada a 
matéria-com;ta.nte da Ordem do Dia. 

Vai-se passar, agora, à votação do Requerimento n9 
323, lido no Expediente, de urgência para a Mensagem 
n' 195, de 1984. 

Em _vota_ção _o requerimento. 
Os Srs. Senad_ores que o aprovam permaneçam senta

dos. (Pausa.} 
Aprovado. 

Aprovado_ o requerimento passa.se à apreciação da 
m-atéria que foj despachada_ às Comissões de_ Economia e 
_de C-õnstii:Ui~ão e Jus~~ça. 

Sobre a mesa, o parecer da Comissão de Economia 
que vaí ser lido pelo sr. \9.Secretãrio. 

É lido o _seguinte 

PARECER N• 809, DE 1984 

Da _Comissão dt Economia, sobre a Mensagem n~ 
"195, dé {984 (n'~ 397/84, na origem), do Senhor Pre
sidente da Rep6bllca, submetendo à aprovação do Se
nado Federal, proposta Para que seja autorizado o 

-Governo do Estado de Santa Catarina a contratar 
operação de-_~édlto no valor de CrS 14.307.923.098 
(quatorze bilbaes, trezentos e sete milhõt!s, OoVecen: 

_ ~ to~ e-vinte e três mil e noventa e oito cruzeiros). 
. -

Re!ato~: senador l~Jsé Uns 

-Com-a Mensagem n<:> 195/84.-o Senhor Presidente da 
República submete à deliben1ção. do Senado Federal 
pleito do Governo do Estado de Santa Catarina, qJ.!e õb~ 
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Jetiva registrar a emissão de 1.178.773 Obrigações do Te
souro Estadual (ORTCf, equivalente a Cr$ 
14.307.923.098 -(quatOrze &Tihões, trezentos e sete mi~ 
lhões, novecentos e vinte e três mil e noventa e oito cru-
zeiros), nas seguintes condições: - -

D!ARIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção li) 

"a) quantidade: 1.178.773 Obngações do Tesouro do 
Estado de Santa Catarina- Tipo Reajustâ'Yel (ORTC), 
equivalentes, ao valor nominal de Jun/84 (Cr$ 
12.137,98) a Cr$ 14.307.923.098; 

b) características dos tftulos: 

Prazo Série Taxa Periodicidade de Pagamento ModalidadeNumeraçio dos 

Juros 

5 anos 9%a..a s_emestral 

(I) = idêntica à das Obrfgações do TCsouro Nacional
Tipo Reajustável (ORTN); 

(2) = P = ao portador 
E = nominativa-endõssávC:I 

c) cronograma de (Oiocaçio e vencimentos: 

Emissão 

Nov/84 
Nov/84 
Nov/84 
Dez/84 
Dez/84 
Dez/84 

TOTAL 

Vendmedto 

Nov/87 
Dez/87 
Jan/88 
Jan/88 
Fev/88 
Mar/88 

Quantidade 

100.000 
100.000 
100.000 
100.00 
100.000 
59.462 

559.462 

Correçio 
Monetária( 1) 

mensal 

(') 

P-E 

Certificados 

008.111 a008.290 

Ante o exposto, acolhemos a Mensagem nos termos 
do seguinte: 

PROJETO DE RESOLUÇÃO N' 95, DE 1984 

Autoriza o Governo do Estado Santa Catarina a 
elevar em Cri 14.307.923,098 (quatorze bilhões, tre
zentos e sete milhões, novecentos e vinte e três mU e 
noventa e oito cruzeiros) o montante de 5UA dfvlda 
consolidada Interna. 

O Senado Federal resolve: 

Artigo I~' É o Governo do Estado de Santa Catarina 
au.toriz.ado a elevar, temporariamente, o parâmetro fixa
do pelo item III do art. 29 da Resolução n\' 62, de 28-10-
75, do Senado Federal, de modo a permitir o registro de 
uma emissão de_ L 178.773 Obrigações do Tesouro doEs
tado de Santa Catarina - Tipo Reajustável (O.RTC), 
equivalente a CrS: 14.307.923,098 (quartoze bilhões; tre

obs: a serem colocados com prazo decorrido na data deemlssio. zentos e s_ete milh~es, novecent?s e vinte e três mil ~no
venta e o1to cruze1ros) - considerado o valor do htulo 

d) forma de colocaçio: através de ofertas públicas, nos de CrS 12. 137,98, vígtmte em junho -de 1984, destinada a 
termos do item VH da Resolução n' 565, de 20-9-79, des- auxiliar a execução do Programa de Trabalho a cargo do 

te Banco Central; 

e) autorização legislativa: Lei n9 5.165, de 27-11-75, e 
Decreto-lei n9 692, de 13-5-76." 

O Conselho Monetário Nacional pronunciou-se pelo 
encaminhamento do pedido, acolhendo o parecer do 
Banco Central do Brasil, vazado, no seu final, nos ter-
mos- seguintes: 

. "Dentro do critério técnico adotado até então, 
caso se tratasse de emissão nova (aumento do volu
me dos títulos da espécie em circulação), a: situação 
exposta no parágrafo anterior faria com que se vies
se a sugerir o encaminhamento d_o assunto ao Con
selho Monetário Nacional com proposição de iode 
ferimento do pleito. -

Entretanto, considerando que: 

a) a emíssão de que se trata não se caracterizar como 
cria'(ão de uma nova responsabilidade para o Estado, 
mas, sim a prorrogação de um compromiSso já-existente; 

b) não dispõe o Estado de Santa Catarina, em face dã 
difícil situação financeira que o momCflto atravessa, de 
recursos para realizar o resgate dos papéis vencidos e a se 
vencer no presente exercício, e o não pagalnento"-dos 
mesmos poderá trazer sêrios transtornos ao mercado de 
títulos da espécie, entendo que tal emissão; em carâter 
absolutamente excepcíonal, poderia ser autorizada pelo 
Senado Federal." · 

Governo do Estado, obedecidas as condições admitidas 
pelo Banco Central do Brasil no r~ectivo processo. 

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

Sala das Comissões, 21 de novembro de 1984.- Ro
berto Campos, Presidente- José Llns, Relator -Jorge 
Kalume - Severo Gomes - Octfvlo Cardoso - José 
Fragelll - Lulz Cava.!cante~ _ 

O SR, PRESIDENTE (Moacyr Dalla) - O parecer 
da Comfssão de Economia conclui pela apresentação do 
Projeto de ResolllçãO n9 95, de 1984, que autoriza o-Go
verno do Estado de Santa Catarina a elevar em CrS 
14.307.923.098 (quatorze bilhões, trezentos e sete mi
lhões, novece_ntos e vinte e três mil e noventa e oito cru
zeiros), o montante de sua dívida consolidada. 

(Dependendo de parecer da Comissão de Constituição 
e·Justiça.) -

Solicito do nobre Senhor Senador Hélio Gueiros o pa
reç:er da ComisSão de Constituição e Justiça. 

O SR. HJ;:Lio GUEIROS (PMDB- PA. Para emitir 
parecer.) - Sr. Presidente, Srs. Senãdores: 

O presente Projeto de Resolução, da CoinissãO de 
Economia d~ Senado Federal com~conclusão de seu Pa~ 
rece:r sobre a Me_ns~em n9 195/84, do Senhor_ Presidente 
da República, autoriza o GoVerno de Santa Catarina a 
elevar em -Cr$ 14.3Ü7.923.09E (quatorze bilhõr!s, trezCn
tos e sete -m-ilh_ões, novecentos e vinte e três mil e noventa 

_e oito cruzeiros) o montante de .sua dívida consolidada 
Tnterna, de<modo a permitir o registro de uma emissão de 
un.7i3 Ob_rigaçÕes do- Tesouro do Estado- de Santa 
Catarina. 
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O pedido foi formulado nos termos do preceituado no 
art.-2~> da Resolução no 62, de 28-ll-75, modificada Pela 
de n9 93, de 11-10-76, ambas do Senado Federal, e se faz 
acompanhar de- toda documentação exigida pela legis
lação. 

Assim, verifica-se que a proposição fói elaborada con
soan_te as prescrições legais e regimentaís aplicáveis à es
pêcie; merecendo, por isSo; o nosso encaminhamento fa
vorável, no que tange aos aspectos de constítuc~onalida
de:}uridiCidade e técnica legislativa. 

O SR. PRESIDENTE (Moacyr Datta)- O parecer é 
favorãvel. 

Cofup1etada a instrução da matéria, passa-se à 

Discussão, em turno único, do Projeto de Reso
lução n\' 95, de 1984, que autoriza o Governo doRs
tado de Santa Catarina a elevar em Cr$ 
14.307.923.098, o iiiontante de sua dívida consolida
da interTta. 

Em discussão o projeto.(Pausa.) 
Não havendo quem queira discuti-lo, declaro-a encer

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

dos~_(Pausa.) 

Aprovado. 
O projeto vai à Comissão de ~ação. 

O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla)- Sobre a me
sa, o parecer da ComissãO de Redação que vai ser lido 
pelo Sr. I ~-Secretário. 

É lido o seguinte 

PARECER No 810, DE 1984 

(Da ComiSsão de Redação) 

Redação final do Projeto de Resolução n\' 95, de 
1984. 

Relator: Senador Saldanha Derzi 
A Comissão apresenta a redação final do Projeto de 

Resoi,Jçào n\' 95, de 1984, que autoriza o Governo do-Es
tado de Santa Catarina a elevar em CrS 14.307.923.098 
\quatorze_bilhões, trezentos e sete milhões, novecentos e 
vinte e três mil noventa e oito cruzeiros) o montante de 
sua dívida consolidada interna. 

Sala das Comissões, 27 de novembro de 1984. -Joio 
Lobo, Presidente - Saldanha Derzi, Relator - Alberto 
Silva. 

ANEXO AO PARECER No 810, DE 1984 

Redaçio final do Projeto de Resoluçio n9 95, de 
1984. 

RESOWÇÃONo DE 1984 

Autoriza o Governo do Estado de Santa Catarina a 
elevar em Cr$ _ _14.307.923.098 (quatorze bilhões, tre
zentos e sete núlhões, nov~tos e vlnte e três mil e 
noventa e oito cruzeiros) o montante de sua d(vlda 
consolidada Interna. 

O Senado Federal resolve: 
Art. }9 É o Governo do Estado de Santa Catarina 

autorizado a elevar, temporariamente, o parâmetro fixa
dQ pelo item III do art. 29 da Resolução n9 62, de 28 de 
outubro de_l975, do Senado Federal, de moda a permitir 
o fesgitro de uma emissão de 1.178.773 Obrigações do 
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Tesouro do Estado de Santa Ca_tarina - 0RTC,7[ipo 
Reajustável, equivalente a Cr$ 14.307.923.098 -(quator:ie 
bilhões, trezentos e sete milhões, novecentos e vinte e frês 
mil e noventa e oito cruzeiros), considrado o valor .nomi
nal do titulo de Cri 12.137,98 (doze mil1 cento e trinta e 
sete cruzeiros e noventa e oito centavos), vigente em ju
nho de 1984, destinado a auxiliar a eXecução do Pr.9gra
ma de Trabalho a cargo do Governo do Estado, t;~bedeci
das as condi~ões admitidas pelo Banco Central âo Brasil, 
no respectívo processo. _ 

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

O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla) - Achando.,e_ 
em regime de urgência a matéria Cuja redação fin<!l acaba 
de ser lida, deve ser esta submetida, imediatamente, à de-
liberação do Plenário. · 

Em discussãO a redação final. (Pausa.) 
Não havendo quem queira discutHa, declaro-a encer

rada. 
Em votação. 
Os Srs. Senadores que a aprovam per~aneçiõi SeÕ.ta

dos. (Pausa.) 
Aprovada. 
A matéria vai à promulgação. 

O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dal!a)- Vai.se pas
sar, agora à apreciação do Requerimento n9 324, lido no 
Expediente, de urgêncíli Para a Mesagem nl' 222, de 1984. 

Em votação o _requerimento. 
Os Srs. Senadores_que o aprovam permaneçam senta-

dos. (Pausa.) -
Aprovado. . __ 
Aprovado o_requerimento, passa-se ã apreciação dã 

matéria que foi despachada às Comissões de Economia e 
qe Constituição e Justiça. 

Solicito do nobre Sr.. Senador Fábio Lucena o _parecer 
da Comissão de Economia. · -- ·-

O SR. FÁBIO LI)CENA (PMDB- AM. Para emitir 
parecer.) ---Sr. Presidente, Srs. Senadores: 

O Senhor Presidente da República e!Icaminha a exame 
do Senado Federal (art. 42, item VI, da Constituição), 
proposta no sentido de que seja a Universidade Estadual 
de Campinas- UNICAMP, com base no que estabelece 
o art. 2~' da Res_oluçào n~'93, de 1976, -do Senado Federai, 
autorizada a co~ntratar operação de crédíto no valor de 
Cr$ 8.027.341.998 (oito -bilhões, vinte e sete milhões, tre
zentos e quarenta e um mil e no~ecentos e noventa e oito 
Cruzeiros), correspondente a 720.200 ORTN, de Cr$ 
11.145,99 em maio de 1984, junto à Caixa_ Ec_onômica 
Federal, mediante utilização de recursos do Fundo de 
Apoio ao DesenvolvimentÇl Social - F AS, destinada à 
conclusão das Q.b.r.as do _ _Ho$pital das Clínicas, com as Se
guintes condições gerais: 

Caracterfsdcas da operaçio: 
A- Valor: CrS 8.027.34l,998,0Q (corresponden

te a 720,ZOQ\JRTN, de Cr$ I 1.145.99, em 
maio/84); ~ 

B-Prazos: 
I - de carência: 36 meses; 
2- de amortização: 144 meses; 

C - Encargos: 
1 --juroS: 6% a,a.; 
2 - .correção rrionetãria: 60% do .índice de va

riação das ORTN; 
D -Garantia: Fiança d~-Tesou~o do Estado de 

São Paulo; 
E - De!tinaçio dos recursos: conclusão das 

obras do Hospital de Clínicas. 
3. Segundo o parecer apresentado pelo Órgão finan-

dador, a operação de crédito sob exame é viável econô-
mica ·e financeiramente. · 

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Se9ão II) 

~__, _ O pr~cesso é ac_ompan]lado dos seguintes elemen
tos principais: 

a) ExpoSição de Motivos (EM n'l' 157 /84) do Senhor 
Ministro de Estado da Fazenda ao Exm~' Senhor Presi
dente da República, Comunicando que o- Conselho Mo
netário Nacional, ao apreciar a proposta, manifestou-se 
faVoravelmente ao pleitO, formulado conforme o art. 21' 
da Res9suçijo n9--93,_de 1976, do ~en~adOFedetãl; e 

b) Parecer do Bi"rlco Cent~al· do Bi-asil _:.: Departa
mento de Operações com Títulos e Valores Mobiliârios; 
favol-ávd- ao pleito. 

5. Cfexame do quadro çi_;~. posição (J0-4-84) da postu
lante revela qu~ "consldera~do tod_o o e:ndividamento 9a _ 
u Diversidade Estadual de Campinas (intra + eXTrauffilte -
-r op. em exame), conforme demonstra o quadro ante
rioT, ele perman~cerá contido nos tetas fixados pelos 
i"tens i, II e III do art. 2'l' da Resolução n~' 57, de 1975, do 
Senado FederaL 

6. De outra forma trata::-se de uma operação--extriili
mite a que, por força das disposições contidas no]lrt. 2~' 
da Resolução nl' 93, de 1976, nãc:~ se aplicam os !irriites (i
tens I, II e III), fixados nQ a_rt. 21'_d_a Resolução ri9 62~ de 
!975, ambas do Senado Federal, haja vista que oS,recur
~os a serem r~passados provêm do Fundo de A Paio ao 
Desenvolvimento_ Social - F AS -

7. Atendidas as exigências das normas- vlgerites e as 
disposições do_Regimento interno, _concluímos pelo aco
lhimento da presente mensagem, na forma do_ seguint~ 

PROJETO DE RESOLUÇÃO N• 96, D~ 1984. 

Autprlza a Universidade Estadual de Campinas -
UNICAMP - Estado de Sio Paulo~ • contratar ope-. 
ração de crédito no valor de Cr$ 8.027.341.998 (olto 
bUhõest vinte e sete mllhõ""es, trezentoS-e -qu-~~renti. e 
·um mil e novecentos e noventa e oito cruzeiros). 

O Senado Federal resolve: 
Art. \9 f: a Universidade Estadual de Çampi:rlas

UNlCAMP, Esta~o de São Paulo, nos termos-do art. 29 

gãRe~olução n~' 93; de II de outubro de 1975), do Seii.ado 
Federal, autorizada a contratar uma ope_ra_ção"âe Crédito 
no Valor de Cr$ 8.Õ27.341.998 (oi~o.bjlhões, vinte e sete 
·milhões, trezentos e quarenta e um mil e nç.veCentos e 
!1-oY~ta e oito Cr.u~eiros)~ correspondente a 720.200 
ORTN! consid-erado o valor nominãr"da ORTN de ÇrS 
11.145,99 (onze mil, cento e quarenta e cincO Cruzeiros e 
riov~nta e nove centavos) em maio de_l984, junto a Catxa:-
Econômica Federal, mediante a utiliÍ.~ção de recurso~ dQ 
F~ndÕ de· Apoio do Desenvolvimento Social -:- f A~. 
deStinada à conclusão _ct3' obraS do_ Ho_spital de Clínicas 
daciuela Universidade, obedecidas -ãs êõndiçóes admiti
das pelo Banco Central do Brasil no_respectivo proei:sso. 

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

O SR. PRESIDENTE (Moac~r Dalla)- A Comissão 
de Econ.Q_mia conclui seu parecer pela apresentação do 

· Projeto de Resolução n~' 96, de 1984, que autoriza a Uni
versfõade Estadual d~ Campínas (UNICAMP) a contra
tar operação de crédito no valor de Cri 8.027.341.998 
Coito bilhões, vinte e sete milhõe~. tr~nios e quarenta e 
um mil, novecentos e tiOventa e "oito- CruZeítos); destina
do à conclusão das obraS do Hospital aas-ctrnicas.(De
pendendo de parecer da Comissão de Constituição e Jus
tiça.) 

Solicito do nobre Senhor Senador HÉLIO G:UEIROS 
o parec_:er da cOmissão de Constitúkâo F Justiça. 

O Sjt. Hll.LIO GUEIROS (PMDB- PA. Para emitir 
parecer.) - Sr. Presidente, Srs. Senadore_s: 

Apresentado pela Comissão de Economia,_ o -projeto 
de resolução em exame.autori.1!:a a UniY:ersidade Estadual 
de Campinas- UNICAMP, Estado çle São Paulo~ nos 
termoS do art. 29 da Resolução n~ 93, de 1! de outubro 
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de 1_976, do Senado Federal, a contratar operação de cré
dito no valor de Cr$ 8.027.341.99S" (oito bilhõt;S, vinte e 
sete milhões, trezentns e quarenta e um mil, novecentos c: 
noventa e oito cruzeiros), correspondente a 720~200 
ORTN, considerado o valor nominal da ORTN de Cr$ 
1 t .145,99 (onze mit, cento e quarenta e cinco cruzeiros e 
noventa e nove centavos), junto à Caixa Económica Fe
deral, mediante a utilização de recv.rsos do Fundo de 
Apoio ao DesenVolvimento SoCial- FAS, âestiiiada à 
con(:fusão" 'dits obras do Hospital de Clínicas daquela 
Universidade, obedecidas as condições admitidas pelo 
Banco Central do Brasil no respectivo processo. 

.. ~Enquadra-se a operação ao disposto no ãft. 21' da 
Resolução n"' 93, de 1976 (alterou a Resolução nl' 62, de 
t 975), pois os recursos serão provenientes do Fundo de 
Apoio ao Desenvolvimento Social- FAS, e, dessa for
ma, considerada e:<tralimite. 

3. Anexo ao processado, encontram-s~: 
a) Exposição de Motivos (EM n"'-.!57/84) do Senhor 

Ministro de Estado da ~!!lenda, encaminhando o pleito 
ao Senhor PreSidente da ·Repúb.lica; 
_ b) parecer do Cons~lho Monetárfo NaciOilaJ, favorá

vel;_ 
c) parecer da Diretoria do Banco Central do Brasil, 

pelo encaminhamento ao COnselho Monetário Nacional 
e, posteriormente, à Presidência da_República e ao Sena
do FederaL 

4. Há a ressaltar que o projeto ob.ede_c!!J.I ao disposto 
no art. 42, item VI, da Constituição; atindeu às normas 
legais (Resoluções n9s 62, de 1975 e 93, de 1976), e, tendo 

-estabelecido no Regimento Interno (art. 106, item II). 
5. Ante o exp-osto, opinamos no sentido da normal 

tramitação da matéria, uma vez_ que é constitucional_ e 
jurídico. 

O SR. PRFSIDENTE (Moacyr Dalla)- O parecer é 
favoráveL 

Completada a instrução da matéria, pãssã"-se à 

Discussão, em turno úniCO, do Projeto· de Reso
tução n~' 96, de 1984, que autorízã- a- Urijversjdade 
EstadUal de Campinas - UNICAMP, -Estad_o de 

-São Paul(;- a c0ntr3tar operaçãÔ de· crédito -no valor 
de Cri- 8".027.341.998, destinado à concluslo das 
obras do Hospital das Clínicas. 

Em discussão o projeto. (Pausa.) 
Nã~ havendo quem queira discuti-lo, deClaro-a encer~ 

rada. 
Em votação. 
OS S-rs. Senadores que o aprovam permanecam senta

dq_s, (p<iusa.) 
Aprovado. 
O pl'õjeto vai à CómisSifO de Redação. 

O SR.. PRESIDENTE (Moacyr _Dali a)-Sobre a me
sa, o parecer da Comi$Sio de Redaçâo q-ue- vai sêr lido 
pelo Sr. 1~'-Secretário, 

~ lido o seguinte 

PARECER N• 811, DE 1984 
(Da Comissão de Redação) 

Redado final do Projeto de Resoluçio ol' 96, de 
1984. 

Relator: Senador Jorge Kalume 
A Comis.são apresenta a redação fillal do Projeto de 

Resolt!_çãç,i __ nl' 96, de 1984, que auto_riza a- Universidade 
Estadual de Campinas - UNICAMP, Estado de São 
P.a.u!o, a contratar operação de crédito no valor de ·crs 
8.0:n .341.998 (oito hj_lhões, vinte e sete milhões, trezen
to:. e quarenta e um mil, novecentos e noventa e oito cru~ 
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zeiros), destinado à conclusão das obras do Hospital das 
Clínicas. 

Sala das Comissões, 27 de novembro de 1984. --Al
berto Silva, Presidente- Jorge Kalume, Relator- Al
mlr Pinto. 

ANEXO AO PARECER N° 811, DJ3 1984 

Redaçio final do Projeto de Resoluçio o'>' 96, de 

!984 

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

RESOLUÇÃO No DE 1984 

Autoriza a Universidade Estadual de Campinas
UNICAMP,-Estado de São Paulo, a contratar ope
raçio de crédito no valor de Cr$ 8.027.341.998 (oito 
bilhões, vinte e sete milhõeS, trezentos e quarenta e 
um mil, novecentos e noventa e oito cruzeiros). 

O Senado federal resolve: 
Art. 19 É a Universidade Estadual de Campinas

UNICAMP, Estado .de São Paulo, nos termos do_ art. 29 
da Resolução n9 93., de II de outubro de 1976, do Senado 
Federal, autorizada a contratar uma operação de crédito 
no valor de Cr$ 8.027.341.998 {oito bilhões, vinte e sete 
milhões, trezentos e quarenta e um mil, novecentos e no
venta e oifo cii.tze1r0s),-C-rirrespondente a 720.200 (sete
centos e vinte rriil e duzentos) ORTNs, considerado ova
lor nominal da ORTN de Cr$ 11.145,99 (onze mil, cento 
e quarenta e cinco cruzeiros e noVenta e riove centavos), 
vigente em maio de 1984, juntõ à CaiX_a Econômii:il Fe
deral, mediante a utilização de recurSos do Fundo de 
Apoio ao Desenvolvimento Social -- F AS, destinado à 
conclusã_o do Hospital das Clínicas, daquela Universida
de, obedecidas as condições admitidas pelo Banco Cen
tral do Brasil no respectivo processo. 

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

O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla)- Achando-se 
em regime de urgência a matéria-cuja redação final acaba 
de ser lida, deve ser esta submetida, imediatamente, à 
deliberação do Plenário. 

Em discussão a redaáo final. (Pausa.) 

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

Em votação. 
Os Srs. Senadores aque a aprovam permaneçam senta

dos. (Pausa.) 
Aprovada. 
O projeto vai à promulgação. 

O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla) - Concedo a 
palavra ao nobre S_e_nador Nelson Carneiro. 

O SR. NELSON CARNEIRO - (PTB - RJ. Pro
nuncia o seguinte discurso.) --Sr. Presidente, Srs. Sena
dores~_ 

A existência da gratificação de produtividade, conferi~ 
da apenas aos nfveis superi()ore_s do serviço público fede
ral, ,-J)OCfe levar- à ConcftisãOd.C_ que os demais funcio
nâtios não produzem convenientemente, quando, na ver
dade, aquela melhoria salarial tem sido atribuída a 
várias categorias como uma compensação pelo nível in
suficiente de vencimentos. 

Saliente-se que a concessão desse benefício não tem -
sido consignada a todas as classes de uma mesma catego
ria assim, enquanto algumas, em nível universitário, têrri 
ga-~á-nfida as_~ percepÇão, outras, de igual ní~e_l,_ não re-
cebem a gratificação de produtividãde. -

Em fi ris de outUbro jâ Se notíCiaVa q-Ue os fUilcionários 
de nível superior estavam preparando um memorial, 
para encaminhá-lo ao DASP, solicítarido paridade de 
benefícioS, para que se ponha fim a uma injusta discrimi
nação entre servidores do mesmo nível. 

No dia 25 de o,utubro último, reuniram-se no Rio de 
Janeiro, os empregados públicos de nível superior, para 
examinar o- Problema, ressaltando"-se a incongruênéia 
dominante, quando vãrias classes diferentes_ recebem 
gratificação de produtividade, na base de oitenta por 
cento sobre os vencimentos, enquanto mais de dois mil 
servidores só percebem a gratificação de nível superior, 
de apenas vinte -por cento~ 

Trata-se, aleg~m os_ interessado.s, de uma _clamorosa 
inj~stiça: que precisaS~ urgentemente san~da= e, neSSe 
sentido, quereinos mariifestar a nossa confianç~ no Mi
nistro Josê Carlos Freire, esperança de que encaminhará 
anteprojeto de lei à Presidência da República, que, trans-

- formado em Mensagem, seja ~ncamínhado ao Congresso 
Nacional. 

Essa discriminação não pode perdurar_e precisa ser sa
nada ainda no atual Governo, para que deixe, no seio do 
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funcionalismo injJ.Istiçado, a melhor lembrança do Presi
dente João Figueiredo, que tanto tem feito pelo Pafs, em 
outros setores, políticOs e sociais. 

O Presidente da Anistía, das Eleições Diretas, daRe
democratização do País, com a reforma das nossas insti
tuições politicas, precisa transformar-se, antes do térmi
no do Se_!! mandato, no Presidente do Funcionalismo Ci
vil da União, sanando todas as injustiças que se vêm per-

- petuando, com tratamentos discriminatórios que em 
nada contribuem para o aperfeiçoamento da nossa buro
cracia, iníciado com a Reforma Administrativa. 

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

O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla)- A Presidên
cia convoca sessão extt;aordináría a realizar-se hoje, às 

_ 10 horas e 30 mínutos com a seR:uinte 

ORDEM DO DIA 

VO_tação, em turno único, do Requerimento n9 207, de 
1984, do Senador iutahy ~Magalhães, solicita-ndo seja 
anexado aos Projetes de Lei da Câmara n9 44, de 1983; e -
do Senado n9149, de 1979, que tramitam e-m conjunto, o 
Projeto de Lei do Senado n"' 36, de 1983, de autoria do 
Seilador_ Itamar Franco, que fixa novo critério para o 
cálculo do salário mínimo segundo determina a Con
venção l31 da OrganizaçãO Internacional do Trabalho. 

2 

Discussão, em turno único, do Projeto de Decreto Le
gislativQ-n9 I, de 1984 (n9 27/83, na Câmara dos Deputa
dos), que aprova o texto do Acordo de Cooperação Cul
tural, Cieiltífica e Técnica entre o GoVerno da República 
Federativa do Brasil e o Governo de Antfgua e Barbuda, 
celebrado em Brasília, em 17 de agosto de 1982, tendo 

PARECERES FAVORÁVEIS, sob n's 670 e 671, de_ 
1984, das Comissões: 

- de Relações Exteriores; e 
..;;... de Educaçio e Cultura. 

O sR: PRESIDENTE (Moacyr Dalla) -·Estâ encer· 
rada a sessão. 

(Levanta-se a sessão às lO horas e 25 minutosJ 

Ata da 218"' Sessão, em 27 de novembro de 1984 
2~ Sessão Legislativa Ordinária, da 47~ Legislatura 

ÀS 10 HORAS E 30.MINUTOS, ACHAM-SE PRE· 
SENTES OS SRS. SENADORES: 

Jorge Kalume.- Altevir Leal- MáriO Maia- Euni
ce Michiles- Fábio Lucena-- Raimundo Parente::
Claudionor Roriz- Gaivão Modesto - Odacir Soares 
- Aloysio Chaves- Hélio Gueiros- Alexandre Costa-
- José Sarney - Alberto Silva - Helvfdio Nunes ~ 
João Lobo- Almir Pinto- José Lins- Virgílio Távo
ra - Carlos Alberto - Moacyr D~Jarte - Martins Fi
lho- Humberto Lucena- Marconde's Gadelha- Mil
ton Cabral - Aderbal Jurema - Cid Sampaio - Mar
co Maciel- Guilherme Palmeira- Carlos Lyra- Luiz 
.Cavalcante- Passos Pôrto- Jutahy Magalhães- Lo_-

- EXTRAORDINÁRIA -

Presidência do Sr. Moacyr Dalla 

manto Júnior- L"iiiz Viana- João Calmon- JoSé Ig
náCiO Ferreira - Moacyr Dalla - Amaral_ Peixo_t_o -
Nelson Carneiio- Itamar Franco.:..- Morvan Acayaba 
--Alfredo Campos- Severo Gomes- BentdrtO Fer
reira...:...: Henrique Sã.ntillo- Mauro Borges- Roberto 
Campos- Josê Fragelli- M3:rcelo Miranda- Salda
nha Derzi - Álvaro Dias - Jaison Barreto -:-- Jorge 
Bornhausen- Lenoir Vargas- Carlos CJtiarelli- R_~
dro Simon - Octávio Cardoso. 

O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla) - A lista de 
presença acusa o comparecimento de ~8 Srs. Senadores. 
Havendo- número regimental, declaro aberta a sessão. 

Sob a proteção de Deus, iniciamos nossos tfabalhos. -

Sobre a mesa, projeto que será lido pelo Sr. 19-
Secretárío. 

É lido o seguinte 

PROJETO DE RESOLUÇÃO No 97, DE 1984 
(Da Comissio J?lretora) 

Acrescenta artigo à Resoluçio n9 58, de 1972, que 
dispõe sobre o Regulamento Administrativo do Sena
do Federal. 

O Senado Federal resolve: 

Art. J9 Acrescenta-se ao Regi.!lamento Administra
tivo do Senado Federal, aprovado pela Resolução n9 58, 
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de 1972, e alterações pOsteriores, os seguintes dispositi
vos, ao final da Seção XI, do Capítulo V: 

"Art.- 449. O Senado F~deral destinará à Asso
ciação dos Servidores do Senado" Fe~~ral - ~SSE
FE, anualmente, em seu _orçamento, recursos com
plementares, como auxílio para despesas de custeio 
e de capital, para manutenção de serviços integra
dos de educação e assistência Social aos filhos de 
seus servidores." 

Parágrafo único. _ _A_admin_istração e a prestação dos 
serviços de que trata este arligo, obedecerão a regula
mento espedfico, a ser elaborado pela ASSEFE e homo-
logado pela Comissão Diretora. _ .-

Art. 29 O atuar art. 449 do_ Reglllamenfo Adminis
trativo do Senado_Fed_eral_passa a ter o ~úm~ro 450, fi~ 
cando renumerados os artigos subseqUerites. --

Art. 39 Esta Resolução entra em vigor n~ data de 
sua publicação. 

Jusdficaçio 

O Senado Fed~ral. através da oportuna_ manifestação 
de seu ex~ Presidente,_ o saudos<t~enador Nilo Coelho, 
decidiu apoiar a construção ·de uma creche para atender 
os filhos dos servidores da Casa, notadamente Os de me
nores recursos, associando, assim, a- insti(üição a esse 
amplo movimento nacional que se vem deflagrando, não 
somente no âmbito das empresas, mas também na área 
pública,_ visando a c.ri~ção de serviços de educação e cui
dado às criança~ na faixa pré-escolar. 

A decisâo-_do ~minente e saudoso Senador foi ffiãntida 
pelo atual Presidente da Casa, que tem prestado, pes
soalmente e através da 1•-Secret~ria, todo o apoio indis-
pensável à concreti_zação dessa__i_déia. _ ~ 

t:: sabido que a integração crescente da mulher no ~er
cado d_e tra_balho torna impe_riosa a criação de serviços 
educacionais e sociais capazes de s~primir as ~unções de 
proteção e educação dos filhoS menores de 7 (sete) anOS, 
durante a sua aqsência do lar. -

A legislação trabalhista, _em seu capitulo de proteção 
ao trabalho da_ mulher, inscreve como uma da$ abri-_ 
gações sociais do empregador que tenha a ~:;u st;r_viçp 
mais de 30 empregadas de ida9e superior a 16 anos~ a de 
manter berçários para crianças em fase de amamentação, 
e, facultativamente, a celebração de con'lênios com cre
ches particulares, 

O Ministério do Trabalho, há menos de quatro anos, 
chegou a cogitar a criação de um sistema çle incentivo_s 
fiscais para ajudar a manter as creches de empresas, a 
exemplo dos incentivos para treinamento e alimentação 
dos trabalhadores. 

Na área pública, foram as empresas, atravês de suas 
fundações prevldenciárias e de beneficias sociais, os pri
meiros órgãos a_ cuidar dessa necessidade; mais recente
mente, os próprios órgãos da administraçllo pública, 
onde geralmente é grande o contingente de mão-de-obra 
feminina, vêm "acolhendo, através de_ associaÇões de ser
vidores, a reivindicação de abertura de creches. 

O projeto da creche para os filhos dos servidores do 
Senado Feder~!, já definido e em ~xecução, viSa prÕpOi~
cionar o atendimento inicial de um grupo de cerca de.350 
(trezentos e cinqUenta) crianças, na faixa de 3 (trê~) me
ses a 4 (quatro) anos de idade. 

A Corriissão Especial que estudou o as.s1.1nto e prepa
rou as djretrizes do anteprojeto técnico, ao recomendar 
essa primeiro ní~el de atendimento, sugeriu que_, em eta
pas posteriores, o sistem-a seja expandido com a c~iação
de pequenos estab~lecimentos, ou ç_elebração de convê
nios, nas próprias áreas de residência dos servidores, nas 
cidades-satélites, formando UIJl sistema de rede integrada 
com a creche matriz, de acordo com as recomendações 
técnicas m;~.is atu~lizadas. 

DIÂRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção !!) 

Pelo porte desse tipo de organização e pela natureza 
dos s_~_rviços técnico-profissionais requeridos nas áreas 
de nutrição, médico-pediátrica, psicO-pedagógica e S<F 
cial, a organização e administra-ção desse tipo-de estabe
lecimento exige, a presençã. de uma equipe de profissio
nais competentes e dedicados, alêm de auxiliares devida
mente treinados para lidar com as crianças. 

Portanto, além de instalaçÕes físicas e é:QúlpâmC:ntos 
adequados e de _uma manutenção ágil ~ efiçiente, a admi
nistração da creche vai exigir uma polítiCa de recurs9s 
humanos condizente com os elevados padrões de ser~ 
viços que se deseja obter. 

Consoante os procedimentos recomendados pela mo~ 
derna administração de serViÇos sociais, considera~se im~ 
portante o envolvimento dos usu~~ios,_ obtido_ atrav~s de 
-sua participação, no custeio dos serviços, em peJ;"centuais 
de COntiib1,1ição proporcionais ao seu nível de renda e 
pàfticipação em OOlegiados incumbidos da fiscalização, 
orgãnização e supervisão dos serviços. 

Assim, a melhor alternativa para garantir a partici
pação dos usuários e permitir que a organizaçãO dos ser
viços se faça de modo ágil, eficiente e em: padrões de qua
lidade té_cnico-profissional, é necessário que a sua admi
rtlstraÇãO se faça através da própria Associação dos Ser
vidores do Senado Federal - ASSEFE. 

O presente proj~to de Resolução tem assim, o propósi
to de alterar o atual R~gulamento A5lffilii.IStr3.Üvo -do Se
nado Federal, para nele introduzir as alteraçõe5 qUe PeT~ 
mitam a transferência de recursos indispensávêi;s_à it1S:ta
lação, equipamento e custeio de serviços da creche dos fi
lhos de servjdores- do Senado Federal e de s~us órgãos 
supervisionados. . . . ~ 

Sala da Comissão Diretoni, 27 de_n_ovembro de 1984. 
=:- Moacyr Dalla- Lomanto JOOior- Jalson Barreto
Henrique Santillo - Milton Cabral - Raimundo Paren
te. 

O SR. PRESIDENTE (Moacyr D-alla)-- O pro]~to 
que acaba de ser lido será publicado e em seguida ficará 
sob:re a mesa, pelo prazo de 3 sessões ordinãrias, parare
cebimento de emendas. Findo esse prazo será des}:lacha
do às comissões competentes. 

Sobre a mesa, requerimento_s que vão ser lidos pelo Sr. 
1 ~'-Secretário. 

São lidos os seguintes 

REQUERIMENTO No 325, DE 1984 

Requeremos urgência, nos termos do art. 371, alínea b 
do Regimento Interno, para o ~rojeto de Lei da Câmara 
n9 217, de 1984 (n!> VH2/83, na Casa de origem), que _in
troduz modirlc-açOes na Lei ·n9 5.292, de- 8 de junho d~ 
\967_J que dispõe sob_re a pre~tação do serviço militar pe
los estudantes de Medicina; e dá outris providências. 

Sala das Sessões, 27 de novembro de 19.84.- ~loyslo 

Chaves, Uder do PDS - Humbeito Lucena, Líder do 
PMDB. 

R~QUERIMENTO No 326, DE 1984 

Requeremos urgência, nos termos _do art, 371, alínea b 
do Regimento Interno, para o Oficio n9 S/25/84,do Go~ 
vernad_or do Estado do Espírito Santo, solicitando auto
rização do Senado para que aqUele Estado possa Contra-_ 
tar operação de crédito, externo no valor de US$ 
tO,OOO,OOO.OO (dez milhões. de dólares), para qs fins que 
especifica. · ·-

Sala das Sessões, 27 d~ novembro de_l984. ""'":"'",Aloyslo 
Chaves, Líder do PDS - Humberto Lucena, LÍder do 
PMDB. 

Q_~R. P~E$I[!ENtE (M·a-acyr O~allã)- Os reqUeri
me_ntos.lid_o? serão apreciad_os_apôs a q_rdem -~o Dia, nOS 
ter~os regimentais. 

Novembro de 1984 

O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla) - Passa,se à 

ORDEM DO DIA 

Item 1: 

Yotação, em turno único, do Requerimento n!' 
207, de 1984, do SênadÕr Jutahy i\fãgaih.ães, solici-

- """·- tando seja an~xado aos Projetas de Lei da Câmar-a 
n!' 44, de 1983, e do Senado n!' 1_49) de 1979, que tra~ _ 
mitam em conjunto, o Projeto de Lei do Sena.do n9 

-- - J6, de 1983, de autoria do Senador Itamar Franco, 
que fixa novo critéiio -para o_ cálculo do salário 
mfnimo s"éguitdo determina a Convenção 131 da Õr
ganizaçào Internacional do Trabalho. 

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

~ dos. (Pausa.) 
Apro...:ado. 
Será cumprida a deliberaÇão do- P:le!lârio. 

O SR. PRESIDJ;:NTE (Moacyr Dalla) -Item 2: 

DiscuSsão, em turno único, do Projeto de Decre
to Legislativo n9 1,_ de 1984 (n9 27/83, nà Câritara 

- dos Deputados), que aprova o texto do Acordo de 
CQõperação Cultural, Científica e Técnica entr~ o 
GOveril.o da República Federativa-do Bfasli e o Go-~ 
vern<?_<le A-':J.tfgua e B_ar~uda, celebrado em Brasflia, 
em 17 de agosto de 1982, tendo 

PARECERES FAVORÁVEIS. sob n's 670 e 
671, de 1984, das Comissões: 

- de ReJações Exteriores; e 
-de Educação e Cultura. 

Em-- discussão:_ (Pausa.) 
Não havend9 _oradotes, encerro a discussão. 
Em vOtação. 
Os "Srs._Senadores que o aprovam permaneçam como 

se acham. (Pausa.) 
Aprovado. 
A matéria: Vaí ã Comissão de Redação. 

E o seguinte o projeto aprovado 

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 
N9 1, DE 1984 

(n!> 27/83-. na Câmara dos Deputados) 

Aprova o texto do Acordo de Cooperaçlo Cldtu
raf, Científica e Técnica entre o Governo da Rep6blf
ca Federativa do Brasil e o Governo de Aotígua e Bar

-budà, Celebrado em Brasnla, em 17 de agosto de 
1982. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. I '1 Fica aprovado o tex.to do Acordo de Coope

ração Cultural, Científica e lecnica entre o_ Governo da 
República Federativa do Brasil e o Governo -de _An_Ugua 
e Barbuda, celebrado em Brasília, em 17 de agosto de 
1982. 

Art. 29 Este Decreto Legislativo entra em vigor na 
data de sua publicação. 

O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla)- Esgotad• a 
matéria conStatite da Ordem do Dia. 

Passa-se à votação do Requerimento n!' 325, de 1984, 
lido .no Expediente, de urgência para o Projeto de Lei da 
Câmara n!' 217, de 1984. 

Em votação o-requerimento. 
Os'-Srs...Senadores_que o aprovam queiram permanecer 

sentados. (Pausa.) 
Aprovado. 
Aprov-ado o requerimento, passa~se à apreciação da 

matéria. 
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Discussão, em turno ún"ico, do Projeto de Lei da 
Câmara nl' 217, de 1984 (n11 2.412/83, na Casa de 
origem), que introduz modificações na Lei n\' S.2n, 
de 8 de junho de 1967, que dispõe sobre a prestação 
do serviço militar pelos estudantes de medicina, e dá 
outras providências (dependendo de parecer da Co~ 
missão d_e Segurança Nacional). 

Solicito ao ITõbre senador Alberto Silva o parecer da 
Comissão de Segurança Nacional: 

O SR. ALBERTO SILVA (PMDB- PI. Para emitir 
parecer.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores: 

Pelo presente projeto de lei, o art. 41 da Lei n'l 5.292, 
de 8 de junho de 1967 passa a ter a seguinte redação: 

, . "Art. 41. Para a concessão das prorrogações, 
deverâ ser levado em conta_que_Q tempo total de ser
viço militar prestado pelos MFDV, sob qualquer as
pect_o e em qualquer época, não poderá ultrapassar 
9 (nove) ·anos, ll (onze) meses e 29 (vinte e nove} 
dias." 

O dispositivo vigente fixa õ tempo total em apenas cin
co anos, e o autor da proposição justifica a alteração des
ta forma: 

-O Decr~to n"' ,85.587/80 rege a pi-estaÇão do 
serviço militar a nível de ·oficial da reserva do Exér
cito. 

- Por esse regulamento, o oficial pode alcançar 
o máximo de nove anos, onze meses e vinte e nove 
dias de prestação_de s~rviço, chegando ao posto má
ximo de CapitãO. 

- Entretando, o art. 82 do alUdido decreto. de
termina que os Oficiais Médicos, Farmacêuticos e 
Dentistas :..::... que não são distinto$ dos Oficiais das 
Afmas - continuarão a ser regidos pela Lei n"' 
5.292/67, no que for conflitante com o regulamento. 

-Assim, como o art. 41 da aludida Lei n"' 5.292 
estabelede 'ápenas cinco anos de tempo total de ser
viço militar prestado pelos Médicos, Farmacêuticos 
e Dentistas- cónflitando com o RCORE-- é bom 
que se conceda a uniformização, pois tal providên
cia atende aos objetivos do RCORE e evita a dis
pensa de muitos Oficiais Médicos, Farmacêuticos 
ou Dentistas nesta época de baixa oferta de traba
lho. 

. A proposição mereceu a aprovação das Comissões e 
do Plenãrio da Câmara. 

Evidentemente, a legislação vtgente traz disposmvos 
conflitantes, tornando-se necessária a Unifofmiiação, 
não apenas no qtie se refere ao ExércitO, mas também às 
demais Armas. 

A tradição é no sentido de que as Forças Armadas te
nham postulados iguais, no âmbito administrativo. 

Opinamos, portanto, -peta aprovação do presente pro
jeto de lei. -

b. o parecer. 

O SR. PRESIDENTE (Lomani.o JúniOr)- O pãfecer-
é favorável. 

Co'mpletada a instrução da matéria, passa-se à discus
são do projeto em turno únic_o. 

Em discussão. (Pausa.) 
Não havendo quem peça a palavra, encerro a discus

são. 

Em VotãçãÔ. 
Os Srs. Senadores que aprovam o projeto queiram 

permanecer sentados. (Pausa.) 
Aprovado. 
O projeto irâ à sanção. 

------~o segui_nte o projeto aprovado 

PROJETO DE LEI DA CÁMARA No 217, DE 1984 
-- (n'o 2.412/83, na c ... de origem) 

Introduz modificações na Lei n' 5.292, de 8 de ju
nho de 1967, que dispõe sobre a prestaçio do senoiço 
militar pelos estudantes de Medicina, e d' outras pro
vidências. 

O Congresso Nacional decretl,l: 
Art_. I 'i' O art. 41 da Lei n"' 5.292, de 8 de junho de 

1967, passa a vigorar com a seguinte redação: -

"Art. 41. Para a concessão das prorrogações, 
deverá ser levado em conta que o tempo total de ser
viçá-militar prestado pelos MFDV, sOb qualquer as
pecto e em qualquer época, não poderá ultrapassar 
9 (nove) anos, 11 (onze) meses e 29 (vinte e nove) 
dias." 

Art. 2'>' Esta lei entra em vigor na data de sua publi
cação. 

Art. 37 Revogam-se as disposições em contrário. 

O'_ SR. PRESIDENTE (Lomailto Júnior) -Passa-se 
agora à votação do Requerimento n"' 326, de 1984,de ur
gêil~ia~-údO-nÕ E:~pedierl-te -Para o OfíCio S/25, de 1984. 

Em votação o requerimento. 
Os Srs. Sen~d~res que _o_aprovain queiram perm:i-neC~r 

sentados. (Pausa.) 
Aprovado. 
A provado o requerimento, passa-se à apreciação da 

matéria que foi despachada às Comissões de Finanças e 
de Cons-tituição e Justiça. 

Solicito ão nobre Sr. Senador Hélio Gueiros o pareCer 
da Comissão de Finanças. 

O SR- HJ!:UO GUEIROS (PMDB- PA. Para emitir 
parecer.) - Sr. Presidente, Srs. Senadores: 

O Senhor Governador do Estado do Espírito Santo, 
solicita ao Senado Federal, nos termos do art. 42, item 
TV, da Constituição, a competente autorização para que 
aquele Estado· possa contratar um empréstimo externo, 
no valor de US.S 10,000,000~00 (dez milhões de dólares), 
com a destinação Cspecrfica à liquidação de compromis
sos da dívida externa, relativos ao exercício de 1984. 

O Senhor Presidente da República autorizou o Dever
no do- E"stado do "Espírito Santo a dirigir-se_ ao Senado 
Federal, tendo em vista o seguillte: -

a) foi promulgada a Lei Estadual n"' 3.587, de 
18 de novembro de 1983, autorizando o Estado a 
C6ntratar empréstimo ·externõ; no valOr de até US$ 
ro,ooo,ooo.oo _(dez milhões de dólares norte
americanos); 

b) foi reconhecido o carãter prioritârio da ope
ração e a ·capacidade de pagamento do Estado, pela 
Secretaria de Planejamento da Presidência da Re
pública, conforme Aviso n"' 724/84, de 14 de agosto 
de 1984; o -

c) foi expedida credencial, pelo Hanco Central 
do Brasil (FIRCE), para atendimento do disposto 
no Arti_go 2"', inciso I, do Decreto n"' 65.071, de 27 de 

_ agosto de 1969, combinado com o artigo 7"', § 1"', do 
o-ecreto n"' 84.128, de 29 de outubro de 1979 e no 
Decreto no 74.157, de 6-6-74 (BACEN/D!RCE
CREDE-84/266, de 10-9-84). -

O exame das condições creditícias da operação 
será efetuado pelo Ministério da fazenda, erÍl arti
Culação com o Banco Central do Brasil, nos termos 
do artigo l'i', inciso II, do :Decreto n"' 74.157, de 6 de 
junho de 1984." 

Anexo ao processado, encontramos a posição da,_dívi
da consolidada Interna e Externa, bem como os seus çro-
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nogram;:u. ut:: dispêndios, concernentes aos ex.ercfcios de 
1984 e segUintes, indispensáveis para o eXame do -pleito 
em questão. 

No mérito, cumpre assinalar que a assunção de tal em
préstimo é· a alternativa mais eflcaz para aquele Estado 
honrar os seus r:o:mpmmissos no mercado financeiro in
ternacional, sem sacrificar, ainda mais, o nível de empre
go e de renda do povo capixaba. 

De outra parte, destacamos que foram atendidas todas 
as exigências regimentais pertinentes à espêcie (art. 403, 
alíneas a, b e c). 

Assim sendo, opinamos pelo acolhimento _do pedido, 
nos termos do seguinte 

PROJETO DE RESOLUÇÃO No 98, DE 1984 

Autoriza o Governo do Estado do Espírito Santo a 
cofttrãtar operaçio de empréstimo externo, no valor 
de USS 10,000,000.00 (dez milhões de dólares norte
americanos), destinada à llquidaçio dos compromis-
sos externos, relativos ao exercício de 1984. 

O SenadO Federal resolve: 
ArL 1"' É o (iovc;rno do Estado do Espirita Santo 

autorizado a realizar, com a garantia da União, uma 
operação de empréstimo externo no valor de US$ 
10,000,000.00. (dez milhões de dólares norte
americanos), ou equivalente em outras_ moedas de princi
pal, destinada à liquidação de compromissos externos, já 
existentes e vencíveis em 1984. 

Art. 27 A operação realizar-se-á nos termos aprova
dos pelo Poder Executivo Federal, inclusive o exame das 
condições creditícias da operação ser efetuada pelo Mi
nistério da Fazenda em articulação com o Banco Central 
do Brasil, nos termos do art. 1"', item II, do Decreto n"' 
74.157, de 6 de junho de 1974, obedecidas as demais exi
gências dos órgãos encarregados da execução política 
económica-financeira do Governo Federal, e, ainda, o 
disposto na-autorizaÇão legislativa estadual, constante 
rla Lei n"' 3.587, de 18 de novembro de 1983, autorizado
ra da Operação. 

Art. 3"' Esta resoLução entra em vigor na data de sua 
publicação. 

i:: o parecer, Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla) - O parecer 
da Comissão- de Finanças c_onc;lui pela apresentação do 
Projeto de Resolução n"' 98/84, que autoriza o Governo 
do Estado do Espírito Santo a contratar operação de em
préstimo externo, no valor de USS 10,000,000.00 (dez 
milhões de dólares), destinado à liquidação dos compro
missos externos do exercício de 1984. 

Dependendo de parecer da Comissão--de Constituição 
e Justiça. 

Solicito do Sr. Senador Morvan Acayaba o parecer da 
Comissão de Constituição e Justiça. 

O SR. MORVAN ACAYABA (PDS- MG. Para 
emitir pafeCer.) --Sr. Presidente, Srs. :3enadores, o pri
sente ProjefO de Resolução, da Comissão de FinariÇas do 
Senado Federal, como conclusão de seu Parecer sobre o 
Oficto--"s-n ri<~ 25, de 19"84, autoriza o Governo do Estado 
do Esp1rifo-.Santó~ à COntratar um empréstiriio e·xterno, 
no valor US$ 10,000,000.00 (dez milhões de dólares 
norte-americano), destinados à liquidação dos co"mpro
missos externos, já existentes e vencíveis em 1984. 

O pedido foi formúlado nos termos do preceituado no 
art. 42, item. IV, da ConStituição Federal, e fOram atendi
das -todas as exigências regimentais pertinentes à espécie 
(ãi"t. 403, alíneas a~ b e _c). 

-Assi!TI, verifiCa-se quC a 'propo~ição foi-elaborada con
soante as prescriÇões legais e regimentais aplicáveis à es
pécie, merecendo, por isso, o nosso-eri.caminhams:nto fa~. 
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vorâvel, no que tange aos aspectos de constitucionali4a: 
de, juridicidade e têcnica legislativa. 

1':: o parecer, Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (M oacyr Dalla) - O parecer é 
favorável. 

Completada a instrução da matéria, passa-se à sua 
imediata discussão. 

Em discussão, em turno único. (Pausa.) 
Não havendo quem queir!J, discutir, encerro a discus

são. 
Em votação. . - -
Os Srs. §_enadores que o aprovam queiram pernfarl~er 

sentados.· (Pausa,}_ 
Aprovado. 
A matéria vai à Comissão de Redação. 

O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla) --Sobre a me
sa, o parec_er da ComiSsão de Redação, que vai ser lida 
pelo Sr. 1"'-Secretârio. 

~ lida a seguinte 

PARECER N• 812, DE 1984 
(D~ Comissão de Redaçio) 

Redação final do Projeto de Resoluçio n"' 98, de 
1984. 

Relator: Senador Almir Pinto 
A Comissão apresenta a redação final do Projeto de 

Resolução n"' 98, de 1984, que autoriza o Governo doEs~ 
tado do Espírito Santo a realizar operação ·de emprésti~ 
mo externo, no valor deUS$ 10,000,000~00 (dez milhões 
de dólares) destinada à liquidação de compromissos da 
dív(da esterna do Estado, relativOs ao-exercício de 1984. 

Sala das Comissões, 2Tde novembro de 1984.- Al
berto Silva, Presidente- Almlr Pinto, Relator- Jorge 
Kalume. 

ANEXO AO PARECER N• 812, DE 1984 

Redaçiio fmal do Projeto de Resoluçio nt 98, de 
1984. 

Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos termo 
do art. 42, inciso IV, da Constituição, , 
eu, , Presidente, promulgo a seguin 
te 

RESOLUÇÃO N' , DE 1984 

Autoriza o Governo do Estado do Espirlto Santo 
contratar operaçiio de empréstimo externo, no valo 
de USS 10,000,000.00 (dez milhões de dóláres), desti
nada à Iiquidaçio dos conpromlssos externos, relati
vos ao exercício de 1984. 

O Senado Federal resolve: 
Art. 1° 1:: o Goycrno do Estado do -EspÍrito S~nt~

autorizo a realizar, com a garantia .da União, uma ope
ração de emprêst1mo- externo, no ·vãlor de US$ 
10,000,000.00 (dez milhões _d_e dólares) ou o equivalente 
em outras moedas, de principal, destinada á liquidação 
de compromissos externos, jâ existentes e vencíveis em 
1984. 

Art._ 2"' A operação realizar-se-á nos termos. aprova
dos pelo Poder Executivo Federal, inclusive o exame das 
condições_creditic~s da operação a serefetuada pelo Mi
nistériO -da Fazenda, em articulação com o _B_anco Cen~ 
trai do Brasil, de acordo com o a_rt. l"', item II do Decre
to n"' 74.157, de 6 de junho de t 974, obedecidas as demais 
exigências dos 6rgão_s encarregados da execução política 
econômico-financeirii dO GoVerno Federal, e, aínda, as 
disnoo:;iCões constantes da Lei n"' 3.587,. de 18 de no
vembro de 198.:5, ao tstado dó-l:.spanto s3.mo, aUtoriZa
dora da operação. 

Art. 3"' Esta Resolução ·entra em vigor na data de 
sua publicação. 

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção II) 

0 SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla)- Achando-se, 
em ~i~e_ de ur_gêTicia, a matêria cuja retlação ""final aca
Qa_de_ ser lida, deve ser_ ela submetida imediatamente à 
deliberação do Plenãrio. 

Em discussão a redação final. (Pausa.) 
Se nenhum Sr. Senador desejar fazer uso da palavra, 

encerro a discussão. 
Em votação. 
Os Srs. Senadores que estiverem de acordo, perma

neçam sentados. (Pausa) 
-Aprovada. 
A provada ~ redação_ fina\ o projeto_ vai à promul

gação. 

O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla) .-:-:Nada mais 
havendo- a tratar ~ou encerrâ.r a presente sessão, desig
riã.ndó -para a sessão Ordinãriã de boje a ~eguint~ 

ORD~M DQ D~A 

Votação, em turno ünico, do Projeto_ d_e Lei da Câma
ra n"' 10, de 198_1 (n"' 1.529/79, na Cas~ de origem), que 
dispõe sobre a aposentadoria, com proventos integrais, 
dos ex-combatentes segurados da Preyidê_ncia_Social, 
tendo 

PARECERES FAVORÁVEIS, sob n'i's 354 e 355, de 
1981, das--comissões: 
-de Leglslaçio Social; e 
- de Finanças. 

2 

Votação, em turno-único, do Projeto de Lei da Câma
ra n"' 44, de 1981 (n"' 587/79, na Casa de origem), que 
veda aos_ veículos de comuniCação d.e massa (râdio, tele~_ 
visão, cinema, jornais, revistas, cartazes, a:nuârios o~ 
qualquer outro tipo de publicação) aceitar a autorização 
ou a veiculação de anúncios e de comerciais. que não ~ 
jam negociados, produzidos, criados, filmados, grava
dos, copiãdõs - imagem e som - por profissionais e 
empresas brasileiras, teódo 

PARECERES, sob n"'s 186 e 187, de 1983, das Comis
sões: 

- de Economia, favorável, com voto vencido dos. Se
nadores Bernardino Viana, -Jos_é Lin·s. e Lenoir Vargas; e 

- de Finanças, favorável. 

Votação, em turno único, do Projeto de Lei da Câma~ 
ra n'i' 53, de 1977 (nQ 227 j75, na Casa de origem),-qU-e dis~ 
põe s-obre condições a observar na r~novação de contra
tos de atletas_ profissionais, e dá outras proVidências, ten
<\o 
-PARECERES FAVORÁVEiS, scib nos ~1.360 e 1.361, 

de 1981, das Comissões: 
- _4Je Legislação Social; e 
- de Educação _e Cultura. 

4 

-Votação, em turno único, do Projeto d'e Lei da Câma
ra n'i' 65, de 1979 (no 4.257/77, na Casa de origem), que 
autoriza a alienação de imóveis residenCiais da Rede Fer
roviária Federal a seus ocupantes, tendo 

PARECERES, sob n•s 335 e 336, de 1980 e 635 a 637, 
de 1981, das Comiss_ões: 

-de Transportes, Cl)inunicação e obr:as Públicas, 1"' 
pronunciamento: contrário; 29 pronunciamento: favorável 
ao Projeto e à Emenda de Ple_nário; 

-de Finanças, ]'i' pronunciamento: favorável; 2"? pro
nunciamento: favorável à Emenda de Pienárío; e 

-de Coitstituiçio e Ju-stiça, pela constitucionalidade e 
juridicidade do Projeto e da Emenda de Plenário. 

Novembro de 1984 -

5 

Votação, em turno único, do Projeto 'de L_ei daCâma
ra_nr~ ·~·~e 12_84 _(n9_2~8§7J76-2-.na_Cas_a de origem), que 
introduz modificações na Con_solidação dãs LeiS do Trã:" 
balho, apr.ovada pelo Decreto-lei n"' 5.452, de }9 de maio 
de 1943, para o fim de assegurar estabilidade provisória 
à mulher trabalhadora que contrair núpcias, tendo 

PARECERES, sob n•s 299 e 300, de 1984, das Comis
sões: 

-de Constituição e Justiça, pela consÚtucionalidad~ e 
juridicidade; e 

-=- de Legislação Social, contrário. 

6 

Votação, em turno úniCo, do Requerimento n"' 291, d(, 
1984, dos Senadores Roberto Saturnino e Humberto Lu
cena, solicitando, nos termos do art. 371, c, do Regimen
to Interno, urgência para o Projeto de Lei do Senado n"', 
14, d~ 1979, de autoria do Senador Nelson Carneiro, que 
revoga dispositivo da Ler n9 5 .449, de 4 de junho d~ 1958, 
os Decretos~ leis n"'s 672 e 1.273, respectivamente, de 3 de" 
julho de 1969 e 29 de maio de 1973, e dá outras providên-. 
cias. 

7 

Votação, em turno único (apreciação preliminar daju-, 
ridicidade, nos termos do art. 296 do Regimento Inter
nO), do Projeto de Lei da Câmara n"' 79, de 1979 (n~ 
1.511/75, na Casa de origem), que acrescenta parágrafo 
ao art. 5_.,. da Lei n~ 3.807, de 26 de agosto_ de _1960, que 
dispõe sobre a Lei Orgânica da Previdência Social, alte
rada pela Lei n"' 5.890, de 8 de junho de 1973, tendo 

PARE.CERES_;sob n"'s 692_e 693, de 1982, das ComiS: 
sões: 

--de I.egiSJ.açio-Sodal, favorável, nos ternlos de Subs-
titutivo que apresenta; e 
-~~~e-c~~~-tUJçio e Justiça, pela injuridicidade do~ 

Projeto e do SU.bstítutivo da ComissãO de Leiislação So
cial, com voto vencido, -em separado, do Senador Franco 
Montoro. 

8 

Votação, em segundo turno, do Projeto de Lei do Se
nado no 13, de 1980;de autoria do Senador Itamar Fran
co, que estabelece abatimento nos preços de derivados 
do petróleo __ e do âlcool, quando destinados ao consumo 
próprio de motoristas profissionais autónomos, tendo 

PARECER, sob n"' 533, de 1984, da ComiSSão 
~ de Redação, oferecendo a redação do vencido. 
(Ô_~pendC:rido da votação do Requerimento n"' 240/34, 

do Senador Virgílio Távora, solicitando seja o projito 
submetido a votos, nos termos do art. 315 s:Io Regim_ento· 
Interno.) 

9 

Votação, erri. primeiro turno, do Projeto de Lei do Se
nado n~ 4t, de 1982, de autoria da Selladora Laélia __ de 
Alcântara, que acrescenta artigo ao Decreto-lei no 594, 
-de 27 de maio de 1969, que institui a Loteria Esportiva 
FC:deral, e .dá outras providências, tendo 

PARECERES, s_ob n"'s 23 e 25, de 19~4, das Com.is
sõ.es: 

-o de Constituição e Justiça- 1"' pronunciamento: con
trárT0;-2"' pronunciamento: pe[a constitucionalidade eju. 
ridiCidãde do Substitutivô da Comissão de Finanças; e 

- de Finanças, favorável, nos termos de substitutivo 
que oferece. 

O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla)- ~tá encer-
rada a sessão. · -

(Levanta-se a sessão às lO horas e 45_ mim_llos.) 
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Ata da 219'~- Sessão, em 27 de novembro de 

2~ Sessão Legislativa Ordinária, da 47~ Legislatura 

Presidência dos Srs. Moacyr Dalla e 

ÀS /4 HORAS E 30 MINUTOS. ACHAM-SE PRE
SENTES OSSRS, SENADORES:_ 

Jorge Kalume - Mârio Ma_ia - Fábio Lucena -
Raimundo Parente- Aloysio Chaves- Hélio Gueiros 
~Alexandre CoSta -Alberto Silva - Helvfdio Nunes 
- João Lobo - Almir Pinto-José Li ris - Virgílio Tá
vora- Carlos Alberto - Moacyr Duarte-- Martins 
Filho - Humberto Lucena- Marcondes Gadelha
Milton Cabral - Aderbal Jurema - Cid Sampaio -
Marco Maciel- Guilherme Palr,oeirª_--:-_ Çªrlos Lyra
Luiz Cavalcante- Passos Pôrto -Lo manto Júnior -
Luiz Viana- José Ignãcio Ferreira- Moacyr Dalla
Nelson Carneiro - Itamar Franco - Alfredo Campos 
- SeverQ Go~es- Benedi~o Ferr~i~a --Mauro Borges 
-José Fragelli- Marcelo Miranda- Lenoir Vargas 
-Carlos Chiarem- Pedro Simón --Octávio CardOso. 

O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla) - A lista de 
presença acusa o comparecimento de 42 Srs. -Seiladores. 
Havendo número regimental, declaro aberta a sessão. 

Sob a proteção de Deus iniciamos nossos trabalhos. 
O Sr. 1~>wSe_cretârio PiOi::ede"rá à leitura do Expediente. 

h lido o seguinte 

EXPEDIENTE 

OFICIO 

Do. Sr. -!<:>-Secretário da Cámara dos _Deputados enca
minhando à revisão do Senado autógrafo do seguinte 
projeto: - --

PROJETO DE LEI DA CÂMARA 
N• 231, DE I984-COMPLEMENTAR 

("' 232/84, na Casa de origem) 

D~põe sobre os empregados das empresas agroin~ 
dustriais e agrocomerclals que exercem suas atlvlda~ 
des no meio rural. 

O ·congressO Nacional decreta: 
Art. I~> Ficam excluídos dos efeitos da Lei Comple

mentar n~> li, de 25 de maio de 1971, alterada pela Lei 
Complementar n<:> 16, de 30_de outubro de 1973, que ins
titui o Programa de Assistência ao Trabalhador Rural
PRORURAL, os empiegados de empres~s agroindusw 
triá'ls e agrocáffierdais, aTnda que exerçam atividade ru
ral. 

Parágfafo único. Os enipregãdos de que trata este 
artigo serão classificados de acOrdo com a categoria do 
empregador. 

Art. 2~> Esta lei complementar e"ntra em vigOr--na
data de sua pubf-icação. 

Art. 39 Revogam-se as dispoSiÇões- e-rii" Coflffâi'iO. 

LEGISLAÇÃO CITADA 
LEI N• 5.889, DE 8 DE JUNHO DE" 1973 

Estatui normas reguladoras do trabalho rural, e dá 
outras providências. 

Art. 3~> Considera-se eri1pregador rural, para Oà eTii_
tos desta Lei, a pessoa físiCa ou jurídica, proprietârio ou 

Hélio Cueiros 

não, que explore a;ivi~açle_ agr~econômica, em caráter 
permanente o~ _tenl_Fo__ráªo_, -~ir~~~e-nte ou através de 
prepostos e com auxmo de empregados, 

§ 1{> Inclui-se º-a ativida.de económica, re_ferida no 
caput deste artigo, a exploração industrial em estabeleci
mento agrárj.o não compreendido _na Consa:lidação das 
Leis do Trabalho: -

· § 2~> Sempre que uma ou mais empresas, embora ten
do cada uma delas personalidade jurídica p_rópria, estjve
rem sob direção, controle ou adrni.nistração çle outra, QU _ 

ainô;t. quando, mesmo guardando cada uma su_~ autonp
mia, integrem grupo econômico ou financeiro rural, se
rão responsáveis solidariamente nas obrigações decor
rentes da relação de emprego, 

LEI COMPLEMENTAR N• t6, 
DEJO DE OUTUBRO DE 1973 

Altera a r~ação de dispositivos da Lei Comple
----'mentar nl' 11, de 25 de mai6 de 1971, e dá outras pro
vidências. 

---- -- - -·············-·-·-··-·-·-····-·················· 
ArÍ. 4~> Os empregados que prestam exclusivamente 

serviços de natureza rural às empresas agroindustriais e 
agrocomerciais são considerados beneficiários do PRO
RURAL, ressalvado o disposto no parágrafo único deste 
artigo. 

Parágrafo único. Aos empregados referidos neste ar
tigo que, pelo menos, desde a data da Lei ComPlementar 
n<:> 11, de 25 de maio de 1971, vêm sofrendo, em seus sa
tários, o desCOJ!tO da contribuiçã()_ devida ao INPS, ga
rantida a condição de segurados desse Instituto, não po
derão ser dispensados senão por justa causa, devidamen
te comprovada em inquérito administrativo a cargo do 
Ministério do Trabalho e da Previdência Social. 

( Ã.'i' Comissões de Constituição e Justica, de Legisw 
facão Social e de Financas.) 

PARECERES 

PAAECER_ N• 8I3, DE 1984 
(Da Comissão de Redação) 

Redação final de emenda do Senado ao Projeto de 
DeCreto í.egiskltivo n<:> 28, de 1983 (n9 14/83, na Câ~ 

- mara dos Deputados). 

-~R.efat~r:-Sinadói-- Joige Kalume- -· 
-Ã Comfssãõ--ã:Presenta a redação final da emenda do 

Senador ao PrOjetO de Decreto Le"gislativo n9 28, de 1983 
- (n~> l4f83, na Câmara dos Deputados), que aprova o tex

to do Acordo Básico de Cooperação TécniCa e Cíentffica 
entre o Governo da República Federativa do Brasil e o 
Governo da República do Haiti, celebrado em Brasília, a 
IS de outubro de 1982. 

Sala das Sessões, 27 de novembro de 1984.- Alberto 
Silva, Presidente- Jorge Kalume, Relator- Almir Pin~ 
to. 

ANEXO.AO PAR"ECER N• 813, DE 1984 

~ RédQÇiOfi.lat ~da e.i.end~. d~ Sen.ado ao P~ojeto de 
D~reto Legislativo n'l' 28, de 1983 ( n<:> 14/83, Da Câ~ 
mara dos D~puta4!os ), que aprova o texto do Acordo 
Bás_ico ~e ç:ooper~ção técnica e Científica entre o Go
verno da'República Federativa do BrasD e Governo da 
República do Haiti, celebrado em Brasília, a 15 de 
outubro de 1982. 

EMENDA N•l 
(correspOnde à emenda n~> 1-CRE) 

Acrescente-se o seguinte parágrafo único ao art. )I' do_ 
Projeto: 

"Art~_ll' 

Parágrafo -único. QuaisQuer atos ou ajUstes 'comple
mentares, de que possam resultar revisão ou modificação 
do presente Acordo, ficam sujeitos à aproVação do Con
gr-esso~ Nacional." 

PARECER N• 814, DE I984 
(Da Comissão de Redação) 

Red8~o final-do Projeto de Resolução nl' 44, de 
1984. 

Relator:__Senador Almir Pinto 
A Comissão apresenta a redação final do Projeto de 

ResoluÇão n~' 44, de_l984, que autoriza a Prefeitura Mu
nicipal d_e_Araguatins (GO) a elevar em Crl9l.458.986 
(noveilta e um milhõ-eS, quafroC:entOs e cinqUenta e oito 
mil, novecentos _e oitenta _e seis cruzeiros) _o mo_ntante de 
sua dívida consolidada interna. 
- S~la das -Co~issões, 27 de novenlbro de 1984.- AI~ 
berto Silva, Presidente- Almir Pinto, Relator- Jorge 
Kalume. 

ANEXO AO PARECER N• 814, DE 1984 

Redação f'mal do Projeto de Resolução n9 44, de 
1984. - -

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

RESOLUÇÃO N• ,DE 1984 

Autoriza a Prefeitura Municipal de Araguatlns, 
Estado de Goiás, a contratar operação de Crédito no 
valor de Cr$ 91.458.986 (noventa e um milhões, qua~ 
trocentos e cinqüenta e oito mil, novecentos e oitenta 
e seis curzeiros). 

O Senado Fedeai resolve: 
A:rr;·~!~"t. a Prefeítura Municipal de-Araguatins, ES

tado de Goíás, nos te-i-mos do art. 2~> da Resolução n<:> 93, 
de II _de outubro d~ L976, do Senado Federal, autorizada 
a contratar operação de crédit<? no valor de Cr$ 
91.458.986 (noventa e um milhões, quatrocentos e cin
qüenta e oito mil, novecentos e oitenta e seis cruzeiros) 
cOrrespondente a 20.083,00 ORTN, considerado o valor 
nominal da ORTN de Cr$ 4.554,05, vigente_emjulho de 
1983, junto à Caixa Económica Federal, esta na qualida
de de gestora do Fundo de Apoio ao Desenvolvímento 
Social - FAS. destinado à construção de escolas de 
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nível pré-escolar e de 19 grau, naquele Município, obede
cidas a..o;; condições admitidas pelo Banco Ceotr~l dq Bn
si\, no respectivo processo. 

Art. 29 Esta Resolução en_tra ~m vigor na dat~ de_ 
sua publicação. 

PARECERES N'S 815, 816, 817 E 818, DE 1984. 

Sobre o Projeto de Lel da Cimara nt 51, de 1977 
(nt 3.107-B, de 1976, na Cua de origem), que "d' 
nova redaçio ao art. 4t, da Lei n' 5. 757, de 3 de cJe.. 
zembro de 1971, qut estabelece regime de gradft
<açio ao pessoal i .U.poslçio do FUNRURAL, e dá 
outras provfdêntlu". 

PARECER N• 815, DE 1984 
(Da Combsào de Agricultura) 

Relator: Senador Mattos Leio 
O Projeto de _lei qye CJ]tra -~~ apreciação objetíva 

adaptar disposições da Lei n'l' 5.757, de 3 de dezembro de 
1971, à realidade do meio rural brasileiro. A. questão se 
resume no seguinte: 

I- pelo art. 15, item I, alíneas a e b, da Lei 
Complementar n'i' 11, de 25 de_maio dç__l971, contri
buem para o cust~io do Programa de Assistência ao 
Trabalhador Rural: a) o adquirente, consignatário 
ou cooperativa que ficam subrogados, quanto à 
cóntribJlição de 2%, em todas as obrigações do pro
dutor; b) o produtor, quando ele próprio inõustria
tizar seus produtos ou vende-los, no varejo, direta
mente ao consumidor; 

2- entre os doçumentos f9rnecidos pela previ~ 
dência social, às empresas vinculadas ao siStema· 
previdenciário, estão o Certificad9 de Reg_ularidade 
de S1tuaçào e o Çerti.ficaQo de Quitação (art. 141, 
item 1, alíneas b e c, da Lei n\" 3.807, de~26 de agosto 
de 1960); 

3 ___::_ o_caput do art. 142, da mesma Lei n\" 3.807, 
de 1960, estabelece que "os atos praticados e os ins
trumentos assinados e la,vra<:l.os com inobservân_cia 
do estipulado no art. 141, são ·considerados nulÇ)s, 
de pleno direito~-para todos os·efeitos, as_sim coipo 
os respectivos registras públicos a que estiveram §U

jeitos"; 
4 - entende o Autor da Proposição original, De

putado H o mero Santos, que a deficiência de comu
nicação do irtterior brasileiro. "colheu de surpresa a 
maioria do-s que deviam obedecer ao·-comando le
gal" disciplinado no art. 4\", da Lei nl> 5.757(71._ E 
assinala~ na Justificação do Projeto,_ que, "em con
seqUência, elevado __ o_Ymero de escrituras paSsadas 
após janeiro de-1972, eni desacordo com o dispqsto 
naquele artigo, estão hoje acoimadas de nulíciade 
pleno jure, c_olocando em risco·a segurança _e a esta
bilidade d~ negócios que interessam a -milhÚes de 
pessoas, com rçflexos na-ordem econôrriica C sOcial 
de longinquas regiões"; ~-----

5 ~ frlsa:,-arn-aa;oãludido Deputado~que, nulas 
de pleno díreifo,"'as Csct'ltllfàs em apreço nãO admi
tem sanatórüt:s, n-emretificações. Além d_ís_sq, mui
tos dos interessados j~ ~Orrera!fl. criando_,djs-
torções insináveis.- . - ' - - -

Nas Comís..s.ões TéCnicas_. da OuJI'.ã C_as~_ç~9 Ç_o_ilgressó 
. Nacional, o pr'oblema foi encarado dentro da realidade. 

Por isso mesmo, adotou-se Substitutivo, que foi aprova
do pelo Plenário, e que vem, agora,-ao exame des.ta.<::o
missão. 

O texto em e)Ç_a_m_c;:-(:_g -mesmQ do art_.__4_9~ da- Lei n9 
5 .. 757, de 3 de dezembro de 1971, modificado, apenas, o 
prazo da obrigatoriedade_que, "dejat\~iro-Qe t9{2" p_as~ · 
sa a ser "de janeiro de 1977". - - . 

DIÂRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção II) 

-Evidente o bom senso, que corrige _1,1m dispositiVO 
___ alheio à realidade do_ nosso interior e que so"fnente bç

riefícios d-e ordem econômica e social pocfe acairetar. --
Somos; portanto, pela aprovação do presente Projeto 

de --cei. - -~ 
Sala das ComiSsões, 23 de agosto de 1977, - Otair 

Becker, Viçe-..Presidente, no exercício da presidência~ 
Mattos Leio, Rt"'ator - Evehlislo VIeira - Roberto Sa
tumino - Adalberto Sena- Benedito Ferreira -ltalfvio 
Coelho - Saldanba Derzl. 

PARECER N• 816, DE 1984 
Da Comissão de Economia 

Relator: Senador Franco Montoro 

O projeto de lei n'~ 51/77, originário da Câmara dos 
Deputados, objetiva modificar a redª'Ção ao art. 49 da 
Lei n01 5.757/71, ''que estabelece regime de gratificação 
ao pessoal à disposição da FUNRURAL _e dâ gutras 
providências", no sentido de estabelec:er que as exigên~ 
cias contidas no referido dispositivo somente-serãO' Obri
gatórias a partir de janeiro de 1977, validados, portanto, 

- -oS aios praticados sem obsef-vância dessas formalidades 
até a data fixada. 

Como· o descumprimento -do que prescreve o _çitado 
- dispositivo implica em nulidade, pleno jure, o prazo ini

cialmente_ deferido rev~l_pu-se dei:Jlasia,go_exíguo, tendo 
em vista as dificuldades ainda existentes em vasta ârea 
do território brasileiro, de_molde mesmo a colocar em 
risco a estabilidade de trªnsações que envolvem milhares 
de pes~oas, podendo, igualmente, refletir-se negatiVa~ 
mente na estrutura econômico-socia1. 

É portanto, solução racional, porque imperativa, vali
dar os atas praticados em desacordo_c;om aquela deter
minação legal, e assinar prazo razoável, a partir do qual 
as deficiências e dificuidades assinaladas, em face do 
tempo decorrido, tenham sido superadas. 
- A"ssim, considerando que a dilatação do prazo á que se 

:efere o dispositivo modificado não exciui- as demais
obrigações-CotltidaS- na pré-falada Lei n'~ 5.757/71, so
mos-Pela aprovação do projeto, no âmbito do que com
pete a esta ComisSãO:-

Sala das ComisSões;29 de junho de 19_1_8.- Marto~ 
Freire, Presidente- Franco Montoro, Relator- Rober· 
to Saturnino - Murilo Paraiso - Diaarte Mãriz - Cai;. 
tete Pinheiro - Heitor DiaS. 

PARECER N• 817, DE 1984 
(Da Comlssio de Leglslaçio Social) 

Relator: Senador Hélio Gueir_os 

Objetiva o projeto em exame, originário da Câmara 
dos Deputados, torri.ar obrigatório, somente a partir de 
1976, a apresentação dos Certiftcados_da Re&ularidade 
de SitUação e de Quitação, expedidos pelo FUNRU
RA.L, para os-efeitoS p"{evístOs--n-oS artigOs 141 e 142 da 
L:i n\" 3.807, de 26-de agosto de 1960 (Lei Orgânica da 
Previdência Social). 

O Projeto, embora superadQ pela legislação superve
niente à sua apresentação, como se verá a Seguir, visare
solver situação criada, em 1971, com a edição da Lein'~

-5-----:757, que determinOu cjUe-as transaÇQes de áreas rurais 
-só Poderiam ser doravante esctitLJ.radas e registradas me-
diante a apresentação, pelos proprietários rurais, dos 
G~rtificãdos de_ ~egula~idad~ _de Si~uJt~ij._o __ ou de; _Qui~ 

"t<J.Ç_ão com_o FUNRU_RAL~ - - -
.Ao .que informa o autor do profeta, muitOS daqu_el~ 

proP~ietários, ignorando a existênda-âa lei, tran-Saciona~ 
ram imóVeis sem fazer prova daqueles c_ertificadps, o _que 
tornou as ~espectivas esccitu_ras nulas pleno jure. O pro
l~to\ asSim, busca convalidar aS-escrituras lavradas até o 
. flnal de 1976, a p<irtir de quando, então,_os referidos cer~ 
tfficados seriam Obrigatórios. 
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Sucede que, em 1978, foi sancionada a lei que criou o 
.. Sistema NacionaJ de Previdência e Assitência Social -
SIMPASl'; pelo qual (arma uniflcados, refundidos e ex
tintos dive~os órgãos da administração previdenciária, 
entre os quais, o próprio FUNRURAL, cujas atri
buições foram absorvidas pelo INPS e pelo lAPAS, em
bora mantidos os seus planos de beneficias. 

Do mesmo modo, mais recentemente, foram extintos 
os aludidos Certiflc;ados de Regularidade de Situação e 
de Quitação pelo Det:reto-lei n9 1.958, de 9 de setembro 
de 1982; alterado, em parte, pelo de n" 2.028, de 29 de ju
nho de 1983. 

Do exposto. resta evidente que, sob o aspecto formal. 
está o projeto prejudicado .• No mérito, entretanto, sua 
pertinência é indiscutível pois a eiva de nulidade ainda 
paira sobre os atos praticados com inobservância do que 
preceituava aquele artigo 141 da Lei Orgânica da Previ
dência Social. 

Nestas condições, nosso parecer ê pela aprovação d_o 
projeto na forma seguinte: 

E~ENDA N9 1-CLS (Substitutivo) 

Toma insub!llistente a nnlfdade de atos praticados 
sem -a Çresentaçio dOs Certificados de Regularidade 

. __ d_e ~~~~~io e de_Q~tado com a Previdência Soclal. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. }9 Ficam cõnva1idados os atas praticados e os 

instrumentos assinados e lavrados, até a vigência d_o 
Decreto-lei n1> 1.958, de 9 de_ setembro de 1982; c_om 
inobservância do que preceitua a Lei n\" 5.757, de 3 de de
zembro de 1971, não se lhes aplicando, em conseqUência, 
o disposto no artigo 142 da Lei n\" 3.807, de 26 de agosto 
de 1960. 

Art. 29 Esta lei entra em vigor na data de sua publi
cação. 

Art. 39 Revogari1-se as diSPosições em contrário. 
Sala das ComiSsões, 30 de agosto de t 984. --Jutaby 

Magalhies, Presidente - Hélio Gueiros, Relator - AI· 
mir Pinto - Jorge KaJume - Gabriel Hermes. 

PARECER N• 818, DE 1984 
(Da Comlssio de Consdtalçlo e Jusdça) 

Relator: Senador Moacyr Duarte 
O projeto sob exame, originário da outra Casá do Po

der Legislativo, altera a redação Po artigo 4q da Lei n\" 
5.757, de_3 de dezembro de 1971, com o objetivo de tor
nar obrigatória aos contribuintes do FUNRURAL a 
apresentação -do Certificad_o de Regularidade de Si
tuação e de CertificadQ de Quitaçãô, expedidos por 
aquele_ órgão, para efeito de escritura e registro de trã.n
-s_~ç-~~~com ãre11s rurais, confórme preceito da Lei Orgâ
niCa da Previdência sOcial (artigos 141 ~e 142). 

A matéria, cómO bem observou seu relator na douta 
cOmis-~ló_ de Leg_is_faÇão S6ciaf, o ilustre Senador Hêli_o 
G_uelfOs, foi s-upe~ada pela legislação superveniente, em 
particular pela Lei que cri_ou, em 1978, "Sistema Nacio
nal de Previdência Social - SINPAS" (que refundiu .e 
extinguiu diye_rs_os órgãos da previdência social, dentre 
eles .q próprio FUNRURAL), e o Decreto-lei n1> 1.958, 
de 9 de setembro de 1982, que eliminou a exigência d_os 
refe~idos Certiflcados de Regularidade de Situação e de 
Quitação. 

Todavia, e muito embora reconhecendo a prejudiciali
dade do projeto, entendeu a douta Comissão de Legis~ 
lação Social, na apreclaçlí.o da questão de mérito, ser in
discut~Vel a pertinência do mesmo, uma vez: que o risco 
da ~o] idade ainda paira s9bre os a tos praticados _CQ_rn 

i~observância do que preceituav_a_o_ãi:tigo 141 da Lei Or
gânicà da Previdência Social, co_rTI_ a redaÇão dª Lei n9 
3.807, de 26 çie agosto de 1960. 

!)essa fornia, foi oferecido ao projeto a Emenda n9 1-
CLS (Substitutiva), a qual estabelece a convalidação dos 
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atas e dos instrumentoS" assinados e lavrados até a vigên: 
cia do Decreto-lei n9 1.958/82, com inobservância do 
que preceitua a Lei n'>' 5.757/71, não se lhes aplicando, 
em conseqUência, o disposto do artigo 142 da Lei Orgâ
nica da Previdência Sociãl (Lei n' 3.807 /60). 

orante do exposto e como inexistem óbices quanto ao 
aspecto jurídico-constituCiOit.al, nosso parecer ê pela 
aprovação do projetO, adotada a Emenda n9 1-CLS 
(Substitutivo). 

Sala das Comissões, 22 de novembro de 1984. -
Helvídlo Nunes, Presidente - Moacyr Duarte, Relator 
- Jutahy Magalhilies - Hélio Guelros - José lguác:lo 
Ferreira - Passos Pôrto - Guilherme Palmeira - Enéas 
Faria - José Fragelll. 

PARECER N• 819, DE 1984 
(Da Comissio de Redaçio) 

Redação f"Inal do Projeto de Resoluçio nq 69, de 
1984-

Relator: Senador José Uns 
A ComiSsão apresenta a redaçl\o final do Projeto de 

Resolução nq 69, de 1984, que suspende a execução dos 
artigos 313 e 314, parágrafos I' e 2'i> da Lei nq 856,- de 
1978- (Código Tributário Municipal) do Município de 
Andradina, Estado de São Paulo. 

Sala das ComissõeS-;-z7-de novembro de 1984. -Joio 
Lobo, Presidente -José Lins, Relator - Alberto Silva. 

ANEXO AO PARECER N• 819, DE 1984 

Redação final do Projeto de Resolução n' 69, de 
1984-

Faço saber que o Senado Federal aprovQu, nos termos 
do art. 42, ínciso VII, da Constituiçâ'o e_ 

eu, , Presidente, promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO N• , DE 1984 

Suspende- a execução dos artigos 313 e 314, pará
grafos 11' e 21' da Lei nl' 856, de 1978 (C6dlgo Tribu
tário Municipal) do Município de Andradlna, Estado 
de São Paulo. 

o·sen"ãdo Federal resolve: 
Artigo único. É suspensa, por inconstitucionalidade, 

nos termos da decisão-âe"finitiva -do_- Supremo Tfibuilal 
Federal, proferida erit 6 de abril de 1983, rios autOs do 
Recurso Extraordinário ri~' 96."848-2; ao- Estado de São 
Paulo, a execução dos artigos 313 e 314, parágrafos I~> e 
2~> da Lei n~' 856 de 1978 (C6dígo_T~ibutário Municipal) 
do Município de andradina, naquele Estado. 

PARECER No 820, DE 1984 
(D~ Comissão de Redação) 

Redação final do Projeto de Resolução nl' 62, de 
1984. 

Relator: Senador Jorge Kalnme-
A ComissãO apresenta· a-n:dação final do Projeto de 

Resolução n~' 62, de 1984, que autoriza a Prefeitura Mu
nicipal de Gurupí, Estado de GoiáS; a elevar em Cr$ 
52.A61.000 (cinqüerüã. e dois_milhões, quatrocentos e ses
senta e um mil cruzeiros) o montante de sua dívida con
solidada. 

Sala das Comissões, 27 de novembro de 1984._~ João 
Lobo~ Presidente..,.... Jorge Kalume, Relator- José Lins, 

ANEXO AO PARECER~• 820, DE 1984 

Redacão Final do Projeto de Resolucão n~' 62, de 
1984. 

Faço saber que o Sella-do Federal aprovou nos termos 
do art. 42, irlciso·_---vr,-- Qa_ Constituição, e 
eu, , Presidente, promulgo a seguinte 

DIÂRIO DO C()~GRESSO NACIONAL(Seção lij 

RESOLUÇÃO N' , DE 1984 

Autoriza a Prefeitura Municipal de Gurupl, Esta~ 
do de Goiás, a conttratar operação de crédito no valor 
de Cr$ 52.461.000 (cinqUenta e dois milhões, quatro

-ceiltos e sessenta e Um mll cruzeiros). 

O Senado Federal resolve: -
Art. I~' É a Prefeitura Municipal_de Gurupi, Estado 

de Goiás, nos termos do art. 21' da Resolução nl' 93, de II 
-de outubro de 1976, do Senado Federal, autorizada a 
contratar operação de crédito no valor de Cr$ 52.461.000 
(cinqUenta e dois milhões, quatrocentos e sessenta e um 
mil cruzeiros), junto à Caixa Econômica Federal, esta na 
qualidade de gestora do Fundo de Apoio ao Desenvolvi
mento Social- FAS, destinado a implantação de meios
fios e sarjetas, bem como aquisição de equipamentos 
para co\eta de lixo, naquele Município, obedecidas as 
condições admitidas pelo Banco Central do Brasil, no 
respectivo processo. 

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

O SR. PRESID~NTE (Moacyr Dalla)- O Expedien
te lido _vai à publicação. 

O SR- PRESID!!NTE (Moaoyr Dalla) -A Presidên, 
cia recebeu, do Governador do Estado do Paranâ, o Ofí
cio n"' S/30, de 1984, solicitando, nos termos do item IV 
do art. 42 da Constituição, autorização do Senado Fede
ral a fim de qUe aquele eStado -pOssa realizar oPeração de 
empréstimo externo no valor de USS 1170,000,000.00 
(cento e dezessete milhões de dólares), para os fins que 
especifica. 

A matéria será despachada às Comissões de Finanças· 
e de Constituição e Justiça. 

O SR. PRESID~NTE (Moacyr Dalla)- A Presidên· 
cia convoca sessão extraordinária a realizar-se hoje, às 
18 horas- e 30 mihutos, destinada à -ap-reciação das se
guintes· matérias: 

- Requerirriento n~' 210, de -1984; e 
-Projeto de Resolução n~'s-l6 e 87, de f984. 

O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla)- Hã oradores 
inscritos. 

Concedo a palavra ao eminente Líder Humberto Lu-
cena, do PMDB. -

O SR. HUMBERTO LUCENA (PMDB- PB. Pro
nuncia o seguinte discurso.)- Sr. Presidente, Srs. Sena
dores: 

Cumpro o diver de registrar nesta tarde, com riiuita 
emoção, a passagem do prinleiio aniversário do faleci
mento do grande brasileiro que foi Teotônio Vilela. 

Exatamente a vinte e sete de novembro de 1983, 
encontrava-me, com outros Srs. Senadores, Deputados 
Federais e Estaduais, alguns governadores, centenas de 
Prefeitos e Vereadores, em Maceió, acompanhando o 
féretro daquele eminente companheiro que, ao longo de 
toda a sua vida, deu um testemunho inequívoco de 
esp{rito público e de amor à Pátria. A população inteira 
de Alagoils como que afluiu pai-a Maceió, a fim~-de lhe 
prestar as últimâs homenagens. Pelo PMDB nacional; 
f::il<iu, Com a-sensibilidade (j_úe todos lhe reconhecemos, o 
Presidente Ulys-Ses Guiinarães. 

Sr.L Presidente, "SI-S. Senadorci;Teotônio" Vilela foi um 
empresário vitorioso, dedicado à produção de açúcar e 
de átcool em Alagoas. DeixoU ali plantada uma aas usi
nas modelares desse setor e que continua próspera nas 
mãos dos_ seus filhos que têm procurado manter o patri
mônio que herdaram, com a preocupação de bem servir 
aos interesses não apenas econômicos, mas também so
ciais, pois sempre deram um tratamento fraterno, justo e 
merecido aos seu"s trabalhadores. Mas, se ele se saiu bem 
na-ativldade privada foi, sobretudo, na v-ida públiCa que
cresceu a suá imagem. 
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Conheci Te;otôniQ .Vilela Dt;putado Federal atuante, 
como membro da ex-União Democrática Nai:::lonal, ain
da jovem, cheio de idealismo, fazendo a ..campanha do 
Brigadeiro_ Eduardo Gomes, não combate à ditadura de 
Getúlio Vargas. Posteriormente, Vice-Governador de 
Alagoas, exerceu ·a -chefia do Poder Executivo daquele 
Estado com grande competência e mais adiante, Senador 
da República. Fíliou·se, com a extinção dos Partidos, à 
Aliança Renovadora NacionaL 

Era um homem de imenso talento e de cultura vastíssi
ma como simples autodidata, que nunca perdeu, mesmo 
dentro do partido oficial, a sua linha de independência. 
Ficou permanentemente ao lado dos interesses nacionais 
sempre que as questões maiores eram colocadas na dis
cussão e não voto. Mas o momento maior da sua vida 
pública foi justamente quando, sentindo que o movimen· 
to de 64 se desviara do seu rumo inicial, resolveu assumir 
uma atitude mais radical, de oposição ao sistema domi
nante no poder, sendo forçado pelas circunstâncias que 
se criaram em torno da sua atuação, como personalidade 
marcante na vida pública brasileira, a, depois, filiar-se ao 
PMDB, e aí, entregou-se de corpo e alma, mais uma vez, 
ao serviço da Pátria. Debruçou-se, cercado de assessores, 
técnicoS e-cieii.tistas Políticos, no exame aprofundado de 
to-da a problemática nacional. Com o espírito preocupa
do com a gravidade da crise económica, financeira e so-- _ 
cial que nos atormenta, elaborou o chamado Projeto· 
Emergência, que- ofereceu ao Partido do Movimento De
mõCrátíco Brasileiro como uma contribuição para a so
lução das dificuldades nacionã.is. E o PMDB o aprovou 
solenemente- n:uma -reunião histórica da sua ComissãO 
Executiva Nacional. 

Saiu por este Brasil afora Teotônio Vilela, em todas as 
capitais e nas gra-n:des cidades do interior, defendendo as 
idéias basilares daquele documento. Manteve debates em 
todas as universidades federais. Onde chegava não era 
aplaudido; era ovacionado. 

l-á no final de sua vida, vitimado por pertinaz molés
tia, quando muitos esperavam que S. Ex• se entregasse 
por inteiro a uma Vida ociosa de inválido, pelo contrário, 
aí é que--cresceu a sua figura humana. Perseguido pelo 
câncer-e-pelas metãstaseS que começaram a corroer o-seu 
organismo, a aniquilar as suas energias, como que -um 
milagre se operou, -sr. Presidente, Srs. Senadores: aí 

_ aquele homem extraordinário, que foi Teotônio Vilela, o 
Menestrel das Alagoas, ampliou a sua peregrinação por 
todo o Brasil, falando inclusive da sua doença, com a 
maior naturalidade, para dizer abertamente ao povo -
que via neli:, ài:tuila altura, o mártir e o herói- que que-

- ria morrer de pé, pregando os princípios que sempre de
fe-ild_eu e ánsiando para que o Brasil se transformasse __ 
numa _democracia plena e autêntica. 

Sr. Presidente, eu, ao evocar a figura de Teotônio Vile
la, na passagem do primeiro aniversário de_ sua morte, 
relembraria a frase de um paraiba:no ilustre, por ocasião 
do sepultamento do Presidente João Pessoa, a qual lhe 
cabe como uma luva: "Senhores, este homem deve ser 
enterrado de pé, de pé como sempre viveu, C'om o co
ração acima cl_o estômago e a_cabeça acima do coração", 

O S~. Fábio Lucena- Permite-me V. Ex• um aparte? 

6 -SR. HUMBERTO I.t.rCENA - Ouço Y. Ex• 

O Sr. Fábio Lucena- Nobre Líder Humberto Luce
na,_é com muita emOção que apa-rteio_V. Ex• Quando 
aqui cheguei, como Senador eleito e depois de empossa
do, ainda por cerca de um ano consegui aproximar-me e 
cotfviver cdilrTeotôrl.io Vilela, no gabinete do Senador 
Pedro Simon; ga_bin"ete que Teotónio transformou, já 
tendo deixado o Senado, num quartel de onde planejava 
tod<1s as suas batalhas cívicas em defesa da liberdade, do 
·direito _e da juStiça. Permita-me, todavia, incluir em seu 
pronunciamento de_ saudade expressões de um poeta 
amazonense Ramayana de Chevalier, que dizia~ ·~A sau
dade é como a luz; nãO morre "nUnca, todos Os dias sere- -
nova." I:: assim que eu vejo Teotônio Vilela, como o vi 
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das galerias do Senado pronunciar dois discursos magis
trais: o primeTr-o deles em defesa da_anistla; o segundo, 
denunciando as operações e os projetas da chamada "(ri~ 
lateral. Não podemos_ nos esquecer também da atitude 
enérgica que ele adotava, ao bater sozinho nas portas das 
prisões, princip-almente em São Paulo, para ver cOmo es
tavam sendo tratados, física e moralmente, as centenas 
de presos políticos naquela êpoCa. Se eu c:::stivesse dia-ilte 
do túmulo de Teotónio eu repetiria as palavras de Rui 
Barbo&a diante do túmulode Machado de Assis: "Este 
não ê um jazigo, é-umajazida." Era o aparte que queria 
dar a V. Ex• 

O SR. HUMBERTO LUCENA - Muito obrigado 
pela contribuição de V. Ex• a essa homenagem à me~ 
mória de TeotôniQ Vilela.._ __ 

O Sr. Cid Sampaio - Permite V. Ex• um aparte? 

O SR. HUMBERTO LUCENA- Pois não, Senador 
Cid Sampaio. 

O Sr. Cid Sampaio- Ilustre Líder Humberto Lucena, 
a homenagem que V. Ex• presta à memória de Teotónio 
Vilela deve receber o_ apoio, o aplauso e a adesão de todo 
o Brasil. As coisas, num País, que _o fazem· grarlde, as 
reações populares, os conceitos de virtude e dCc. moral 
não nascem espontaneamente. Elas surgem da pregação, 
do exemplo, da dev~ão, dos lideres, dos heróis e dos gê~ 
nios. Teotônio Vilela, que conheci pouco depois da Re
volução de 64, quando militávamos no mesmo Particl_o, 
já reagia, naquela -épocã; c-ontra os abusos, contra as ex
Cessos de poder. contra a violência e a desordem que se 
prenunciava naquele primeiro decênio do governo totali
tário. Depois, tomando uma atitude mais corajosa, mui~ 
to ao seu feitio, Teotónio Vilela pregou, pelo Brasil afora 
o civismo, a moral, o respeito às leis e, prindpalmente, o 
reSpeito ao homem. j"'{ as prisões, nas universidades e no 
Congresso, Teotónio -conVOcou os bra~ileiros, e o movi
mento que hoje coroa a vitória da democracia no Brasil 
nasceu da pregação de homens como el~. Associo a mi
nha homenagem à homenagem que V. Ex• presta, com 
tanta lucidei e com tanta grandeza, à memória de Teotó
nio Vilela. O Brasil há de reverenciá-lo sempre, porque a 
reabilitação do País e do homem da nossa terra, esse 
novo estágio da história do Bras_il, deve~se em grande 
parte a esse gigante que foi Teotónio Vilela. Agradeço a 
V. Ex• a oportunidade do aparte. 

O Sr. Moacyr ~arte-:-- V. Ex.• permite um aparte? 

O SR. HUMBERTO LUCENA- Muito grato pela 
sua solidariedade. 

Ouço o nobre Senador Mo_acyr Duatte. 

O Sr. Moa.:yr Dnarte- Eminente Líder Humberto 
Lucena, associo-me à exaltação que V. Ex• faz, neste ins
tante, da personalidade singular de Teotónio Vilela, no 
transcurso do primeiro aniversário ao seu pasSãi'ileD:Lõ: 
Creio que Teotónio Vilela foi um dos últimos varões de 
Plutarco da política brasileira, que deixou o nosso convf
vio. Para ele, jamais prevaleceu a moral de Maquiavel. 
de que o erro não fere o direito desde que se afigure pas
sageiro. Ele foi uma figura invulgar na história política 
brasileira, foi um bravo e ao mesmo tempo um po-lítico 
cheio de sabedoria, foi capaz de cair e de se levantar; de 
sofrer injuStiças-sem se maldizer; de fazer o bem e em 
troc_o receber o mal; de resisiir à nlaledicência e- seguir se
rerio e imperturbável o seu itinerário: A homenagem que 
V. Ex" presta, neste instante, à memória do pranteado 
brasileiro é de justiça. E associando-me as suas palavras 
oportunas, creio que este pensainefito é o lnesmo pensa~ 
menta -de todos aqueles que com ele privaram e convive
ram, quer na sua passagem fulgurante pelo Senado da 
RepUblica - onde emprestou o talento de sua cultura e 
de sua inteligência- quer de outros que, como eu, ainda 
nos albores de minha mocidade e de minha juventude 
política combati com TeOtônio o bom çombate e partici-
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pei com ele de lutas e de campanhas políticas memorá
veis, Inclusive em oportunidades em que visitei o seu Es
tado de origem, o Estado de Alagoas. Comungo, emi• 
nente Uder Humberto Lucena, com os sentimentos ora 
manifestados por V. Ex• e empresto a minha solidarieda
de a esta homenagem poi- ser oportuna e de juStiÇa. 

O SR. HUMBERTO LUCENA -0 aparte de V. Ex• 
aJU-da o pioil'u-nciãmento qtiê' ora 'faÇo. 

O Sr._Helvídio Nunes- Permite V. Ex• um apa-rte1 

_ 0-SR. HUMBERTO LUCENA- Pois não, ouço V·= 
Ex• 

O Sr._Helvídio Nunes- Eminente Uder, desejo valer~ 
me do discurso que V. Ex• profere para, também, mani~ 
festar a rríinha saudade pelo prematuro desaparecimento 
do Senador Teotônio Vilela. Conheci-o em Teresina. -
quando, vice~Governador das A[agoas, participava das 
festividades de posse de seu irmão Dom A velar Brandão 
Vilela, do Arcebispado do Piauí. Encontramo-nos mais 
amiúde, posteriormente, riesta Casa, e presenciei, neste 
plenário-, uma intervenção, entre outras, que me tocou 
profundamente: quando discursava o Senad_or Vicente 
Vli0f0~- 0 Sinador Teotônio Vilela pediu um aparte e, 
através daquele aparte, demonstrou uma coragem pes
soal incomeli.surâvel, pois afirmou que, Põrtador de mal 
iru:urãvel, os seus di3.s estavam definitivamente conta
dos. Mas _o que quero expressar, neste instante, nobre 
Uder Hunlberto Lucena, é que Teotónio Vilela é, antes e 
aêíritá- de tudo - n-o meu entender - um símbolo de 
coeiêO_Cia_ poHiica, porque ele divergiU quando era peri
áOso diVf:_igir. Daí sua coerêti.cia._.E ele, ~!llbém, é um 
símbolo Cle firmeza moral, porque enfrentou adversida~ 
des de toda sorte e a todas venceu. 

O SR. HUMBERTO LUCENA- Obrigado a V. Ex• 
Sr. Presidente, Srs. Senadores, o nobre Senador Fá_bio 

Lucena relembrava, em sua intervenção de hã pouco, as 
constantes reuniões de TeotQ_nio Vilela no gabinete do 
Senador Pedro Simon, que era, sem dúvida,_~m dos seus 
mais íntimos amigQs nesta Casa. Pois bem, o eminente 
Senador gaúcho ao homenage_á-lo, em nome do Senado, 
na sessão solene do Congresso Nacional, terminou seu 
discurso dizendo: 

"Teotônio Vilela não lutou pela originalidade: 
foi original. 

As coisas ficavam diferentes, depois de- analisa
das e definidas por ele, 

PenSar -foi a sua PáiXão-.---
Pensar, para Teotônio Vilela era agir, segundo 

-p-ãârões morais e cívicos que marcarão fun~o __ a His
tória Pátria, como Sepê Tiaraiú a- rriarcou, em defe
sa do seu pedaço de chão: o_ Bül_sil dos brasileiros. 

Dois guerreiros indómitos de uma mesma saga, 
que enobre<:eram os tempos da nossa História. 

Assim foram seus S.Oflhos f< suas re_alidad~s_: nun~ 
ca suscetíveis a serem esquecidos. 

••os corpos ficaram na terra, .. 
As almaS subiram em flor ... " 

NUnca- é demais repetir as palavras quarldo elas cres
cem em dimensão_e em valor. Por isso enfatiz.o~ neste ins
tante, essas expressões felicíssimas do eminente Senador_ 
Pedro Simon a respeito- de Teo_tônio Vilela, para que, 
mais uma vez, elas se jnscn;:vam nos Anais çi_o .Congresso 
Nacional. 

O Sr. Severo Gomes- Permite V. Ex.f. uril aparte? 

O-SR. HUMBERTO LUCENA--Com mUita honra. 

O Sr. Severo Gomes- Ilustre Senador Humberto Lu
c.e~na, nós_que acompanhamos um pedaço enorme e im
portante da vida do Senador Teotôn~o Vilela sabemos 
que passará_ o tempo, passarão as gerações e a sombra de 
Teotônio Vilela estará sempre pairando sobre o Senado 
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da República. Isto porque a lembrança de Teotônio Vile
la está guardada no coração do povo. Nos últimos anos 
da sua vida, nós o vimos, alquebrado, doente, manco, 
com_o rOsto"'vlncado, percorrendo o Brasil, de norte a 
sul, qefendendo a liberdade, defendendo _a s_oberani_a do 
País e defendend.Q, principalmente, as aspirações dessa 
grande m~ssa de banidos da vida, _deste po-.:o brasileiro 
doente, manco e vergasta~o. Teotônio Vilela, nos últi
mos anos_ de sua vida, era a própria imagem do povo 
brasileiro, e a lembrança da sua luta, neste di_a em que 
lembramos a passagem de um ano de sua mortt;;, dev~ 
servir para uma reafirmãção do nosso Partido, com re
[aÇão a""'-sua luta e a-essaS questões fundamentais. Nós es
tamos, hoje, vivendo um período da vida da República 
em que o nosso Partido, certamente, terá-uma importân
cia muito grande na definiçã_o dos rumos futuros deste 
País e é importante relembrar o testemunho de Teotônio 
Vilela, da sua pregação, para que o nosso Partido se rea~ 
firme-na sua identidade e na identidade de TeÇltônio Vi
lela. 

9 SR. HUMBERTO LUCENA- V. Ex• diz muito 
hem, nobre Sena_dor Severo Gomes, do quanto nós do 
PMDB, a ~ível nacional, estamos Vinculados aos ideais~ 
de-Te.;lô~io Vilela, pois outra coisa ele niio fez flO~ últi
mos anos de sua atribulada existência senão pregar -os 
princfpios fundamentais que regem o n.osso programa 
partidário.. E tenho a certeza de que o_emioente Gover
nador TaÍlcredo Neves, eleito Presidente da República 
em 15 de janeiro do próximo ano, saberá elevar bem alto 
o nom~ do nosso~ Partido e ç:o~responder plenamente à 
confiança e à expectativa que o povo brasileiro deposita, 

_ hoje, em sua pe·ssoa, por simbolizar ele aqueles anseios 
de mudança que Teotónio Vilela tanto defendeu em to
dos-os_ rincões da nossa Pátria. 

O Sr. Itamar Franco - V. Ex.• me permite um aparfe? 

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

O Sr. Itamar Franco - Com a permissão de V. Ex• 
gostaria de juntar a minha voz à homenagem que se pres
ta hoje a Teotônio Vilela, nobre Lider Humberto Luce
na. E é, 'por certo, uma nora de profunda meditação. 
Recordo-me que quando cheguei ao Senado da Repúbli
Ca, quando Teotônio Vilela ocupava a tribuna, ainda 
pertencendo ao Partido do Governo, mas já na sua gran· 
de pri::gação democrática, o plenârio do Senado se en
chia. Não s_ei, Senador Humberto Lucena se, -neste mo
mel}tO ~t? .!iis~eza, 9e recÕrd"!-ção,_ naquele sonho de T eo
tÇniO Vilela, se o BraSi(hoje está como S._E;x;. gos-ta!ia 
que estivesse. Nós todos desejarí;~mos que o Pafs se_en
contrasse, at!:avés das eleições diretas, na escolha do Pre
sidente da· R~ública. ·Infelizmente; por esse ou -por 
aquel<: motivo)alvez até por culpa do próprio Congresso 
Nacional, nós teremos que enfrentar a ilegitimidade do 
Colégio Eleitoral. Costuma-se, também, Senador Hem
berto Lucena. argumentar que Teotônio Vilela é a gran-

- de liÇão -que-se dá aqueles que hoje mudam de -lado, 
como se Teotôriio Vjlela ti'!'esse apenas mudado de lado. 
Ao coiltrário, ele antes de mudar de lado já fazia a sua 
pregação e não a fez apenas na tribunâ. do Senador, mas 
buscou na ruas, no cantata com o povo, obter essa sensi
bÍlidade da necessidade de alterar alguns dos seus pensa
mentos. Não era um homem que buscava um cargo. 
Teotôriio Vilela, quando-bandeoú para o PMDB, depois 
de uma grande pregação, tenho para mim que, ao lhe 
ofel-ecer a Presidência da Comissão de Economia, que na 
époCa me cabia, ele relutou em aceitar, porque ele enten
dia que os seus ideais estavam acima dos cargos. E o que 
esperamos, nobre Senador Humberto Lucena, é que 
aqueles qUe,- no momentO, se acoplam à cãndidat1,1ra jã 
vitoriosa do Dr. Tancredo Neves, tenham a presença e a 
lembrança de Teotônio Vilela que não queria cargos, 
não pretendia obter nada do Governo, a não ser_ que o 
Pais caminhasse no seu estado democrático, na verdadei
ra democracia, no respeito à lei e ao primado do direito. 
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Junto, portanto, ·com a sua permissão, a miriha voz e a 
minha saudade ao grande Teotónio Vilela.-

O SR. HUMBERTO LUCENA - V. Ex• faz justiça à 
memória de Teotónio Vilela, quando lembra, mais uma 
vez, a sua luta obstinada por dias melhores para o Brasil. 

Sem dúvida alguma, alguns dos seus ideais não foram 
atingidos, não porque faltasse a nossa solidariedade, 
como cabe V. Ex• o nosso empenho- como no caso das 
'eleições diretas - mas, realmente por .culpa de uma 
maioria eventual do Congresso Nacional, que não soube 
correponder ao· apelo da Nação. 

O Sr. Lomanto Júnior- _t~ermite V. Ex• um aparte? 

O SR. HUMBERTO LUCENA - Pois não. 

O Sr. Lomanto Júnior- Nobre Senad_or Humberto 
Lucena, quero associar~me às justas homenagenS que V. 
Ex• presta- acredito que em nome de toda esta Casa-
à figura inesquecível do Senador Teotónio Brandão Vile
la, no dia em que completa um ano de seu passamento. 
·Conheci-o hã muito terilpo nas lides muD.iCipaTístaS, -
onde ele se destacou como um-dos seus grandes vanguar
deiros, um dos seus grandes líderes. Orador primoroso, 
dotado de uma vasta cultura e de uma coragem iriigualâ
vel, Teotônio Vilela marcOu a sua Passagem pela vida 
pública, que nin'guém poderâ esquecer do seu exemplo 
de fidelidade às causas que abraçava e que defendia 
como ninguém. Vice-GOvirnador de Alagoas, empres
tou a sua colaboração com o maior entusi"asmo no moVi
mento municipalista. Continuei convivendo com ele, 
aqui, durante 5 anos,-- e pUde aumentar a minha admi
ração por aquela grande figura que engrandeceu A lagoas 
e que pontilhou como um dos pró-homens na vida públi
ca brasileira. Receba V. Ex•, Senador Humber~o Lucena, 
as minhas palavras modestas que-serão incluldas no seu 
brilhante discurso, como homenagem daquele que foi 
amigo, que manteve relações de amizade, mas que, aci
ma de tudo, cultuou uma admiração pelo talento, pela 
cult!Jra e pela bravura de Teotônio Brandão Vilela. 

O SR. HlJwiin:...o.<.& v .~.tt.JC..:~A- Gfatb ao apoio de 
V. Ex•,.nobre Senador Lomanto Júnior. 

Sr.· Presidente e Srs. Senadores, Teotônio Vilela não 
era apenas um cidadão das Alagoas, era um cidadão do 
Brasil e, sobretudo, do mundo, pelo universalismo do 
seu pensamento e pela vastidão da sua cultura. 

O Sr. Nelson Carneiro- Permite _v. Ex• um apttrte? 

O SR. HUMBERTO LUCENA - Ouço V. Ex• 

O Sr. Nelson Carnel~- Há muitos anos, ao hom~na- . 
gear a memória_de_ Osc:ar"Freíre, na Escola Politécnica da 
Bahia, onde fora professor, meu pai lembrava que num-
túmulo perdido em um cemitério português_ havia uma 
legenda, que recordo neste instante, para ihscrevê-la no 
túmulo de Teotônio Vilela. Uma simples legenda perdi
da num cemitério perdido de Portugal. ''Aqui jâz pó, eu 
não. Eu sou quem fui". AsSim é TeotôniO-Vilela. __ 

O SR. HUMBERTO LUCENA- Obrigado a V .. Ex•, 
nobre Senador Nelson Carneiro. 

Sr. Presidente e Srs. Senadores, para terminar, eu re
petiria também, nesta homenagem a:o comP-anht:íro de~ 
saparecido, mais uma frase do grande -tdblmo paraibano 
Genésio Gambúra sobfe JoãO PessOa: ''TeotôOio Vilela, 
Vivo não te v~n'Ceram, morto não 'te vencerão_." (Muito 
bem!) 

O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla) -:-o Concedo a 
palavra ao nobre Senador Nelson Carneiro, na qualida
de de Líder. 

O SR. NElSON CARNEIRO (f'TB - RJ. Como 
Líder, pronuncia o seguinte discuçso. Sem revisão do 
orador.)- Sr. Presfdente,-Srs. Se:Oadores: - -

No primeiro discurso qUe pronunciei nesta Casa, erri 
.março de 1971, como Líder do antigo MDB, acentuava 

que éramos apenas sete Srs. Senadores contra cinqüenta 
e nove. Não poderíamos influir nus decisões, não tería
mos como fazer pl-evalecer os -projetas que apresentáva
mos, mas, em todo caso, aqui comparecíamos para inda
gar. Já, naquela oportunidade, ftz numerosas indagações 
e algumas, até hoje, não obtivefam resposta. 

Sr. Presidente, estou aqui para indagar. Indagar por 
-que até hoje não se aprovou a Emenda Jorge Carone, 
que dava resposta a muitas indagações que a Nação es
pera, inclusive a fixação, desde logo, de eleições diretas 
em data --~rta. E por que não se colocou .ainda essa 
emenda, que fixa -em quatrCi anos ii perfodo do fUturo 
Presidente, qualquer que ele seja? Vamos deixar tudo 
isso para depois, -sr. Presidente, ou melhor será que seja 
desde logo fixado? Também, Sr. Presidente, que destino 
esperam os pequenos Partidos depois da vitória de qual
quer dos--dois Candidatos? São as indagações que ora 
faço~- _ - - _ 

A Emenda Jorge Carone asseguraya aos pequenos 
partidos a possibilidade de sobrevivência dUrante doze 
anos, a contar da data do seu registro no Tribuanl Supe- -
rio r Eleitoral. Do regime plurip<irtidârio, será que quere
mos voltar, Sr. Presidente, ao regime bipartidãrio, que 
todos nós combatemos e que foi um _instrumento_de que 
se valeu o poder revolucionário, o poder discricionário, 
para manter as maiorias na's ASsembléias? 

Sr. Presidente, leio hoje no Jornal O Globo a seguinte 
noticia: 

O Líder -dO Governo no SenadO, Aloysio Çhaves, 
não acredita que os projetas de revogação da Lei 
Falcão e da sublegenda sejam aprovados este ano. 
Mas de acordo com o Líder, quem mostrou desinte
resse em ãprovar os dois projetaS de autoria do Se
nadai' Nelson Carneiro que modificariam a legis
lação de proPaganda e a Lei O(gânica dos Partidos 
Políticos foi a Oposição." 

Ora, Sr: Presidente, a Lei Falcão passou nesta CaSara
p1damente. Toda a Nação esperava que a Câmara dos 
Deputãdos tivesse a mesma atitude. E hoje, realmente, 
somadas is foiças que apóiam o candidato oposiciOniS.. 
ta, são a maioria na Câmara dos Deputados._ E por que 
esse projeto não ari:da? Desde quando foi criada essa lei 
houve o protesto generalizado da Nação: todos os repre~ 
sentantes do antigo MDB, depois do PMDB, ocuparam 
esta tribuna, a tribuna da Câmara dos Deputados para 
protestar contra esta lei. Hoje, esses Partidos, que são a 
maioria na Câma-ra dos Deputados, não se interessam 
por esse projeto. 

QUim é o responsável poí essa Omissão? 
testã-a lnCfagaçã"o que venho fazer, como fiz em 1971. 
Por que a Câmara não aprova? Vai esperar o outro go-

verno? Vai esperar pãra as calendáS gregas? Por que não 
aprova iffiediatamente esse projeto que passou aqui em 
u'tgência, urgentíssima. ~ -

Espero qUe o nObre Líder do PMDB, Humberto Luc.C:. 
na, fiça chegar à Çâmara dos Deputados, à Liderança 
do seu Partido, que contará, sem dúvida, co_m-_o apoio do 
PDT, do PT e do PTB, constituindo, portanto, a maioria 
absoluta daquela Çasa, apelo no sentido de que, antes do 
dia cinco de dezembro, aprovem o projeto que revoga a 
Lei Fa]ção, uma nódoa na legislação eleitoral brasileira. 

O$~. Hwnberto Lucena...:. P~mÚ~-V. Ex• um aparte? 

O ~_R. N~LSO~CARNEIRO-:- Com muita honra. 

:ú-Sr. Humberto Lucena- Leva;~i, com maior prazer 
e empenho, o apelo- de V. E?<• ao nobre Líder Freitas 
N~obre, corn quem tenho conversado a respeito do assun
to_ Constantemente, inclusive indagando o por quê des_;;a 
.d"em_Ora. O esciã:reciDiento-que me veio, e eu o irans:Õliti à 
v-:-EX• ·pessOã'iffiente, foi o de qUe a -maioria da Câmara 
temia cjue aprõVaao o projeto, ele fosse Vetado peiO Pre-
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sisente Figueiredo que, através de suas lideranças, não 
aSsumiu um cOmpromisso atê hoje definitivo de sanção. 
Mas, como bem lembrou V. Ex• quando lhe dei essa sa
tisfação, esse veto poâerã, evidentemente, vir a rejeitar 
pelo Congresso Nacional, o que não me parece uma tare
fa fácil. Porêm, sabe V. Ex• que hoje são precisos 2/3 do 
COngresso Nacional -e desde que se instituiu esse-quorum 
para derrubar -o veto presidencial, acrescido da votação a 
descoberto, não se tem notícia do Poder Legislativo bra
sileiro- rejeitar -veto presidenci~.- Apenas coloco esta 
questão para que V. Ex• sinta que não hã da parte do 
PMDB senão o interesse total que esses projetas sejam 
transformados o mais rápido possível, em lei. 

O SR. NELSON CARNEIRO- Agredeço a V. Ex• 
Mas, o veto presidencial acaso proferido, como disse a 
V. Ex•, tem um prazo de quarenta dias. Esses quarenta 
dias ultrapassarão o Governo Figueiredo._ _ __ 

Lembro o que acOnteceu quando Jânio Quadros re~ 
nunciou. Vários projetas, que foram por ele vetados, fo· 
ram acolhidos depois pelo Governo. De modo que não 
há perigo, mas o Congresso terá cumprido o seu dever, 
terá lavrado o seu protesto contra uma legislação que 
contrária o interesse partidário, que ímpossibilita o elei
tor de conhecer a vida e os propósitos reais dos seus can
didatos. Então, por que não fazer? 

O Sr. João Lobo- Permite V. Ex• um aparte? 

O SR. NELSON CARNEiRO - Com muita honra, 
nobre Senador João Lobo. 

O Sr. João Lobo- Senador Nelson Carneiro, o meu 
aparte é apenas pãra ienovar a grande admiração que 
sempre tive por V. Ex~, pela voz corajosa que sempre fez 
essas indagações, pela vigilânCia de V._ Ex• dentro -Oeste 
Congress-o -NaciOilal e manifestar-lhe a crescente admi
ração pela coragem cívica, pela consciência que V. E·x• se 
transformou nesta Casa ao fazer essas indagações cora
josa-s~ mesmo quando as faz ao lado a que V~ Ex• p-erten
ce, ao lado da Oposição. Nós também estamos curiosos 
para s?ber por que a Oposição, que durante tanto tempo 
reverberou a lei Falcão, quis a fixação em quatro anos 
do tempo do Presidente da República, calou, emudeceu, 
não levou mais para a votação do Congresso esses proje
tas, qL/.e aí estão engavetados. Novamente a minha gran
de admiração por este exemplo de consciência cívica que 
é o Senador Nelson Carneiro. 

O SR. NELSON CARNEIRO- Muito obrigado a V. 
Ex•' -

Sr. Presidente, a minha situação é especial nesta Casa: 
sou representante de um Partido que existe de teimoso, 
como o pobre que vive de teimoso. R, por isso meSmo, 
tenho o dever de dizer aquilo que muitos pensam e pou
cos, por inju-nções p3rtidárias, focalizam desta tribuna. 

Mas, Sr. Presidente, não ê só essa questão. E a da 
sublegenda? Esteve na pauta em regime de urgência, mas 
o que houve foi qu-e este projeto atropelava todo o curso 
das votações. 

Parlamentar preocupado com o prestígio desta Casa, 
com o prestígio do Congresso Nacional, acedi à solici
tação que me foi feitil pelo nobre Líder Humberto Luce
na e retirei a urgência para que o projeto não fosse um 
embaraço ao curso dos demais. 

Daí, Sr. Presidente, o apelo a V. Ex• para que o proje
to' volte à Orde"rii do Dia, porqUe nós poderemos pedir 
para ele preferência na votação, e o _Senado terá cumpri
do um dever de extirpar da legislação esse cancro que é a 
sublegen~a partidária, que ê o germe de dissolução, de 
desprestígio, de de~moralização que se criou dentro dos 
Partidos políticos. 

'.Lembro, Sr. Presi~ente, ainda nesta oportunidade, 
que, em 1971, o Projeto n9 65, de 1971, assinado por toda 
a então á8.ncada do MDB, pediu a extinção da sublegen
da. O projeto só foíVolado na Comissão de Constituição 
e Justiça no ano de 1972, no dia 2 de setembro de 1972, e-

I 
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ali fui o único voto vencido, pois todos os outros. vota
ram, e eram então da AREI>! A, _e todos votaram pela 
manutenção da sublegenda. _ _ 

Hoje já não há realmente quem sustente a necessidade 
da sublegenda. A sublegenda se e~plicava, e -por a~sur
do, no bipartidarismo, No pluripartidariSm.o ê uma ex~ 
crescência ainda maior, mais grave. E por que não há um 
movimento generalizado para extirpá-la da legislação?-

Faço um apelo a V, Ex" para que mande reincluir na 
Ordem do Dia esse projeto e que se dê preferência nes1ã
Casa, para que não fique eSte ano legislativo marcado de 
omissões, omissões injustificáveis c_omo esta cl~ suble
genda, que não pode mais figurar no quadro partidário 
brasíleiro. -

Mas, sr. Presidente, con,cluo._ e dentro das 20 -nluinU~ 
tos que o Regimento-lOterno me permite, fazend~ ~ais 
um apeto aos homens dos demais Partidos, aos itustres 
membros do PDS, do PMDB, ~o PDT, do PT para que 
se juntem ao modesto, ao pequeno PTB e vOtem a E-men
da Carone. -Já agorã não hã perigo de 'eleição direta ou 
indireta. 0 próprio candidato Tancredo Neves jâ decla
rou_ que não há mais tempO. E, realmente, para uma 
eleição-de 15 de janeiro já não haveria.tempo para ~ma 
eleição direta, todos nós_j~ _ _per_cebemos isto. Pq_rtant_o, 
não hã mais perigo na votação dessa emenda. E essa 
emenda, o que faz? Abre perspectiva nas vârias regiões 
do País, fixa o prazo de quatro anos, porque ê impor
tantíssimO restabelecer-se na legislação constitucional 
brasHeira o período presidencial de quatro anos, para 
que não se crie, amanhã, uma _suspeita sobre a posição 
do próprio candidato. ~preciso que seja feito ·antes, e 
que seja aprovado a_ntes. :t preciso, Sr. Presidente, que 
também se assegure a vida de pequenos partidos. t: pre
ciso, Sr. presidente, afinal, que se dê urna resposta a mui
tas indagaçõ~ que c_onstarn da Emenda Carone, que é 
aquela do consenso a que todos QS partidos haviam che
gado quando da _apresentação da falecida Emer:!c!.~ Fi
gueiredo. . __ _ ~ ·-- _ 

Sr. Presidente, volto a ser aquele mesmo Senador de 
1971. Àquele tempo nós éramos- sete; hoje é s_ó um. Po
rém, as indagações são as mesmas, e continuarão ~cmd_Q 
as mesmas enquanto Deus me der vida e saúde, e o_ povo 
nurriinellse me aSsegurar Uni lugar nesta Casa. 

Muito obrigada a V. Ex• (Muito bem! Palmas.) 

O SR. PRES!D~NTE (Moaçyr Da~l,a) --:- C~:m~d.o a 
palavra ao eminente Sehado Lomanto Júnior, pJ!ra uma 
breve comunicação. 

O SR. LOMANTO JÚNIOR (PDS...., BA. Para uma 
comunicação.) -Sr. Presidente, Srs. Senad~re~: 

Completa hoje um m,ês do_ fale_cim_ent.o do e"S.: 
Deputado _Honorato Vianna de Cas.tro, d_ejxando o 
convívio de SC!JS fa_ntilia_res,_ amjgos e_ admiradores. 

É uma pena e uma lacuna sua morte nessJ: momento, 
pois, na sua extrema simplicidade vibrava u_m in_te_d_or de 
profunda firmeza politica e uma intransigente fiPelidade. 

Nasceu bem dentro do se_tão_Q_aiªno, na a.ntjga cidade 
de Casa Nova_ aos 23-8-1909, às margens d_o_Riq_$_ão 
Francisco. 

Filho de Antônio Honorato de Castro e D. Isabel 
Vianna de Castro. Seu pai, chefe político do município 
que deve à geração dos Castras tudo o que tem, e a se
nhora mãe, D. Zabclinha, como era trat.u,da _n"'_jo1imi_çi---ª_
de, descende de uma família que deu tantos vull_Q_s políti
cos à Bahia. 

Honoruto Yianna cresceu respirnndo politica, a brava 
política do sertão,_ a política da palavra empenhada. E na 
politica l"iveu seus anos. _ _ __ _ 

Na juventude foi Fiscal de Rendas do Estado, em San 
Lo amaro da PurificaÇão, -o-nde -fixou -residéneia:

lnteligência curiOsa, por conta própria, verdadeiro au
todidat<.l, tornou-se um expert do conhecimento fiscal e 

,tributário. 

Em Santo Amaro da Pufifi~ação, graças ao~ contatos 
com os dive~sos grupos poi função de ofiçio,_foi convi
dado para -caftdidatar--se a -Prefeito da ciQ~a:e. _F_Oj elejto, 
-fazeild~ ·uma_ austera e diOâmíca_ ~drriin~tração. 
CO~ esse primeiro-mandato poHticO éom sucesso, in

gressou, de vez, na política e fez de Casa NoVa sua base 
eleitoral. 

Graças à fidelidade dos eleítores de _Cas_a Nova_ e de 
outros municíPiO que repreSentava, foi eleitO cinco vez~s 
consecutiva Deputado Estadual e uma vez, de 1979 a 
198.1.. Deputãdo Federal. _ _ __ 

Pela su~ dedicaç3.o à causa pública::, foi eleito pOr 2 ve
. zes Presidente da Assembléia Legislativa do Estado e 

Líder do Go.;erno, marcando pela eficiência seus cincQ 
----nlandatQs de Deputado Estadual. 

Por essa eficiência -e pOr seus conhecimento.s_ ® fi
nanÇ"J.S e tributos, eleito Governador, o convidei para se
cretário da Fazenda de meu Gollerno quando a_ Bahia 
d.eu seu passo_ decisivo para o desenvolvimento e pro
gresso, descomprometendo-se de sua históricã estag~ 

nação; mais uma vez Honorato Vianna deu provas de 
sua competência. 

O Sr. Jorge Kalume- P::míte V. Ex•_ um ·aparte? 

O SR. LOMANTO JÚNIOR -Com muito prazer. 

O Sr. Jorge Kalume- Não poderia deixar-=de me asso-
ciar a essa justa homenagem que V~ Ex~ presta à me~ 
mória de Honorato Vianna, homem simples mas que se 
engmndeceu perante aos seus pares pelos serviços presta
dos à Bahia e ao Brasil. Portanto, como v_. Ex~, também 
pranteio a meffiória desse graride patdció. -

O_ SR. LO MANTO JÚNIOR- Agrad_eço a solidarit;_
dade de V. Ex~ às homenagens que pre~to à memória do 
:mudoso Deputado Honorato Vianna, que foi' ãrriigo de 
V. Ex~. como fot'um dos melhores imigos·que tive. 

Quer na Assembléia do Estado, quer ria Câmara dos 
oepuiadOs, s'eu dinamismO eficaZ demonstrava-se nas 

-- ConiisSÕeS de FinançaS, oU nas di:_EConomia e Indústria 
e Coniércio de Que fazia parte, qtiiindo do próprio punho 
dava pareceres rigorosos, claros e competentes. 

"Em 1982- abriu' mão de sUa certa reeleição delxãtldo a 
vida pública, iecolhendo-se à paz de sua casa em Alagoi
nhas. 
- Seà3.nejo de boa -cepa, como "o pau se cõnhece pela 

casca", no linguajar do_s br_a.vo_s homens. do sertão, da r~: 
gião de São Francisco, era um forte;:: e destem~do, mas 
sobr.etudo leal. Leal aos ami_gos, Jea~ aos com_panheiros. 
Sua palavra era um empenho, era um testemunho; a pa
lavra tão-só. A palavra bastava com o significado de 
sem~re_, sem tergiversação, _sem hermenêuti~ po~sível A 
palavra simples, franca, sem ffiistérlos, sem espertezas. 
HOm-em bõin e -síncei'o, na tranQUila simplicidade de seus 
raciocínios, era a palavrã c_erta -e leal para os momentos 
mais -diversos. 

O Sr. Nelson Carneiro- V. Ex~ permite ~m áparte? 

O SR. LOMANTO JúNIOR - Ouço V. Ex•. em. 
nente Senador Nelson Carneiro, com muito prazer. 

-Ó- Sr. N-elson Carneiro __: HÕ}e fu-i surpreendido, ou:. 
vindo o discurso do Deputado_ Gorgónio Neto, com a 
notícia do falecimento do Deputado Honorato Vianna. 
Quero consignar o meu pesar pela ausência definitiva da
qUete nriS_so velho companheiro de lutas nos albores da 
Juventude e que se manteve fie[ aos ideais-que nos convo
caram, na mocidade, para as pelejas democrátiCas em 
que nos temos emPenhado. A minha soliôariedaOe-eà
quele que d_epois chegaria à Assembléia Legislativa e à 

_Çâinaia doSDer}Utaàos, mas, antes de tudo, àquele com
batente nas hOstes valorOsaS--em que-1ut._amos-e qu·e um 
dia serào recordadas, com justiça, Pelo _pciv~ b~iatlO:-~ ·a 
minha pala vi-a de solidaried-ade à hoffi.enilgem que V. Ex~ 
presta e que deve ~er de tod!l_ a ~8._hjã neste momep.to. 

Novembro de, 198a 

O SR. U)M<I.NTO JÚNIOR - Agr~deço o _apa,te 
do nobre Senador Nelson Carneiro que, como eu, conhe
ceu a penmnalfdade marcante, acompanho~ a vida signi
ficativa -de HonOrato Vianna, que· com ele participou, 
nos albofes da màd.óade, das lutas polít1cas: Como disse 
e afinriOU ó_-Senador Nelson Carneiro no seu aparte, foi 
um homem que se manteve fiel até o fim, até os últimos 
días, a sua dedicação e ao seu amor à vida pública, toda 
ela dedicada à Bahíi:-

Longe da vida pública e de suas implicaçõ"es tumultuo
sas e desgastantes, isso lhe causou nostalgia, apressando, 
creio eu, em seu recolhimento de Alagoinhas, sua passa
gem do tempo para a eternidade. 

Faz, hoje, um mês qUe-esse grande homem sertanejo, 
político leal e sincero, deixou o nosso convívio. Nós que 
privamos de sua intimidade e orgulhamo-nos de sua ami_
zade sentimos sua falta. 

Foi casado, em primeiro matrimôilio, com Dona 
Basília Vianna d~ Castro com quem teve seisljlhos e com 
Cjuerri viveU muitos anos d~ felicidade __ matritp.onial. 
_Deixou viúva, de segundas núpcias, Dona Juracy, de 
qu~m n~o teve filhos. 

À querida amiga Juracy, sua companheira extremosa, 
espÕ&:~ dedicada e infatigável, e aos filhos_de Honora.to, 
com seus_ irmãos, renovamos nossos votos de pesar pela 

·perda irreparável. 
A Bahia sente a ausência do filho que tanta lhe serviu, 

e nós o exaltamos por tudo que foi e por tudo que fez. 
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla)- A Presidên
cia receb_e_u, do Governador do Estado da Paraíba, o Ofí
cio n9 S/31, de 1984 (n9 426/84, na origem), solicitando, 
nos tern:ws do item IY do artigo 42 da Constituição, au
torização do Senado Federal afim de que aquele Estado 
possa realizar õperação de empréstimo externo, no valor 
de US$ 15,100,000LOO (quinze milhões e cem mil dóla
res), para o fim que especifica. 

A matéria serã despachada às Comissões de Finanças 
e de ConsiiiuTÇão e_ Justiça. 

O SR:- PRESIDENTE (Moacyr Dalla)- A Presidên
cia recebeu, do Governador do Estado da Paraiba, o Ofí
cio n9 S/32, de 1984 (n9 427/84, na origem), -solicitando, 
nos termos do item IV do artigo 42 da ConstituiÇão, au
torização_dQS.smado Federal a fim de que aquele Estado 

-- pOssa- realizar operação de empréstimo externo, no valor 
de US$ 30,000,000.00 (trinta milhões de dólares), para o 
fim que especifiCa. 

A matéria serã despachada às Comissões de Finanças 
e de Constítuição e Justiça. 

COMPARECEM MAIS OS SRS. S~,;ADORES: 
- A\tevir Leal- Eunice Michi\es- Claudionor Ro

riz- Gaivão Modesto - Odacir Soares- José Sarney 
- Jutahy· Magalhães- João Calmon- Amaral Peixo
to- Morvan Acayaba- Henríque Santillo- Roberto 
Campos - Saldanha Derzi - Álvaro Dias - Jaíson 
Barreto - Jorge Bornhausen. 

O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalta)- Estã finda a 
Hora do Expediente. 

Passa-se_ à 

ORDEM DO DIA 

Sobre a mesa, requerimentos que vão ser lidos pelo Sr. 
J9~Secretª-rio. 

São lidos e aprovados os seguintes 

REQUERIMEJ'.mf'N• 327, DE 1984 

Nos tenTú:lS-dO art. 198;-aTífiea "d", do Regimento In
terilO, requeiTO_'inversão da Ordem do bia, a fi_iri de que 
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a matéria constante_do item 8 seja submetida ao Plenário 
em {9 lugar. 

Sala das Sessões, 27 de novembro de 1984. -Itamar 
Franco. 

REQUERIMENTO N• 328, DE 1984 

Nos termos do art. 198, alínea ''d", do Regimento In
terno, requeirõ lifversão-da Ordem do Dia, a fim de que 
a matéria Constante do item 6 se]ã submetida ao Plenârio 
em segundo lugar. 

Sala das Sessões, 27 de novembro de 1984.- Nelson 
Carneiro. 

O SR- PRESIDENTE (Moacyr Dªlla) - De acordo 
com a deliberação do Plenãrio, a Ordem do Dia s_erâ__ 
apreciada com as inversões s-olicitadas. 

O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla)- _Item ~: 

Votação, em segundo turno, do Pr_ojeto de Lei do 
Senado n9 13, de 1980, de autoria do Senador Ita
mar Franco, que estabelece abatimento nos preços 
de derivados do petróleo e do ãlcool, quando desti
nados ao consumo próprio de motoristas profissio
nais autônomos, tendo 

PARECER, so_b n9 533, de 1984, da Cd'missão 
-de Redação, oferecendo a redação do vencido. 
(Dependendo _da votação do Requerimento -n'~ 

240/84, do Senador VirJiflio Távora, solicitãndo 
seja o projeto Submetido a vo_tos, nos termos do art. 
315 do Regimento Interno.) 

Em votação o requerimento. 
Os Srs. Senadores que o aprovam, queiram permane

cer sentados. (Pausa.) 
Aprovado. 
Aprovado o requerimento, passa-se à imediata vo

tação do projeto, em segunda_ turno. 
Os Srs._Sei:Jadores que -o aProvam,-queiram perni.ane-

cer sentados. (Pausa.) 
Aprovado, 
O projetO vãi à Câffiara -dos D_eputados. 

~ o seguinte o projeto aprOvado: 

Redaçilo do vencido para o segundo turno regimen
tal do Projeto de Lei do &nado D9 13, de 1980, que 
estabelece abatimento nos preços de derivados do pe
tróleo e do álcool, quando destinados ao consumo pró
prio de motoristas profissionais autônom011. 

O Congresso Nacional' decreta: 
Art. 19 OS preços de derivados do petróleo e do âl

cool, adquiridos para consumo próprio por motoristas 
profissionais autônomos; -serão sempre 20% (vinte por 
cento) inferiores em relação aos fixados para os demais 
consumidores, quando_o forneciini:nto for realizado" por" 
intermédio de cooperativas, sindicatos ou quaisquer ou
tras entidades capacitadas a realizar essa atividade. 

Parãgrafo único.- Os postos particulares de revenda 
de derivados do petróleo poderão se integrar, atendida a 
conveniência de cada um, à rede instituída no caput deste 
artigo. 

Art. 2'1 O Conselho Nacional de Petróleo definil:á a_s 
normas necessárias ao cumprimento-desta lei, no prazo 
de 120 (cento e. vinte) dias, c_ontados_d~ sua publicação. 

Art. 3~" Esta Lei entra_ em_vigor na data de sua publi
cação. 

Art. 41' Revogam-se· as disposições em contrário.-

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

YiHação, em turno único, do RequerimentO n"' 
291, de 1984, dos Senadores Roberto Saturnino e 
Humberto Lucena. solicitando, nos termos do art. 

371; alínea- "c", do Regimento Interno, urgência 
para o Projeto de Lei do Senado n'~ 14, de 1979, de 
autoria do- Senador Nelson_ Carneiro, que revoga 
dispositivo da Lei n"' 5.449, de4dejunho de 1968, os 
Decretos~leis n"'s 672 e 1:273, respectivamente, de 3 
de julho de 1969-e 29 de maio de 1973, e dá outras 
providências. 

Conciâo a palavra ao nobre Senador- Nelson Carnei~ 
ro, para encaminhar a votação do requerimento. 

O SR. NELSON CARNEIRO (PTB- RJ. Para enca
minhar à votação. Sem revisãO do orador.)- Sr. Presi
dente Srs. Senadores: 

Ainda uma vez quero me dirigir aos nobres represen~ 
tantes do PMDB e da Frente Liberal, que, somados, são 
a Maioria nesta Casa. Jâ não se pode dizer que as deci
sões, aqui, são tomadas pelo PDS, que até hoje tem sido 
responsável por todas rejeições de projetas semelhantes. 
Agora, não. Basta que compareçam a esta Casa os 
membros do PMDB e da Frente Liberal para que eles se
jam maiori(! e derrotem ocasionais pontos de vista ex
postos pelo nobre Líder Aloysio Chaves ou por seus ilus
tres companheiros· de representação, como o Senador 
Virgílio Távora, o Senador João Lobo, o Senador Moa
cyr __ DJ.!ªrt~ ~ outros Se!l_adores que exercem as lide
ranças. 

Sr. Presidet}te, toda a Nação espera que sejam revoga~ 
dos_ aqueles decretos que criaram p_or est~ Brasil adentro 
numeorosos municípios de seg1Jrança nacional. 
_ _O _Senado~ Mário Maia t~rri leni!Ji'ado desta tribUna 

que, no Acre, de 12 municípios, ll são de segurança na
cional. E o 12"' só não o é porqüe é a Capital, mas que
por sua nature·za,--éllffi3-Cidade dt!- Segurz:nça nacional, 
de vez que lá estão acantonadas todas as forças do Exér
cito, Marinha e Aeronáutica. ~como o Rio de Janeiro: 
dizer que o Rio de Janeiro não é uma cidade de segu
rançi-nãCLonal, é desconhecer que tá está a Base Aérea a 
Base Naval, O I Exército. 

Dé mOd_Ó_qUe -eSte pfojeto, Sr:_ Presidente, seria aquele 
primeiro que testaria a sinceridade do PMDB e da Fren
te Liberal em se manifestarem contra a continuação dos 
municípios de s_egura:nça. E que municípios são esses, Sr. 
Presidente? .São três municípios o Estado do Rio de Ja
nelio: -Duque de Caxias; Volta Redonda e Angra dos 
Rei. 

Então. s·r. Presidente, vainos ver, outra vez, se os pou
cos representantes do PDS, hoje largamente desfalcados, 
não só_ pelos que jã safraril como por _aqueles que estão 
prestes a sair, mas todos voltarão no dia 16 de ja-neiro 
para compor novamente a Bancada Majoritária nesta e 
na outra,_ Casa do Congresso Nacional, vamos ver, Sr. 
Presidente, se esses pou-cos vão derrotar a maioria abso~ 
luta da Casa atualmente~ E é Para ~sto que quero chamar 
a atenção, para que não fique responsável somente o 
PDS pela continuação desses municípios viverem sob o 
regime em que se encontram, sem poderem eleger os seus 
prefeitos. Não, não é mais o PDS, agora os responsáveis 
são PMDB e a Frente Liberal que não comparecem a 
esta Casa para, com seu voto majoritário, derrotarem es
sas e outras violências praticadas pelos Governos da Re
volução. 

Se todos aqui Comparecessem, Sr. Presidente, todos os 
SenadOres áO PMDB e todos os da Frente Ampla, te
riam maioria absoluta e projetas como este passariam 
sem nenhuma dificuldade. Mas não _comparecem, ainda 
se pensa em fazer convocação extraordinãria!. .. Se nas 
convocaçõeüirdináriáS aqUi nãõ estão, pof que espe"rar 
que aqui conlpareçam nos dias de Natal, de Ano Novo 
ou na véspera de Reis? 

Portanto, Sr. Presidente, o meu apelo é para que o 
PDS não cOntínUe sendo o obstáculo àqUifo qUe amanhã 
ser:à"jogiidO sobre as suas costas. Eles cOrltinuãrão res
ponsáveis pelo que realmepte,jã não sãO, porque_ eles não 
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sãO mais a maiQ.i'ia nesta Casa. Mas eles continuarão ve
tando- projetas, votando contra, pensando que assim es
tatãõ- serVindo ... A quem? Não, se o PDS não é mais a 
maioria por que continua a vetar projetas que os outros 
querem aprovar? 

Daí o meu apelo para que, desta vez, o PDS tome juí
zo e nã.o fique- reSpon-sável por aquilo que ele não pode 
responder. Ele já não pode mais impedir a votação desse 
projeto. O responsável não é mais o PDS. O responsável 
é quem aqui não comparece para votar. De modo que eu 
espero, -desta vez, sob às lideranças inteligentes dos 
nobres Senadores Virgílio Távora, João Lobo e José 
Lins, que este projeto passe, ~ o primeiro. Se tiver de 
cair, cai na Câmara. O Senado terá cumprido o seu de
ver. Será o início de uma retomada. 

- - --

Sr. Presidente, é o apelo que daqui dirijo aos nobres 
líderes do PDS. Que eles não continuem, jã agora pen
sando e agindo como se fossem maioria. Já não são. ~ 
preciso apenas despir a veste majoritária e compreender 
qu~_() PDS já não ê, ao menos por enquanto, e até o dia 

- 16 de janeiro, o Partido maior nesta Casa.(Muito bem!) 

O SR~ PiiFSIDENTE (Moacyr Dalla)- Em votação 
o requerimento. 

Os Srs. Senadores que o aprovam, queíram perman~_-
cer -~entados.(Pausa.) _ -
-~prox~do.(Palmas.) 

_AP!_ovado o requerimento, a matéria a que se refere fi
gurará na Ord~m _do Dia da quarta sessão ordinãria sub~ 
seqf:iente. 

O SR- PRESIDENTE (Moacyr Daila) - Item I: 

Votação, em turno único, do Projeto de Lei da 
,Ç~m<l:ra_ n"_lO d~ _!9"8_1_ (n"' 1.52~/79, na Casa de ori
gem), que dispõe sobre a aposentadoria, com pro
ventos integrais, dos ex-combatentes segurados da 
Previdência. Social, tendo 

PARECERES FAVORÁVEIS, sob n•s -354 e 
355,_de 1981, das Comissões: 

-de Legislação Social; e 
-..:.:... de Finanças. 

Em votação. 
Os SN. Senádores que o aprovam, queiram permane

cei sentados. (Pausa.) 
Rejeitado. 

O SR. HtLIO GUEIROS - Sr. Presidente, solicito 
verificação de votação. 

O SR- PRESIDENTE (Moacyr Dalla) - É regimen
tal o requerimento de V. Ex• 

"Sendo evidente a falta de quorum, a PresidênCia sus
penderá a sessão por lO minutos, acionando as campai
nhas para a chamada dos Srs. Senadores a Plenário. 

Está suSpensa a sessão. 

(Suspensa às 15 horas e 55 minutos, a sessão é rea
berta às 16 horas e '5 minutos.) 

O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla)- Estã reaber
ta a sessão. Persisti rido a falta de quorum a Presidência se 
dispensa de proceder a verificação soficitada. 

o-Projeto de Lei da Câmara n'~ 10/81, fica com a sua 
votação adiada por falta de quorum. 

Em conseqaência, as demais matérias da Ordem do 
Dia, todas em fase de votação, constitu!das dos Projetas 
de Lei da Câmara n•s 44/81, 53/77, 65/79, 14/84, 79/79 
e Projeto de Lei do Senado n'1 41/82, ficam com a sua 
apreci~çãO adiadá-p-ãra a próXima sessão ordinãria. 

O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla)- Esgotada a 
matêriã da Ordem do dia. 

VoltB:-Se- à lista __ de _oradores. 
ConcedO- a palavra ao nobre Senador Itamar Franco, 

por 'Cessão do nobre Senador Fábio Lucena. 
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O SR. ITAMAR FRANCO PRONUNCIA Ill.S
CURSO Q.U.E~_ENT'REG.UE J RliVISJO. DO 
ORADOR. SER.J PVBLICADO POSTERIOR
MENTE. 

O SR. PRESIDENTE (H~Ho GueiroS) - Co~cedo a 
palavra ao nobre Senador J_orge Kalurne. 

O SR. JORGE KALUME (PDS - Ac;·prõnúncia o 
seguinte discurso.) .....;, Si". Presidente, Srs. Senadores: 

O repúdio às idéias esdrúxulas induz-me; anualmente, 
a recordar, atê como alerta, o movimento de conotação 
inadequada e afrontos_a a nossa índole cristã, sempre vol
tada ao bem-estar da Pátria-:- Refiro-me à Intentona Ço
muniSta eclodida a 27 de novembro de 1935, que na sua 
fúria canibalesca, assassin-õu os no_ssos_ patrícios -
praças, cabos, sargentos e oficiais - quando müitos se 
encontravam dormindo em seus quartéis-. 

A tos dessa envergadura, com instiritO-selvagem, se nos 
deixaram e nos deixam profundamente pesarosos, tam
bém servem para uma reflexão: como podem seres racio
nais adotar con_duta como essa, contra seus irmãQs e o 
próprio Brasil? A resposta, ante a minha perplexidade, 
fuí encontrar nas p-alavras do Mestre Ruí Barbosa: "O 
Comün1smo não é a fraternidade: é a invasão dq ódio e_n
tre as classes. Não é a reconciliação dos home~s. ta sua 
exterminação mútua. Não arvora a bandeira do Evange
lho: bane Deus das al.mas e elas reivindicações populares. 
Não dá tréguas à ordem. Não reconhece a liberdadj: cris
tã. Diss-olveda a sociedade. Extiriguiriâ a religião. Õesu
manaria a humanidade. Everteria, subverteria, inverteria 
a obra_ do Criador". 

cada vez mais se robustece eqtl)lim o perigo que essa 
ideologia, marcadairiente preju_dichll, representa para os 
no~sos princípios. Hã regiStras que parecem espelhar o 
Brasil dos nossos dias, haja vista o que fof PTOclamado 
em 1929, em Montevidéu; .. Nos palses onde o nosso Par
tido é ilegal, pode adquirir ritáScarit legal para as eleições 
e a ação das massas em geral: deverá, pór_ém,~aproveitar
se dessas possibilidades legais para abrir caminh~ e apa
recer publicamente. Devemos encai"ar a posSibilidade de 
acordo _com certas organizações da pequena burguesia, 
que possuam influência real entre as classes operárias e 
agrícolas~ DeyemQs aliar-nos às mesmas temporariamen
te e com fins determinados; porém, nessa ação paralela, 
deveremos, depois, desmascarar os nÕssos aliados mo
mentâneos e atrair para o nosso lado a massa que os se
guia." 

Parece o Brasil de hoje, Sr. Presid~nte. E, ilustrando 
meu pensamento, quero inserir as ·-ordens do Qí~ dos 
Ministros da Marinha, do Exército e da Aeronáutica. 

Antes, porém, lerei um trecho da Ord_em dQ_dia, do Sr. 
Ministro da Marinha, publicada no J_ornal de_Brasfila de 
hoje.: 

Devemos prosseguir vigilantes contra os atas ter
roristas desses inimiios, desses falsos brasileiros que 
costumam agir nos inomentos que lhes são mais fa
voráveis, desvirtuando os movimentos dos que se 
manifestam Pelas aspiraçõ~s justas. _Por outro la.dQ~ 
devemos igualmente reagir com todas as noJ.sa.s 
forças a quaisquer correntes que se manifestem-con
trárias as causas da liberdade e ao bem-estar. 

E nãõ foi diferente~ ã Ordem do Dia do Sr. Ministro 
Walter Pires, da qual destaco também alguns _trechos: __ 

.. Na atualidade, as tãlica_s_ Cnltirega:das pelo íni· 
migo, para a teimada do poder, permanecem, em te
se, as mesmas do passado._ Hoje como ontem, teota _ 
infiltrar-se nos partidos polítícos, órgãos de comu
nicação social; sindicatos, quartéis e em toda e qual· 
quer·organizacão que lhe permita direta ou indireta
mente, solapar o regime democráticO. 

"I::Joje comõ- ontem, intenta d~acreditar _ as 
FOrÇ~Ar_ffiadas perante a opinião públrc·a, uma vez~ 
que essas institUiÇões conStituem, historicament~. o 
maior obstácu!_o à concretização de seu desÍgnio. -

"H-oje cOmo ontem, alardeia reivin_dicações po
pulares, como se _fosse prerrogativa somente sua 
def~ndê-tas, e compÕe-se em ÇlOvas frentes capazes 
de arregimentar ingénuos- e ambicfOSOs, qUe·; mais 
tarde, sem qualqUer constrangirriento_.__·serão afasta-. 
dos. 

"Boje, como_ ontem, prego ardorosameme a li
bli!rdãde _e a democracia, para, após a conquista do 
poder, transformar o homem em objeto do _Estado, 
ce!cea(l,_do-!hCJ_)Odos os direitos e !iberd_a4es." 

-Também _lerei pequenos trechos da ü_rdem do Día sio 
Sr. Ministro da Aeronáuticã, Délio Jaidim de Mãttos: 

...Aquele que sonha dia~iamente cÕffi- um -comu
nista debaixo de sua cama e con~ntra no vermelho 
todo o seu tern.or, não é um antícomunista, é, ape
nas, um ridículo; mas, ao contrário, aquele que jul-

- ia ser possível a coexistência do coml.fnis:mo COtn a 
democracia daJiberdade co_m q. ;marxismo, não é um 
liberal, é um inocente." · 

Sr. Pre~idente, com estas"leitui-aS CO!l.CluO o- meu p-ro-
nunciamento. ~ 

O Sr. MorVaQ Acayaba - Permite V. Ex.• um aparte? 

O SR. ~ORG~ KALUME- Terei o maior prazer em 
ouvir V. Ex~ 

O -Sr. Mõnan Acayaba - Einii1ente Senador Jorge 
Kalume, estava ouvindo do meu -gibíilete;·o prOnuilcía
mento que V. Ex• faz nesta tarde, a respeito deste aconte
cimento tão grave e tão sério da História do Brasil que é 
a Intentona Comunista d~ 1935. As Ordens do Dia dos 
três MiniStros Militares, ca·da uma com seu feitio- pecu-_ 
liar e destacadas agora por V. Ex• em seu pronunciamen
to, analisam com Çlareza e precisãO tanto o -ácante<:imen
to em si como os seus antecedentes e, também, as liÇões 

. que- todos os brasileiros precisam e devem tirar dÔ-episó
dio. A ameaça comunista ·que se caracterizou naquela 
ocasião de uma forma rriarcada pela felonía,- pela 
traição, pela violência sanguinária, não é algo que per
tença ao passado, Ela continua presente na vida do mun
dQ_ e cl~ nQsso- Paí~. A isieolo-gía_comu~ista é, hoj~, _o ins· 
tr:ume~!o de que se serve Õ imperiatiSnlo soviético para 
alargar as suas fr~nteiras e impor~Se ao-- mulldo todo 
numã forma de _totaHtarismo, ã pior e a mais grave âe to~ 
das.-baí pOrque, nobre Senador, V. Ex• faz muito bem 
e:rn-evõcã-1' o acontecimento, analisá-lo com a clarividên
cia, com a sabedoria que marcam os seus pronunciamen
tos, para que a Nação permaneça sempre arlv.ertida 
quátfto aos- riscos e às ameaças do comunismo interna
cionãl, ameaças e riscos que estão sempre presentes na 
vida do nosso País e do Mundo. 

O SR. JORGE KALUME- Mais umá VeZ, nós ·nos 
identificamos. V. Ex~ foi objetivo e veio ao nosso encon
tro com as suas palavras, trazendo também a sua home· 
nagem à memória daqueles patrícios 'que fOram sãcrificã.
dos barbaramente. É preciso ·estarmos alertas. Os tem
pos contintiam os mesmos como diz o provérbio: "quem 
<iuer a- pai deve armar-se". 

O Sr. Fábio Lucena- V. Ex• me permite um aparte, 
nobre Sen~dor? --

O SR. JORGE KALl?ME - Muito obrigado, nobre 
Sena~or Morvan Acayaba. 

V-Õu ouvir V. Ex•, Senador. Fábio Lucena, com muito , 
prazer. 

O Sr. Fábio Lucena- Nobre Senador Jorge Kalume, 
aR_enas d!!aS observa~ões ao iluStrado- di"scurso que V. 
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Ex• profere nesta tarde. Primeiro, gostaria de que V. Ex• 
- riie iitfoimasse ... - -

O SR, JORGE KALUME- Não é nenhum esforço, 
tem sido espontâneo. 

O Sr. Fá~o Lucena- Eu não entendi, Ex•. 

O SR. JORGE KALUME- V. Ex• está ironizando, 
eu· cotnprdrldi: como ironiã. 

O Sr. Fábio Lucena- Não, em absoluto. Ao ilustrado 
discurso que V. Ex• profere nesta Casa ... 

O SR. ~ORGE KALUME- Muito obrigado, 1:: que a 
audição está curta. - - -

O Sr. Fábio Lucena - tlusii-ando, inclusive, os seus 
desilustrados ouvirites. A pergunta inicial, nobre Sena
dor, a propósito do assunto, evidentemente, consiste ~m 
saber em que livro, em que obra Rui Barbosa emitiu esse 
conceitos sobre comunismo? Em segundo lugar, dar ra· 
zão a V. Ex~ ao _dizer que a Nação condena aqueles epi· 
sódios tenebrosos, dantescos, crimiriõsos-,- enfames, 
acontecidos em 1935, quando rebeliões em quartéis, 
sobretudo na Praia Vermelha, no Recife e em Natal, te
varam ao assaslnato frio e covarde de vários membro& 
das Forcas Armadas do Brasil, alguns deles, conforme 
rezam as crónicas históricas, assassinados enquanto dor
miam. Mas, para dizer a V. Ex• que esses fatos aconteci
dos hã 49 au_os, se causam indignação a toda a Nação, 
eles, à luz das leis penais em vigor, no País, são crimes to· 
dos pres-critos, nobre Senador. E acredito, tenho até cer
teza de que nenhum dos seus autores se encontra ainda 
vivo, com ex.ceção, provavelmente, do Sr. Luiz Carlos. 
Prestes, que não participou, ao que se tem informação, 
daquelas intentonas que, hoje, completam 49 anos -de 
ocorrência. A seguir, Ex.~, fazer ver o perigo que a repe
tição~ a transfo-rmação desses fatos em litania e em ladai
nha pode causar ern termos de confusão histórica, à ju· 
ventude brasileira, que, ao longo desse meio século se es· 

- truturou na adultidade, e hoje domina os postos funda
mentais do nosso País, inclusive o Parlamento nacional. 
Quero crer, nobre Senador Jorge Kalume, que a índole 
do povo brasileiro rejeita exogenamente, se me permite, 
de dentro para fora e de fora para dentro, e endogena
mente, também, todo esse tipo de ideologia, não apenas 
o .comunismo como o fascismo, como outrós .. ismos", 
que_ sempre teimam em perturbar o andamento da nossa 
História. Agora mesmo estamos saindo do generalismo 
latino-americano. f: um outro "ismo" pernicioso que do
minou o Brasil durante cerca de 20 anos. ~mais uma vi
tória, por conseguinte, nobre Senador Jorge Kalume, 
que a nossa Pâtrla consegue, ao se ter libertado do comu
nismo e ao se ter _libertado do generatismo, com as 
eleições que se avizinham a 15 de janeiro do próximo 
ano. E concluindo, para não_me alongar- já delongado 
me encontro - para dizer que aqueles que temem 
ameaças comunistas ao Brasil não confiam nas forças 
Armadas. Eu considero, sinceramente, desprestigiar as 
Forças Armadas, que tanto nos merecem respeito e con
sideração, alegar que em qualquer raiár de qualquer dia 
o País pode ser assaltado pelos comunistas, que estão_in· 
filtrados no Congresso, nos Partidos, nas Igrejas, n?S a~
soCíações, nõs SindicatOs, inclusive nas Forças Armadas. 
Não, Senador Kalume. f: preciso confiar um pouco mais 
hãs Foi"ÇaS "Armadas, e saber, e ter a convicção de que 
elas estão preparadas para defender o nosso _Pais dessas 
ameaças ou tentativas de agressões externas. Por conse
guinte, riobre Senador Jorge Kalume, são justifiCadas as 
apreensões de V. E~• Mas vamos deixar esses fato_s para 
a Histó-ria. Já _faz 49 anos que eles aconteceram, daqui a _ 
pouco fafá 490 anos, e dentro em mais 4.900 anos. O 
Brasil sObreexistirá como Nação, tenho certeza. Aiora, 
se até lá nós ficarmos, por nossos pósteros, repetindo, re
citando essa ladaiJlha, nós haveremos, eYidentemente, de 

--at_re!ar o n9sso País a um preconceito que a nada con-
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duz, a não ser a incitar os radicalismos, no sentido d_e im
pedir a nossa evolução histórica. Era o discurso paralelo, 
em forma de aparte, que eu pretendia oferecer .a V, Ex•, 
com a sua tolerànci_a e o_SCJ,l_perdào~ 

O SR. JORGE KALUME - Efetivamente, o aparte_ 
de V. Ex~. para repetir o que diz, foi um discurso parale
lo. Mas eu la01ento, deploro. as suas palavras, muitas de
las revestidas de ironia. 

Quruito à frase de Rui Barbosa, já mandei buscar o li
vro para oferecer a V. Ex•_ V. Ex• vai enriquecer a sua 
rica biblioteca. Eu faço questãO~ 

O Sr. Fábio Lucena- Não precisa ofereCer, eu dispo
nho da obra completa, quero saber qual é o livro. 

O SR. JORGE KALUME- Eu tenho duplicata, e se 
não tivesse eu o ofereceria de qualquer maneira; vOu 
fazê-lo agora. Eu extraí esta- frase do .. Lembrai-vos de 
35", escrito por Ferdinando de Carvalh_g_. D~ntro d"e 
poucos minutos estará nas suas mãos, para V~ Ex• ter e_ 
saber as razões ... 

O Sr. Fábio Lucena - Quer dizer que a opinião rião é 
de Rui. 

O SR. JORGE KALUME _-:-:-- ... que __ me trazem sem
pre, anualmente, a esta tribuna: ê o m~ amor ao Br~s-il, 
como V. Ex~ tem também, é me~ amor à t:nJ!!J'la PátiJã.~ 

Se nós-formos nos apoiar i'lóS argumentos que V. Ex• 
apresentou, a Igreja não deveria celebrar a crucificação 
de Cristo, não deverí~mos celebrar o_ 21 de abril, e assim 
por diante. Eu me alongaria citando inümeros e inúm~ __ 
ros epsódios, que acontecera,m ao longo da nossa His
tória também. 

Portanto, temos confiança nas Forças Armadas. Ago
ra, pergunto a V. Ex•: Por que é que as Forças Armadas, 
anualmente, rememoram u_rn acontecime:nto'? Hoje, por 
exemplo, eu li nos jornais a Ordem d_o DJª Qfl_Marinh<J,, 
do_ Exército e Aeronãutica~ Por quaJ motivo_? É aPenaS
como alerta. Sabemos que é uma minoria inSignificante. 
mas é das pequenas -sementes que vêm as grandes árvo
res, que vêm as árvores frondosas. 

Aqui está o livro que ofereci a V. Ex•, com muito pra
zer, espero que V. Ex• aceile. QuaQdo el,l t.;r_mjn_ar o3i:leJ.l 
pronunciamento, farei um pronunciainentó como oferta. 

O Sr. Fábio Lucena- Quem é -0 auto_r do JivroJ __ 

O SR. JORGE KALUME - ''Lembrai-vos de 35" 

O Sr. Fábio Lucena- Mas não foi Rui Barbosa quem 
escreveu isto'? 

O SR. JORGE KALUME -- Está a frase dele aqui 
dentro, inserida neste livro, e outras frases que V. Ex• 
precisará ler. 

O Sr. Fábio Lucena- ~muito interessante que Rui 
Barbosa tendo morrido e:m 1924 inspire lembranças para 
1935. É nisso que estou interessado. 

O SR. JORGE KALUME- Mas Platão, em suaRe
pública, Ex~ .... 

O Sr. Fâbio Lucena - A minha única preocUpação e 
essa. 

O SR. JORGE KALUME - ... jã tratava do Cofiiil
nis"fno. 

O Sr. Fábio Lucena - ~ a minha preocup~ção. _ 

O SR. JORGE KALUME- Platão em sua "Repúbli· 
ca" jã tratava do comunismo, e j~ era combatido_ naque-
la época, _quando ele desejou a igualdade, __ _ 

Portanto, Sr. Presidente, homenageio oS grandes bra
sileiros •.. 

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção TI) 

O Sr. Moacyr J?uarte - ~uito bem! 

O SR. JORGE KALUME- ... que derramaram o seu 
·sangue pata Cj_úe nós pudêssemos, hoje, garantído pelas 
Forças Armadas, respirarmos o ar da liber$;l.ade. Mujto. 
obrigado. 

Era o que tinha a dizer, Sr. Pr"esldente. (Muito bem1 
Palmas.) 

DOCUMENTOS AOS QUAlS SE REFERE O 
SR. JORGE KALUME EM SEU DISCURSO: 

ORDEM DO DIA bo 
~MINISTRO DO_EXtRCITO_ 

A íntegra da ordem do dia do Ministro do ExérCitO: 
"Meus comandados. 
.. b dia -1.7 di! noVembro lembra à Nação. a tiáglca In

tentona Comunistã de 1935, um dos mais sombriOs e 
ffisteS -Cpis6díoS da ilossao histói-ia. 

"O Exército BrasHeiro - alvo maior da brutal e infa
me ernp'feitada -jamais conformado, reverência a me
mória 'de seus bravQs imolados no cumprimento do de
ver, verd~deiros mártires do ideal democrátic;o. Nesta 
data,_ em-tâdos os quartêis, os mals-jovins ouvem: dos 
mais- experientes a Ução do passado; de modo a com~_ 
preenderem o presente e a posicionarem-se em fa-ce do 
amanhã_~ 

"O"""moJ!l.c::nto desse preito ~nseja graves reflexões a to~ 
dos os brasileiros, sobretudo aos democratas desavisa
dos que, po-r fOrça do esquecimento fácil, do liberalismo 
equivocado, quando. não_ do interess~ pessoal, têm per
mitido ao inimigo de sempre - comunismo - mesmo 
na ilegalidade, s,_u_bsistir, ·organizar-se, infiltrar-se no cor
po inteiro da sociedade, e, de_ tempos em tempos, tentar a 
tomada do poder. 

"As investidas dos comunistas, adaptadas às realida
des mOmentâneaS dos países onde atuam, evidenciam, 
invariãvelmente, o caráter materialista, internacionalista 
e tota.Utarista de seu credo_mistificador. Retirad_o o dis

. farce, ficam patentes o ardil de suas pregações humanis
tas, o engodo das composições políticas que engendram, 
o desprezo pelos valores morais e espirituais e o totál de
sã preço, pela cultura, pelas tradições_e_ pelos sentimentos 
das nações que subjugam. 

·~ O. Brasil sempre mereceu caráter prioritário- nesSa e-s: 
calada- universal Em. 19~5, ao_tempo em que o ilegal par
tido comunista brasileiro constituía-se em .frente política, 
a matriz internacional do comunismo enviava ao nosso 
País agentes especialmente preparados para subverter a 
ordem. Era o sinal para a tresloucada e sangrenta I nten
tona. 

.. De 23 a 27 de novembro, eclodiram sucessivos movi
meTI tOS ilaS cid.ãd~S de Natal, Recife e Rio de Ja11eiro. O 
terror e a traição conseguiram penetrar nos· quartéiS. 
Muitos foram os que pereceram, vitimados pelos coinba
tes q1:1e se feri~am ou covardemente assassinados dufante 
o sorio, sem-qUe ao menos pudessem esboçar um gesto de 
defesa. A Na_ção, perplexa, constrangia-se ante a ação 
violenta e cínica, janlais vista em terrà-s "brasileiras. 

"Alguns anos mais tãrde~ apesar dos crimes perpetra
dos, noSso povó relegoU ao bsqU.ecrmento a vergonha da
queles dias. A Pátrhl generosa anistiou os revoltosos de 
1935, a:colhefido"-ós ern s_ep sei_o mã:gpânimo. ~O_ ato de 
compreensão e grandeza eles e seus sectãrios responde~ 
ram cóm O Caos e a subversão dos idos de 1964 _e com a 
onda terrorista dos anos 70. 

"Meus cotriandãdos. 
"Nosso País- continua Sendo -um dos grandes _objetjyQS_ 

dQ._ç_g_niuO.iSmo internacional, em face de sua posição es
tratégica, de seus limites com inúmeros outros pafses e de 
sua importância no cenário mundial. Torna-se-impositi
vo, portanto, conhecermos, cada vez mais, o modo de 
atuação dos comunistas. 

"'Na atu~Udade, as táticas empregãdas pelo inimigo, 
para a tomada do poder, permanecem, erh tese, as mes
mas do passado. Hoje Como onti::ni., tenta-1n"filtrar-_sç nos 
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partidos políticos, órgãos de comunicação social, sindi
CatOs, qu"atfêls é em toda e qualquer organização que lhe 
permíta, direta ou indiretamente, solapar o regime de
mocrático. 

"Hoje como ontem, intenta desacreditar as Forças Ar
madas perante a opinião pública, uma vez que essas ins
tituições constituem, histor_lcam~nte, o maior obstáculo 
à_ concretização de seu desígnio. 

"Hoje como ontem, alardeia reivindicaç_ões populares, 
como se fosse prerrogativa somente sua defendê-las, e 
compõe-Se erri novas frentes-capazes de arregimentar in~ 
gênuos e ambiciosos, que, mais tarde, sein "qualquer 
constrangimento, serão afastados. 

"Hoje como_ ontem,_prega ardorosamente a liberdade 
e a democracia, para, após a conquista do poder, trans~ 
formar o homem em objeto do Estado, cerceando-lhe to· 
dos os di~eitos e liberdades, 

•• ~_eps comanc;lados. 
"Dentre_as carãcterísticas do E;.;êrcito, que o tornam 

uma das mais autênticas instituições nacionais, sobreleva 
. s.ua permanente sintonia com os legítimos anseios da 
nossa gente. O sOldado tem plena consciência de que o 
pOvo br~i!.iejr~. aciffia de tudo, preza a liberdade. __ 

"Reartrriiemos, Pois, à NaÇão, neSte morneritO ein -que 
_ ~ preiteamos a memória dos que tombaram, nosso inarre~ 

dável compromisso de preservar a democracia, como 
fonte perene de liberdade para o Brasil e para seu admi
rável-pOVo. 

"Saiba o inimigo de 1935 q~u!: nenhuma violência, ar
tificio, ou pressão poderá demover o Exército brasileiro 
desse propósito." 

ORDEM DO DIA DO 
MINISTRO DA MARINHA 

EplscSdlo pua nio esqueter 

.. A íntegra da ordem do dia do ministro-aa Marinh1,1.: 
A Inten-tona Comunista -de novembro de 35 é um epi

sódio de no_ssa história_que·n~o podemos esquecer, uma 
vez que existe o dever incontornável de render homena
gem aos brasileiros que deram_ seu sangue, a sua vida, 
para a preservação da integridade, dos imperativos mo
rais e dos ideais superiores da nossa gente. 

"Evocando, hoje, a hora sombria desse ato fratricida, 
não ·apenas reprovamos a indignidade daqueles que 
traíram seus juramentos e desonraram seus compromis
sos. Temos, sim, que exaltar os nossos valorosos irmãos 
de armas Que foram grandes no seu sacrifício e que se fa
zem maiores, a cada dia que passa, pelo seu exemplo de 
abnegação, de desprendimento e de coragem. 

"A ofensiva traiçoeira, gerada pelo fanatismo cego, 
friamente _calcul_ada, articulada sob orientações espúrias, 
executada ardilosamente na calada da noite, lançou mão 
dos instrumentos __ insidiosos da premeditação e da sur- _ 
presa. 

~·A perfídia e a deslealdade foram as notas dominantes 
dos que, naque{a noite funoesfa, empunharam armas con
tra os def~_nsoses da_ ordem, Os c_r:ir:n.inosQs de 35_obede
ceram a interesses ilegítimos e a doutrinas nefa,§:tas tptal
mente desvinculadas da alma nacional. 

.. A dignidade dos bons brasileiros não se rendeu: en
frentoU-a traição e eSmagOu-a no nãscedouro. Não hou
ve capitulação diante da agressão desvairada e a fúria as
sassina dos agentes da subversão foi sufocada sem vaci
lações. 

"'E inaceitável transigir com quem se apresente soli
dário com os que tentaram destruir a liberdade de 1935. 
Na verdade, só poderemos honrar os nossos. mortos se, 
efetivamente, honrarmos os ideais e os princípios que 
eles defenderam, ao preço da suprema renúncia. Se o de
Safio foi grande, maior foi a bravura dos que haviam ju
·rado resguardar a ordem e as instituiÇões. 

DeVemos prosseguir vigilantes contra os atas_ terroris
-tas:_dess~s_inünigds, desses falsos brasileiros que constu

mam agir nos indmentos que lhes são mais favorâveis, 
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desvirtuando os movimentos dos que se manifestam pe
las aspirações justaS. Por outro lado, devemos igualmen
te reagir com todas as nossas forÇas a quaisquer cóúell
tes que se manifestem contrârias ãs causas áa liberdade e 
ao bem-estar. 

Sejamos dignos dos mortos de 35. ''Honremos sua me
mória com a veneraÇão que se deve a-os verdadeiros he
róis". Façamos com que eles nos insPii'ein rios aCompa
nhem em nossa caminhada, pelo progresso de um Brasil 
sempre cada vez mais democrata e digno- das tradições 
dos seus maiores." 

ORDEM DO DIA DO 
MINISTRO DA AERONÁUTICA 

Integra da ordem do dia do ministro Délio Jardim de 
Matos, da Aeronáutica. 

••Aquele que sonha diariamente com um comunista 
debaixo de sua cama e concentra no vermelho todo o seu 
temor, não ê- um anticomunista. é, aperias, um ridículo; 
mas, ao contrárici;-ãqiiele que julga ser possível a coexis
,tência do càmunismo com-a--democracia, da liberdade 
com o marxismo, não é uni liberal, é um inocente, 

São estes dois extremos, cuidadosamente patrulhados 
pela esquerda no Brasil, que forçam o constrangido si
lêncio da maioria, já que entre ser taxado de fascista e ar· 
rolado como membro da direita histérica, o -brasileiro 
sente-se melhor quando iludido e protegido sob o falso 
manto de liberal com que inocentemente se permitiu ves-
tir, -

A estes "companheiros de viagemn a esquerda reserva, 
hoje, o título de verdad~iros democratas, premiando-lhes 
a omissão ideológica e o desconhecimento histórico. 

Por outro lado, incensa uma pseudo-intelectualidade, 
bacharéis do copo e da conversa, para emprestar um cer
to ar de ciência ao giinde embuste, um quê de novo e 
verdadeiro a uma doutrina velha e falsa. 

E preciso romper esta censura política e sair da enver
gonhada passividade para uma atitude madura de con
testaçãQ no plano das idéias. 

Companheiros, 
Não somos anticomunistas apetias por que não somos 

comunistas, mas por conseqUência de nossa fé nos valo
res_ da democracia. 

Não basta temer, não basta não ser, é preciso acreditar 
e ser._ 

O culto à democracia preSsupõe a vivência continuada 
de seus princípios êticos e niSso nãà é possíVel transigir. 

Nesta data, quando recordamos o alto preço pago 
pela tolerância de alguns em 15, não sejam nossaS pala
vras apenas um relembrar, um advertir, mas um convite 
ao pleno viver de uma verdadeira democracia liberal. 

Délio Jardim de Matos 
Ministro da Aeronáutica". 
O SR. PRESID.ENTE (Hélio Gueiros) - Concedo a 

palavra ao eminente Senador JQãO L.ob9. (Pausa..} 

S. Ex' não_ está preseõte. 

Concedo a palavra ao nobre Senador José. lgnãCio 
Ferreira. 

O SR. JOSt IGNÁCIO FERREffiA (PMDB --' ES. 
Pronuncia o seguinte discu.rsC?. Sem rçvisão do orador.) 
~Sr. Presidente e Srs. S"ena.dor~: 

O dia de hoje matca a passagem de um ano da abertu
ra do grande vazio, na vida pública brasileira, com o de· 
saparecimento do Senador leotônio Brandão Vlfe"ia. 

Um homem, Sr: Presidente, que devena estar VIVO, e 
bem vivo no Brasil de hoje, no Brasil das praças cheias, 
no Brasil do povo nas ruas, no Brasil das mudanças an
siadas e buscadas, num Brasil, Si-. Presidente, que está na 
iminênCia não de uma simples mudança de governo, não 
de uma troca de guarda, mas de uma alteração profun 
da, na sua vida social, na sua vida política, na sua Vida 
administrativa, na sua Vida económica. Deveria estar 
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vivo e bem vivo, hoje, no Brasil que se encontra às véspe
ras desses tempos novos. Porque não há que se falar só e 
tão-só em mudança d_e governo, mas a mudança de tem
pos que já_ quase representam passado; de quase vinte e 
um anos, Sr. Presidente, de autoritarismo mais ou menos 
gravoso, mais ou menos cruento até, de momentos de 
verdadeira ditadura neste País, em que vozes foram sufo
cadas, em que mandatos foram cassados, em que pessoas 
foram banidas, em que, enfim, Sr. Presidente, o País 
mergulhou em um tempo de trevas, do qual ele deseja 
sair e para o qual ele não deseja mais voltar, Sr. Presi
dente. Deveria estar vivo e bem vivo Teotônio Brandão 

·vnera-lioje, VfVendo esses -monlentOs -de -expectativa d3 
grande travessia, que nós esperamos seja de um País de 
toques autoritários mais ou menos.trCvo.sos, Irias sempre 
a.:utorltários, para um País que nós todos pretendemos 
redemocratizado, livre. Travessia para uma sociedade 
que se pretende, -todos pretendemos- plúrima, aber
ta, justa, em que o povo não mais seja tutelado, mas par
ticipe efetivamente da condução dos seus destinos, Sr. 
Presidente. 

Sr. Presidente e Srs. Senadores. Há exatamente um 
ano, no dia 27 de novembro de 1983, desaparecia "O ex
Senador Teo_tô_nio Brandão Vilela. 

Como democrata, como cristão, como liberal e nacio
nalista, não poderia deixar de registrar o legado de fé, 
pers_everança e coragem de quem, não sai_iSfeito em assu
mir im.portã.nte: papel ria História -mais recente_ do País, 
foí -ainda mais longe, valoriZando-a,- dignificando-a 
como a epopéia dos oprimidos em busca da justica. 

O homem que esvaziou os cárceres-,. o brasileiro que se 
dedicou até o último minuto de vida à luta pelo desen
volvimento dentro da Justiça Social, o político que tanto 
valorizou o banho lustral nas urnas, Teotônio Vilela pa
rece. pairar, etéreo e eterno, sobre esta Casa, sua Casa, na 
antevéspera da reconStrução da ~epúblíca, a República 
pela qual tanto se lutou e tantos sofreram ao longo dos 
últimos 20 anos. 

- Recordar Teôtonio Vilela é acompanhar as trans
formações conturbadas de um País, ao longo das últimas 
.décadas, em busc;a de s_eu papel definitivo no côhcerto 
das nações. E em meio às crises mllltifacefadas, descobrir 
o boémio_ que se fez guerreiro, o governista que encarnou 
a expressão mais pura da Oposição brasileira e, enfim, o 
político completo , maduro, que, em inúmeras passagens 
de sua vasta biografia, valorizou o Parlamento e a classe 
política. 

- -

Teotônio Vilela foi um misto. de cientista e de guerrei
ro, de homem de catacumba e de homem do. Coliseu; ho
mem de reflexão e homem de ação. 

Fill_l.o das Alag..,.._ .. , feotôn~o Vilela nasceu em 28 de 
maio de 1917," nO engenho Mata· Grande,_municí_l)io de 
Viçosa. Do paí, pequeno senhor de engenho, herdaria o 
hábitO 'da leitUra, que ci-instigariã pelo resto da vida, a pe
sa~ de jamais ter concluído qualquer curso superior. S"ua 
famíliã- tania deu um cardeàl- seu irmão, Dom" Aveiã.r 
Brandão Vilela, Primaz do Brasil - quanto um comu
~Tsia fiiS~O~icO; O p'i'imo- ()tá vi~ Bra_ndão. 

.Apaixonado, ainda jovem, pelo liberalismo de Jean
Jacqttes Rousseau, estudou com os jesuítas do Colégio 
Nóbrega, do Recife, de onde se transferiria para a Capi
hl Federal para seguir a carreira militar. Queria ser avia
dor. A ocora_gem e a personalidade irfiquieta que tanto 
marcariam mais tarde o político se fiz.eram notar no dia 
da apresentação na Escola Militar do Realengo: não se 
conformou em ficar horas em forma, ao- sol; discutiu 
com o oficial e foi mandado embora. 

Te:ntou Engenharia e Direito, mas.acaboiisempre-àis- -
cutindo com professores, crítico -que se tornou da ideolo
gia de Esfãdo de_ então, em plena ditadura de Getúlio 
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Vargas. Boémio, seresteiro, interessa-se pela Literatura 
até voltar para Alagoas. Vaqueiro, boiadeiro; usineiro, 
empresáriO: foram as-Suas sucessivas transfOrmações até 
o encontro definitf\'o com a História, através da política. 

Ardente e autêntico opositor da ditadura de Vargas,já 
ao final do Estado novo, o então usineiro Teotônio Vile
la ajuda a criar a ala jovem da UDN alagoana. Empolga
se com a campanha do petróleo, deixando transparecer, 
aí, outra de suas importantes facetas: o nacionalista:Li
beral, encontra em Mílton Campos seu modelo e elege-se 
deputado estadual, onde ocupa a liderança do Governo e 
se reelege em 1958. 

Homem inflamado, pouco ortodoxo nos processos 
para çonquist~r votos, j_ain3is prepai'ãu fichários com_ 
endereços de eleitores, nem recorreu a cabos eleitorais. 
Utili~o_u os mandatos para defen~er princípios e nunca 
perdeu eleições. Vice-Governador, eleito em 1962, na 
chapa do atual Senador Lufs Cavalcanti, percorria os 
presídios de A lagoas e mandava soltar todos quantos ali 
estivessem ilegalmente. Era o ensaio para o mergulho 
aos porões da ditadura, anos mais tarde, em sua memo
rável batalha pela anistia ampla, geral e iri'estrita, que to
dos também releriibramõs. 

Em 1964, Teot.ônio apoiou o .m-ovimento de 31 de 
ffi"ãrçO, Por <:star convencido, juntamente com liberais 
como Mílton Campos e Carlos Lacerda - dois de seus 
mais diletos amigos- de qUe o Presidente Joã.o Goulart 
preparava um golpe _de Estado. Vitorioso o movimento, 
de~epci<?n~u-se com a ~o_nga noite do arbítrio ,que caiu 
sobre a Pátria. Eleito Senador pela ARENA, em 1966, 
torna-se cada vez mais um dissidente, obrigado mais tar
de a permanecer no partido devido à fidelidade parti
dária. Mílton Campos havia abandonado o Ministério 
de. Castello Branco, em t 965, por não· concordar com a 
decretação do Ato Institucional n9 2, e ambos se tornam, 
dentro do partido do Governo, das poucas vozes a sele
vantarem pela volta à legalidade e ao estado de Direito. 
A partir de 1972, com a morte do grande político minei
ro, Teotônio Vilela se tornaria o cavaleiro solitário den
tro daquele que seria chamado "o maior partido do Oci
dente". 

Sr. Presidente e Srs. Senadores: esse perfil resumido da 
biografii.do ex-Senador Teotônio Vilela eu o tracei, não 
como homenagem, pois o Menestrel das Alagoas mere
cia compêndios de nossos maiores historiadores. Mas, eu 
o fiz como símbolo de uma luta, como bandeira que deve 
permanecer drapejando aos sopros dessas esperanças to· 
das de hoje, da Pátria, e colno exemplo também para nós 
todos da classe política brasileira, aos jovens, aos brasi
leiro~ que neste momento estão carentes de crença nos 
mais elevados ideais que transformarão esse País. Um 
exemplo de luta daquele que soube atravessar os mo
mentos mais difíceis, enfrentanPo os percalços, em dife
rentes épocas, sem jarilais deixar de caminhar entre as 
sendas da dignidade. 

"Quem não haverá de~ se recordar dos tristes idos de 
1968, com a edição do Ato Institucional fl9 5 e aesca1ada 
de violência que varreu este País? Quando o silêncio 
transformoU-se quase numa norma política, pelo terror 
imposto à OpoSição e a conivência sutil, mascarada em 
solidariedade, em sintonia partidária, em ·compromisso 
di partido, a conivência sutíl do partido oficial, lá estava 
ele, solitário, inconformado, sem conseguir conter seu 
protesto -protesto, aliás, de todos os homens de bem_ 
deste País. Apesar de pertencer à ARENA, telegrafou ao 
Presidente Arthur da Costa e Silva para deixar patentCa
da a sua revolta. Mesmo que isso implicasse na cassação 
de seu mandato, dizía ele. 

Preso aos grilhões da fidelidade partidâría, foi dos 
poucos arenisfas a se reeleger para o Senado em 1974, 
tfn.iít6 irfãis pelas suas pregações contra o arbítrio, em
polgando o Estado de Alagoas. "Se 31 de março de 1964 
é um compromisso ainda não saldado com a Democra
cia. 15 de novembro de 1974 é a cobrança desse descum-
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primento em nome da democracia", diziáentão ó Sena
dor. Da tribuna, classíffcOu a vitória dõ então MDB 
como "anseio de liberdade expresso pelas urnas", Um 
grito sufoCado no peito do povo que pôde afinal ecoar. 

L>esgostoso com o gradualismo da abertura Política 
prometida pelo Governo -Geis~r. Teotônio Vilela dizia;-

· no final de 197!5, como uma espêcie de ato de contrição 
pela sua participação no Movimento de-~-&k "A Revo~ 
lução, dizia ele, como todas as revoluções, é um monstro 
que a gente cria e que, pelos poderes de que se investe, 
acaba devorando os próprios homens." Passa a percor
rer, então, o País pregando a reforma da Constiruiçãó, a 
'volta do Estado de Direito- e oJini dos·atos de exceÇão. -
·E, mais importante, piegando mudã.nCas na- Pâi, ffiu
_danças sem convulsões, transformações sem espasmos, 
,mudanças sem violência. 

Nem mesmo o fechamento do Congresso em 1977 e a 
edição do ch~mado "pacote de abril" o desanimaram. 
'Pelo contrãrio, sua peregrinação cívica. torna-se cada vez 
mais empolgante. Começa a elaôofar, ao curso dessas 
viagens, o denoníinado "_Projeto Brasil'1

, que preconiza
;va reforma da Constituição, reforma partidária, eleições 
!gerais, o fim do Al-5, da famigerada Lei Falcão e dos de
, mais instrumentos de exceção. Operãrios, estudantes, 
posseiros, donas-de-casa, profissionais liberais,.. o Brasil 
~int~ro ei'a seu público. 

Em 1979 'I eotômo Vilela pôde ingressar no MDB, 
sendo em seguida, um dos fundadores do PMDB, parti
do no qual brilhou como uma das S~Jas figuras_ esteJa~. 
mercê, sobretudo, de suas qualidades de conciliador en
tre as diversas correntes que formavam o mosaiCo do 
.Partido. 

Se seu nome jã Corria fronteiias, mâior magnitude re
,cebeu ao presidir a Comissão Mista dO CongreSs~o, -eli.~ 
carregada de examinar· a qUestãO da anistia, transfOrma
da numa tribuna pela anistia amplá, geral e írrestrita; pà=.:. 
lavra de ordem que empolgou'·a Nação. Ele, que durante 
.certa época- duvidara das denúncias de maus tratos im
postos aos presos políticos, resOlVeu desç~r a_ os _ _p_orões 
dos cãrceres, percorrendo presidias em todos os Estados, 
entrevistando tortura_dos, procurando desaparecidos, 
'ouvindo famflias seccionadas, denunciando, denuncian-
do, denunciando! --- · ·- ··· 

Sua coragem e impetuosidade se repetirtam no ano se
•guinte, em 1980, durante a greve do ABC Paulista. Con
ciliador, deslocou-se para a Pauticéia, para se tornat um 
,mediador entre patrões e operários. Mas quando a Polí-_ 
cia resolveu investir co·ntra os trabalhadqres, não hesito_u_ 
em interpór-se entre os dois la_dos_--ª--avisar ao c~~andan
te: "Se houver choque, Corori~l, n6s seremos os primei
•ros a morrer." 

A morte não parecia preocupâ~lo, e sim a vida, a ma
neira de vivc?-la, de valorizã-la. Descoberta sua doenç_a 
em 1982 e ante a impossibilidade física de participa~ de 
nova ·campanha eleitoral, afirmava, numa entrevista: 
"Dizer que não tenho medo da morte não ~ brayata. A 
minha formação me levou ao entendimento de que a 
morte não é mais do que um transporte para um lugar 
que eu não conheço ainda. Morte e vida são irmãs &_ê.: 
meas. A morte não é o fím d~ tudo. Nã9 é o aniqp.ila
mento. ~ uma porta para outros espaços." 

Restavam ao Menestrel poucos meses de vida, mas a 
notícia da doença não o abateu. Retomou as andanças 
pelo País procurando preenche( cada minuto que lhe reS
_tava para completar seu derradeirO projeto, ·denominado 
.. Projeto Emergência", propondo a criação de condições 
para o País enfrentar a sua maiS aguda crise, retomando, 
conio fazia questão de frisar, .. sua condição -de País 
pobre, mas honesto". Ele queria levantar o clima ·nacio
nal, de abatimento total, cOm idéias que dizía "nem con
tra, nem a favor do Governo, mas contra o atual Sistema 
dominªn.t~ ~ discordante das velhas teorias eco_!1ômic:afi_ 

-do Bras.il gigante, do Brasil p(llimcia, do Brasil povoado 
de ufanismo artificializã.do. Tem(:ls que inVerter o qUadro 
brasileiro- dizia ele. A política deve comandar a econo~ 
mia". 

Sua pregação final, um ano depois de sua morte~ mais 
do que nunca nos soa como atual. Suas soluções para as 
quatro grandes dívidas do País são ainda objeto_d~estu~ 
·dos e fonte de consultas nesta fase de transição: a-~dívida 
éxtetna, a dívida interna, a dívida social e a dívid~-pOifti
ca: Um projeto simples, prático, mas de altíssimos tons 
de efiCiêncfã pOr parte daquele que, atê o útlimo momen
to, acreditou que na derradeira fresta de luz, poderia ain
da vislumbrar o seu País, o nosso País, recomposto· em 
su_a'v1u'l'ada tessitura sociãl; hOje tãO" esfarr~pada. 

Não conseguiu Teotónio Vlle.la, ao_ morrer precoce
orente, assistir ao resultado de suas cruzadas: o retorno 
do País aO pleno-Estado de DíreTto, com a reil.lização_de_ 
eleições diretas para a Presidência da República e "ã. COn
vocação da Assemblêía Nacional Constituinte, Mas, de 
onde estiver neste momento, Teotónio Vilela, estará 
aguardando as transformações que se impõem a partir 
de 15 de março, quando todos esperamos que a grande 
travessia se efetive, quando todos esperamos renasça· o 

l seu Brasil., o nosso Brasil, uma Pátria que não se ama 
porque seja forte e rica - como dizia Sênec~. -,.mas 
pQrque é a única _que temos. 

Era -o que eu finha a dizer, Sr. Presidente. (Muito berll! 
Palmas.) 

O SR. PRESID~NTE (Hélio Gueiros) - Concedo a 
alavra ao nobre Senador Ne!SOll CarneirO. 

O SR,l'!ELS9l'L<:MlNEIRO (PTB-- RJ. Pronuncia 
o segUinte discurso.)- Sr. Presidente, Srs. SenadoieS: 

- A lavoUra cãnavieira depende de três _fatores, além dos 
ins~~os creditícios, técnicos e me_Cãnicos: água~ so\ e ter
r~à~- Acontece ·que; ciri todo ·o PaíS, há terras sobraQdo, 
_uma insolação que corresponde a cerca de dez. horas por 
dia; rn.~s,_'~êin ·sempr~;-a ãgua necessãtia, nO'tini.po" opor
tuno;p_ai-~ aiCariÇàr-se a rilelhor prOdt~tividade dessa la
voura. 

Como se Sabe, ·o Estado do Rio de Janeiro é o quarto 
Produtor de cana-de-açúcar do País, na baixada s·antista, 
o mãior de5envolviffiento ·as indústrias açucareíra e al
cooleira, ·tratando-se de uma lavotira tradicic?nal, que 
vem sendo cultivada há mais de quatro séculos, princi
p-almente no Municipio de Campos. 

-ocontn:jlre-, com o crescente desmatamento das encos
tas hãquele Estado, predominantemente montuoso, o as
scrreámento dos rios resulta na supressão dos primitivoS 
canais naturais de irrigação, enquanto as chuvas são 
cada vez menos abundantes, .Q_rejudicando a p..-odutivi
dade da laVoura canavieira. 

Diante disso, os flum-inenSes, principalmente Os cam
pistas, fazem um apelo ao MinistériO da Indústria -e do 
Comé~cio e ao In~tituto do Açúcar e do Álcool, no senti
do de propiciar recursos aos engenhos e usinas de açú~ar 
daqu_ele Estado, a fim de que sejam agilizados os investi· 
mento~ com a irri_gação. 

E_sSa medida teria, também, grande alcance social por
que, terminada a moagem os "bóias frias" ficam ociosos, 
podendo, perfeitamente, ser contratados para mão-de
obra nos trabalhos de irrigação, prpcedidos, de preferên
cia, anteS ôas tarefas de plantio e moagem. 

·se- o GOvernO está lutando contra um dos piores resul
Ui."dóS da inflação; que ê o processo recessivo, buscando 
empregar, crescentemente, a mão-de-obra ocio"Sa, temos, 
aqui, uni cainfnho para esse procedimento, ce"rto que o~ 
recursos empregados na irrigação-seiiam diwolvidos com 
larga margeÕ1 dejuros;porque-crescerram a:=produtivida
de e a produção, em beneficio do atendimento à deman
da _inter-na e com sobras para a eXportação, que precisa, 
ti[]imtemente, ser fomentada, para incrementar o nosso 
superávit ·no ·balanço comeici~at. 
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· Evidencia~se, ·nos últimos dois anos, que a produção 
agropecuãria _estacionou, no País, principalmente em de~ 
eorrência da política de redução drástica nos créditos 
sUhSI_diados para: a lavoura, em benefíciO da indústria. 
AcreS"cente-se que, no caso da maior produtividade de la
Vourá canavieira, se beneficiarão, também, os usineiros e 
a-:s_destilarías de álcool. 
----=-ESPeramOS, portanto, que o Ministro Murilo Badar6 
iilflUa jurito ao- InStituto do· Açúcar e do Ãlcool, para 
atendimentos aos reclamos dos lavradores campistas. 

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

O SR. PRESIDENTE (Hélio Gueiros) - Coricedo a 
JJa~avr~ ao nobre ~~nador Odacir Soares. 

O SR. ODACIR SOARES (PDS- RO. Pro]!uncia o 
seguinte dis_curso.) - S_r, :eresidente, Srs. SenadQres; 

Nesta fiOi-a_eiD Q.ue se discutem, nas duas Casas do Po. 
der L~gislat,ivo, -~o mo em todos os quadrantes do terri
tório nacioriaJ: os problemas básicos da institucionali
zação política que há de dar ao Pais as feições definitivas 
que o Poder Público deve assumir como expressão dura
d~ura das ~ea!idad.es nacionais- é dever indeclinável de 
todos nós, trazçr ~o· CongressO N adonal, a sua· melhOr 
contri~uição na busca de soluções. permanentes para O!. 

gra~des pfÕ_blemas n_acionais. 

~o que aqui hoje faço, trazendo à meditação e ao de
'bate dos homens públicos brasileiros um tema tãQ(asci:
nante quanto preocupante: as projeções, para o futuro 
.Pr6XirriQ e remoto, deste universo tão rico de potenciali
dades Quanto de_ problemas, que é a Amazônia brasilei
ra. Tranqüilizo-os desde logo, antecipando-lhes qur: não 
i!ei massacrar sua paciência com uma longa- e necessa
iíamente"_faStidio_sa _:_explanação sobre as inumeráveis 
formulações técnicas que, no presente como no passado, 
se têm prOposto ou adotado, na tentativa de enfrentar 
tão complexo desafio_ imposto à inteligência, patriotismo 
e sentimento de responsabilidade de todos nós. Da técni
ca propriamente dita cuidem os têcnicos, ou _meSmo os 
tecnocratas. A n6s, políticos, incumbe buscar na técnica: 
na pesquisa tecnológia, como na pesquisa científica, os 
'ubsídios indispensãveis às formulações da racionalidad_e 
JOJítica. !!.._o que, com a possível brevidade, procurarei 
f'"azer a seguir, vendo sempre em todos os problemas 
como em tÕdas_ as_ soluções - a economia e a política 
como instrUmento~ d~ inteligê_ncia a serviço de melhores 
cOndições de vida para o Homem, no presente como no 
futuro do_- P~s. _ 

No presente, a Amazónía é um grande problema. Com 
uma superfície total superior a um terça de toda a Améri· 
ca do Sul, e cerca de dois terços do terrlt6rio brasileiro, a 
Amazônia, alérli de constituir a_maior bacia hidrográfica 
do mundo, .. representando __ 15_% da ãgua na forma lfqui~ 
da" existente na face da Terra, abriga, na vestidão de seu 
terr~ório, a·noresta plúViO-tropical que, segundo as in
vestigações científicas mais atualtzadas .... é provavelmen
te o mais antigo e mais complexo ecossistema deste pla~ 
neta". Denominada, pÔr Humboldt, de Hllela Amazônl
ca, à qual foi atribuída a vocação de futuro ... celeiro do 
mu~do~·, sua condição de património, ao mesmo tempo, 
do Brasil e do Mundo, naturalmente despertou a cobiça 
universal nessa dura fase da história da Humanidade em 
que a expectativa de duplicação da população do Plane
ta, em apenas algumas poucas décadas próximas, jã con
vive cóm a fome que flagela parte substancial dos povos 
do Terceiro Mundo. Essa dramãtica realidade destaca 
singularmente a responsabilidade do Brasil- perante si 
mesmO e p·erante o Mundo - como guardião dessa ri
quez_~ maiõr dos brasileiros e da Humanidade. Três pas~ 
sos certos demos, como Nação, em face desta responsa
bilidade; 

a) repe!i!JlOS a tentativa de internacionalização do ter· 
ritó.rio amazónico, proposta na primeira Assembléia Ge-
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ral da UNESCO, realizada em Iquitos, Peru, atravéS de 
um ato histórico de soberania nacional, que se inscreve 
como um dos momentos de glória deste Congresso, 
numa campanha memorável dos 'Últimos dias de vida do 
então deputado e ex~presidente, Arthur Bernardes; 

b) promovemos a elaboração e assinatura do chaina
do Pacto Amazónico, através do Qual as nações condó
minas do territóriO ainazônida assumiram a responsabil: 
diade solidária -de mobilizar os recursos cientificos, tec
nológicoS e econOrilicos necessários ao desenvOlvimento, 
racional e integrado, dessa inestimável riqueza continen
tal dos nossos povos, através de um sâbio sistema de 
múltipla soberania_ compartilhada; 

c) tendo repelido a idéia de criação do Instituto Inter
nacional da Hilêia Amazónica, instituímos, em seu lu
gar, o INPA -Instituto Nacional de Pesquisas da Ama
zônia, órgão do Coriselho Nacional de Desenvolvimento 
Científico e Tecnológico. 

Retomando os estudos tradicionais que enterram suas 
raízes mais remotas na obra de Humboldt e de Alexan
dre Rodrigues Ferreira - e à luz dos modernos conheci
mentos científicos e dos sempre renovados recursos~ ins~ 
trumentos de pesquisa posto ao serviço da ciência e da 
tecnologia- o INPA, ao lado_do tr:a.dicional e sempre 
novo Museu Goeldi, vem assumipdo, c9m brilhq __ e sa':' 
criffcio, a responsabilidade histórica d~ mergulhar a -fun
do na realidade física, qUírriica, geológica e biológica da 
Amazônia, pa-ri-âaí CXtraii' os--dados que nóS capãcitem 
na ingente e urgente missão de conquistar as inesgotáveis 
riquezas amazónicas sem ferir de morte a delicada fonte 
dessas riquezas, tão gigantescas de frãgeis. Manda o de
ver de verdade e de justiça que se registre, ao lado dessas 
duas beneméfitas--e -iiUS:tfeS instituições científicas, o tra
balho - todo feito de saber e devotamen~o - que al
guns poucos e sâbios professores universitários vêm de-
senvolvendo, isolados e muitas vêzes anônimos, assim 
como agrupados em pequenas e sacrificadas equipes de 
pesquisadores, que doam à_ Ciência e- âô Brãsil üma -vida 
interna, toda feita de pequenos salários, ínfimos recursos 
e enormes sacrifíciOS: A essa gente- sábia e sofrida, tão 
sacrificada e dedicada ao próprio sacrificio - deve a 
Amazônia, deve o Brasil a descoberta, a revelação e o 
alerta para a espantosa e perigosa realidade que se oculta 
por trás da espaventosa exuberância de riqueza com que 
a natureza amazônicã ellcantif os nossos-olhos e engana 
a nossa cobiça: toda aquela imensa riqueza tanto pod~ 
multiplicar-se inesg-ótavetmeilte, como ·pode, da noite 
para o dia, desfazer-se em pó e pobreza. Porque, na ver
dade, a Amazônia é um milagre ecológico. ~um milagre 
~aquela mata que nos parece sem fim no espaço e no 
tempo e na infinita fertilidáde de suas terras- mata que, 
entretanto, pode um dia converter-se em deserto de 
areia, pois sua fertilidade não lhe vem do solo, na verda
de pobre e precário, mas de si mesma, da própria mata 
que há muitíssimos rililênios se alimenta de si mesma, de 
sua própria fertilidade. ~ que ali o planeta vive ainda a 
contemporaneidade do milagre do Gênesis terrestre, 
como muito bem lembra a epígrafe de uma recente mo
nografia da Universidade do Amazonas, intitulada 
"Proposta de Política Florestal para a Amazônia Brasi
leira"- epígrafe que vale aôeleza de aqui reproduzir-se: 

"Disse também Deus: 
'"Eis af vos dei Eu tod,as, as ervàs, que dão as suas 

sementes sobre a terra; e todas as árvores, que têm 
em si mesmas a semente do seu gênero - para vos 
servirem de sustento a vós, e a todos os animais da 
terra, a todas as aves do céu, e a tudo o que tem mo
vimento sobre a te_rra, _e em_ que_ há alma vivente, 
para que tenham o que comer. E assim se fez. 

"E viu Deus todas as coisas que tinha feito, e 
eram muito boas. E da tarde, e da manhã s_e fe~ o 
dia sexto". 

DIÁRIO DO CONGRESSO NAC:IONAL (Seção II) 

Aí, pois, na.Amazônia, estamos no dia sexto do Gêne
sis. Na verdade, estávamos - pois entãó começaram a 
cometer-se os erros e os enganos que nos puseram, hoje, 
diante da Amazônia deste fim de século XX da Era Cris
tã, no Brasil deste ano de 1984. E é essa Amazônia- fi
lha ainda do milagre genético primitivo, mas filha já 
também dos muitos erros e enganos que contra ela seco-

-- -meteram - que nos cabe hoje herdar, estudar, meditar, 
aprender, desenvolver e multiplicar, através do que a 
ciência ilos eilsiila e o amor nos inspira. 

~ sobre esta Amazônia verdadeira, nascida das Pes
quisas da verdade científica, que daqui por diante, com~ 
pete, à nossa geração e às gerações que à nossa se sucede
rão, construir o desenvolvimento amazônico a serviça _do 
desenvolvimento brasileiro. Para tanto, cumpre, em pri
meiro lugar, desfazer os mitos ao embalo dos quais dor
miram as gerações anteriores à nossa, mitos que embala
ram ~in...t.., os bercos da nossa geracã.o. 

o primeiro <r~sses m1tos é o da fertilidade inexaurível 
do solo amazónico; mito -nascido um pouco por conta
minação mitológica de reminiscência dos compêndios es
colares que registravam a fraSe de Heródoto"""';"'. "O Egito 
é--um presente dO Nilo'' --e que nos ofereciam a graciosa 
sugestão de Pensar que a A!llazônia fosse urri presente do 
Amazonas, o rio de tantas mitologias caboclas. De certa 
-fOfnia, o ê; mas apenas pela metade, a metade água. que 
dá ao clima amazóniCo o seu alto e permanente teor de 
ubidade; metade à qual se acrescenta a metade calor, um 
calor também alto e constante, que lhe advém de sua 
condição geográfica de planície equatório-tropical. Pois, 
na realidade, a amazônia, a fertilidade amazónica, é ape
nas o produto de uma multiplicação primária em todos 
os-sentidos: alta umidade constante vezes a.J.ta tempera
tura constante ê igual à floresta amazônica, à: ·alUSisma 
fertilidade da floresta aniazônica. Pe$Qtiisas e estudos 
científiCOs interdisciplinares de todo gênero n~o deiXam 
mais dUvida quanto a esta conclusão, sobretudo após o 
minucioso-lrabalho_que __ vem_ send_o _(i!:s~n_'!:CJJY.'ic;lQ_ p_Qr 
uma equiPe de pesquisadores do Instituto Nacional de 
Pesquisas da Amazônia, composta pelos cientistas He
bert O. R. Schubart. Wolfram franken e FláviO). Lui
zão. Trata-se de um projeto de longo prazo, com o nome 
de; "Manejo Ecológico da Floresta Tropical Úmida", 

- que começou a implantar-se em 1975, de infcíã financia
do apenas pela OEA- Organização dos Estados Ameri
canos-, em convênio êOtD. O Conselho Naciçmal de DC!
senvo1vimei1to Científico -e Tecnológico, idealizado que 
fora pelo INPA em conjunto com a Venezu_ela, CÕlôm
bia e·Trinidad-Tobago; projeto que, por sua importância 
e seriedade, logo conquistou a adesão e ço
financiamento da Organização Meteorológica Mundial, 
do BID -Banco Interamericano de Desenvolvimento e 
da -FIN EP - Financiadora de Estudos e Projetes. Adó
tando um minucioso e paciente processo de pesquisa 
físico-biológica - através da criação de um~ .. bacia hi
drOgráfica modelo", cujas cO_ndições _climático
ambientais reproduzissem da maneira mais representati
va tais condições dominante nos ecossistemas florestais 
de terra firme, Preponderantes no território amazônico 
-a equipe vem comprovando, experimentalmente, todo 

_ o mecanismo de auto-fertilidade, direi melhor, de auto
- fertilização da flo_resta amazónica, a coineçar pelas pró

prias condições hidrológicas da região. ComprOVou-se 
. Ha importância da floresta amazônica na própria for
mação da chuva, pois mais da metade (a pesquisa chega 
a registrar quase 75%) do vapor d'água que se condensa e 
se precipita sob a_ forma de chuva na região provém da 
evapotranspiração da floreSta, isto é, da: evaporação da 
água da chuva interceptada pelas folhas das árvores, e 
sobretudo da transpiração das árvores e outras plantas, 
submetidas à ii:JTeõsa insolação. A ou_tra parte do vapor 
d'á&u~ é trazida pelos ventos alísios do Oceano AtlâoJi
~o. que ~ a fonte primária do vapor. Portanto, . uma 
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__ quantidade co"nsiderável de água se mantém' na· re&ião· 
por meio de um mecanismo de reciclage,m no qual a flo- < 

resta desempenha um papel crucial". E af está a expli-' 
caçã.o de metade da imensa fertilidade amazónica, de 
metade do seu ciclo de autofertilização, que é a metade 
h.rlrológica, poderíamos dizer a ~etade fisica. 

ImP~ttantí~i~O-tambêm- é-o eStUJXO aa m'etade ·quimiw. 
ca do fenômeno .que a pesquisa do J.ij'PA nos revela e 
CÇimprov~, pois qUe explica e desfaz, aO mesmo tempo, o 
l]lÍto da ~nexaurfvel fertilidade do solo:-amazônifo. Ao 
examinar a questão dos "nutrientes minerais" q#e indi
cam '"os níveis de fertilidade química dos solos d'a Ama
:lfnia", as:tinala que, nesse particular, hâ variações de 
~nd~ Hnpor~nci~. E especifica: "Os solos das várzeas 
...;_ ist_o é, das planícies que são periodicamente inunda
das pelo rio Amazonas e outros rios de âguas barrentas, 
que trazei11 sedimey.tos ricos em nutrientes oriundos d~ 
erosão das encostas dos Andes- são muito férteis. No 
entanto, a m~ior parte dos solos das terras firmes, ou se
ja, as que não são inundadas pelas cheias anuais dos rios, 
são, ·em geral, quimicamente muito pobres. A exceção 
mais importante que se conhece situa-se em partes dos 
Estados de Rondônia e dÔ Acre. A análise qUimica das 
águas da maioria dos rio.s autóctones, ou seja, os rios que 
,têni -sUas cabeceiras e toda sua bacia de drenagem-contj
das nas terraz baixas florestadas da Amazônia, revela 
um teor muito ba~o de sais minerais. Is.to indica que os' 
solos drenados por esfes rio~ devem ser ~UÍ\o ·~av,ados" 
ou, como se diz, Uxlvlados.l: O exemplo :Clás'sico é o _riQ 
Negro, cujas águas foram domparada,s'~Io pesquisador 
alemão Harald Sioli a I,IJlla ã,iua desti~d~ com impure--
zas". · 

Como então, - há de perguntar-se, pode nascer, cres
cer e reproduzir-se vegetação tão rica? A resposta a essa 
qtiesião localiza-se na te~c~ira porção do aperte de ferti
lidade do território amaz'ônico: a porÇão biológica, que 
aq9i se soma_ às dUas -parcelas anteriores - a fisica e a 
química. Diz, coln muita'fropriedade, o estudo dos tfês 
p_~_ql,l_i_sªcjo_r~ _ __çl_g_J~-~N~1·y_amos agor~ ab'?rda! algun'S 
dQs processos de recic,agem interna do ecossistema flo
restal, para tentar entr!hder em que se baseia a notâvel 
eficiência de&tes proc~sos. A quantidade de detritos ve-
getais finOs, incluindo! fólhas mortas, gravetes, flores e 
frutos, foi medidã, utiliZàndo-se coletores com âre_a co
nhecida, distribuídos em um hectare de flpresta, em nú
mero- suficiente para agranger toda a variabilidade exis
tente em seu interior. O valor obtido foi de 7,4 toneladas 
pÕ-r hectare(ano de material secon. E, adiante, registram 
os pesquisadores: "ResUlta desse processo que a maior 

- parte dos estoques de nutrientes minerais encontra-se ar-
mazenada na biomassa da floresta, que é, na região de 
Manaus, da ordem de 500 toneladas por h~are, em 
Jleso_seco. Outra fase da pesquisa estudou como e com 
'que velocidade são- liberados, tornando-se disponíveis 
para a:s plantas, os nutrientes contidos nos detritos vege
tais firlos. Â superficie do solo, esses detritos vegetais, 
coletivamente denominados liteira ou serrapUbelra, 
çdnstituem uma fonte de energia e de nutrientes para 
toda uma comunidade de organismos que, em conjunto, 
realiz~ .sua decomposição, liberando oS nutrientes m_i;ne-
,rais e transfor~Túindo em húmus as substâncias orgânicas 
mais refratárias à decomposíçã.o. Nas condições ácidas 
desses solos, são sobretudo os fungos e, em menor grau, 
as bactérias que, dispondo das enzimas necessárias pãra 
a digestão da celul~se, da lignina e de outras substâncias 
contidas nos detritos vegetais, realizam, em primeira ins
tância, sua decomposição. No entanto, a ação destes mi
croorganismos ê intensamente estimulada pela atividade 
de ttm~ multidão de pequenos animais. desde proto
~oários, passando por minúsculos vermes nematódeos, 
'ácaros.e insetos, até minhocas (estas com algumas espé
cies que podem atingir atê cerca de um metro de compri
mento) e pequenos vertebrados. A maioria desses ani
m.Ç~,iS consomem a matêria orgânica previamente atacada 
pelos fungos e _bactérias, triturando finalmente ? mate-
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riai e, assim, aumentando a superfície de ação para os 
microorganismos. Outros animais são predadores que, 
controlando a população dos detritivoros, controlam 
todo_o processo de decomposição da liteira". 

Trata~se, como se vê, de um prodigioso processo natu
ral de equilíbrio e re-á.uto.:alimentação, que faz do ecos
sistema flóréstal amazónicP um autêntico milagre da na
tureza, que confere um_a_~pantosa vitalidade e fertilida
de a uma floresta gigantesca implantada em solo paupêr
rimo, solo que, na verdad~ só funciona cõmO instrumen
to de fixação d.e sua infinita· variedade de árVore~ e-plan
tas de toda espécie, pois que da sua economia de sUbsis
tência fisico-químico-biológica encarrega~se ela própria, 
a floresta mesma. Esse milagre só se tornou possível 
graças à intocabilidade com que o ciclo natural das inú
meras espêcies vegetais nela conviventes pôde funcionar,_ 
em interminâveis reciClagens, sem interrupção nem per
turbação, ao longo de infin_itos m_ilênios. E uma das con
dições que o possibilitaram foi Justainente a simbiose de 
todos os elementos que compõem essa mata, notada
mente a própria e indispensãvel variedade infinita 4_as 
ínumerâveis espécies vegetais nela interconviventes e in
tersubsistentes. Daí, a conclusão_ a que chega o estudo 
dos três ilustres pesquisadores dO INPA: ·~o ___ conb~i~_ 
menta disponível permite concluir que a manipulação 
dos recursos florestais da Amazônia, no sentido de_ úma _ 
redução_drâstica de s~a diversidade biológiêa, po_defâ te_r_ 
conseqüências indesejãyeis, tal}.to _ecológicas qu~nto eco
nômicas'". Daí, por isso" me:s_mo, _ 95_ in(J.meros fracassos -
de tentativas imprudentes e incieiltes de colonização, 
que, muitas vezes, resultaram em verdacj.eira,s agressões 
predatórias à natureza _da região, algumas resgatãvei~, 
outras não- desde a Fordlândia até o atual Projeto Ja
ri, passando pelo Exército. da Borracha e tantos outro~ 
equívocos em que a cobiçosa urgência do economismo 
pretendeu - e ainda tem pretendido - ignorar a sabe
doria natural do ecologismo. 

E na verdade, se, daqui por diante, não s-oubermos 
adorar uma atitude prudente e ciente na exploração dos 
recursos <tmazônicos~ em proveito do desenvolvimento 
regional e nacional. só haveremos de colher desproveito 
para a Amazônia e o Brasil. Para tanto, muito têm con
tribuído e continuam a contribuir os vârios processos de 
colonização desordenada com que se vem fazendo a ocu
pação demográfica do território amazónico, com prejuí
zo, às vezes irrecuperável, para a floresta e toda a ecolo
gia regional. Sobretudo, em função do desmatamento in
discriminado. Um estudo de outro pesquisador do Insti
tuto Nacional de Pesquisas da Amazônia, Philip M. 
Fearnside, chega a conclusões alarmantes ness.e sentidq: 
em--várias regiões da Amazônia, o desmatamento se vai 
fazendo não mais em progressão linear, porém em prO
gressão explosiva, quando não exponenciaL Mapeando, 
minuciosamente, as -~·ctasses de taxas de aumento anual 
de área desm_atadas no período 1975-1978 .. , o seu estudo 
mostra-nos a gravidade do fenômeno e alerta os que cl.ll
tivam o mito da inesgotabilídade da floresta amazônica, 
comentando: "A mesma falta de compreensão levou 
muita gente a ·surpreender-se quando as florestas dos es
tados do Çe_otro-Sul _sumi,ram do mapa em menos de 
uma gera~o". Depois de mostrar, tecnicamente, o 
quanto hã de enganoso nos dados fornecidos por jma
ge:ns do_satélite Landsa_t, interpretados, em 1980, pelo 
Instituto N_acional de Pesquisas Espaciais- segun-ao os. 
quais a área até_ent~o desmatada na Amazónia não ui
trapassava 1,55% de seu território- Fearnside.repq_rta~ 

seaáfras posteriàres, levantadas pelo rBDF- Instituto 
Brasileiros de Desenvolvimento Florestal, e divulgadas 
em !983, pelo professor Renê Navais, do pr6prío Tnsti
tuto Nacional de Pesquisas Espaciais, na 3_5'- Reunião 
Armai da Sociedade Brasileira para o p;.ogresso da Ciêri
cia, realizada em Belêm hã menos de um ano. Por esses 
.dados - baseados ·~em relatório do rBD F elaborado em 
1982, referente a RDndônia, e em -um iriformativo de 

t 983, abrangendo mais cinco unidades fedefatiVãs da 
Am~zóniã legal'~- Fearnside chega a uma conclusão na 
verdade alarmante: "Os __ _resultados api.-esentados nos 
gráfico-s indicam um desmatamento explosivo, aparente
mente ,exponencial, em Ro~dônia~ Mato Grosso e Acre. 
CaSo a tendênéia atu~l se mantenlia, estes Estados fica
rãp __ qe_sprovidos de florestas em 1990. 1989 e 1993, res
pectiv3.mente. É-ffi doiS outros Está.-das, Pará e Mara
nhão, o aumento pode não ter sido exponencial, mas pa
reCe Um pOUCO mais iãi)ldo do"·que urit'""auinéilto linear'•. 

E Fearnside apcmta a origem e causa dessa situação, 
qui:: deve~iãCO!ocar--ã Affiazônla _e O País em estado de-· 
alarme; Uma -ocUpação territorial colonizadora, desorde~ 
n~da e predatór-ia, em- que o CultiVC? agrícola de um-trato 
da área _OCupada logÕ sé desenvolve, cancerigenã~merite, 
no processo g3:Íopante, pelas áreas adjãCentes, nuni3 ati: 
vidade que se poderia dizer nãõ propriamente de agriCul
tura, mas, na verdade, de uma espécie de extrativisoi:o 
agrícola._Esçreve _o .a_u~or~ "0 p(lp_el_da pastagem no fe
nômenO do desmatameo.to açe[erado é central, tanto_no 
casn, de peque_nos colonos como no c~ o de grandes fa
zendeiros e especuladores. _Mesmo ~m- ár~s do INCRA 
em_Rondônia, onde quase todo esforço oficial de extep
são, crédito e propaganda estâ voltado à promoção de 
culturas perenes, as pastagens ocupam a maior área. 
Para o pequeno colono, o plantio do capim é tanto causa 
como resultado do desmatamento rápido. O colono que 
derruba a floresta para -o plantio de culturas anuais só 
pode esperar uma ou duas safras antes da queda de pro
dução tornar o plantio menos atraente que a opção de 
derrubãi- uma área nova. Na bQr;\ de suspender a utili
zação de uma ro.;a para a produção d_e culturas anuais, ·a 
colono deve hormalmente escolher entre o plantio de ca
plrri e o abandOno temporário da área em capoeira. Ou
tras 9pções, cOino -o plantio de culturas perenes, exigem 
um investimento muito maior de mão-de-obra e capital. 
Jã o capim oferece a vantagem, em comparação com a 
capoeira. de pi-oduzir alguma renda, mesmo pequena, 
pela criação de gado do próprio COlono ou pelo aluguel 
da pastagem. Muito mais importante, por~m. é o valor 
que o capim formado dá a um lote na hora de vendê-lo. 
Uma grande parte do valor que os colonos recebem 
como fruto do seu trabalho n~s âreas de cologização não 
vem da venda da produção agr[cola de um ano para ou
trO, ffias-dá-Vefldà~-evCn'tUaf dO rote a uln pieço-Vãloriza
do. A especulação imobiliária é Uma das principais 
forças que impulsionam o processo de desmatamento na 
Amazôniã- tifãsileira, e o capim tem um papel central 
nesse sistema:_ além de va\Qrizar ª"s ~erras de lotes legaH-

-zados; o_ desmat~mento se~ui~o do plantio de cap_irn é o 
método ~ais usado para assegurar a Posse da terra. O. 
sistema é Utilizado tanto por pequenos posseiros, que 
nem sempre estão pensando em especulação posterior, 
como pelos grandes "grileiros". A legitimação jurídiç.a 
do desmatamento, praticada há séculos na Amazônia 
brasileira, dâ ao desmatador o direito de, posse e, en.ue
gulda, o de propriedade. A pastagem representa, assim, a 
maneira mais fácil de ocupar uma área extensa, aumen
tando em muito o impacto desmatador das pequenas po-
pulações". _ 

E eis que· aqui sttrge mais um fato r de agressão à ·na
resta a_ml:!-zôlliça.: a especulação financeira em torno da 
propriedade territorial, que passa a funcionar como um 
título de renda ao portador do que como um instrumen
to de produção econõ_mica, O es_tudp de Philip M. F:earn

_side, a respeitO, é impressionante: ~·A especulação de ter
ras na Amazônia tem proporcionado lucros espetacula
res em aoos recentes, ultrapassando de mllito as rendas 
que a produção agríc-ola poderia alcançar. O aumento do 
preço da terra está ligado à função desta como reserva de 
valor, protegendo o invest_idor COI)tra a inflação. Tam
bém a expectativa de poder revender a terra no futuro 
faz com que os compradores de terra estejam dispostoS a 
pagar PreÇos muito acima daqUeles que a produção espe-
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rada poderj!J. just_ificar. A terra se torna algo parecido 
com o ouro ou com os selos raros, cujo valor não se deve 
à sua utilidade.. como insumo na produção". E. a seguir, 
o autor especula sobre as perspectivas dessa espiral espe
culativa: "Podedaro, no futuro, o valor especulativo das 
teàas da Amazôníã ·sofrer uma queda, como às vezes 
acontececcom os preços das ações? trata~se de uma per
gunta importante, já que suas possibilidades de pro
dução suStentada são muilo duvi.dosas. As pastagens im
plantadas na Amazônia têm péssimas perspectivas de 
mante_r uma produçãQ bovina, devido ao declínio do teor 
de fósforo e à compactação dos solos, alêm do cresci~ 
~ento secu~dário de vegetais não comestíveis. As pou~ 
quíssimas reservas de fosfatós, miSeráveis na Amaz_ônia, 
indicam que é pouco provável que se realizem as espe
rançaS da Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária 
(EMBRAPA), que pretende tornar significativamente 
produtivas, as _âi:eas_de pastagens degradadas (não esque
cer que a área da Amazônia brasileira é de cinco milhões 
de quilômetros quadrados). A possibilidade de serem es
ta·S vastaS ãreas transformadaS em culturas pereneS, 
co-mo a dé-Caciu, t~mbém é duvidosa, já que a capacida
de 'qUe os mercados munQi~is Íêm de. absorver _a pro
dução é limitada, (ato que já é suficiente pata restringir 
qualquer exPansão. A especulação, portanto, continua 
sem uma base firme em termos dos valores provâveis de 
produção futura. Aliás, .a.. melhor esperança de obter 
uma produção real .s:ustentâvel a longo prazo, que é a 
própria flo_resta, estâ sendo destruída no processo". 

Casos há em que a própria política governamental tem 
servido e até comtinua a servir de estímulo, não menos 
dano_so porqu_e involuntário, ao desmatamento das ter
ras amazônicas. De que nos dá exemplo, os incentivos 
fiscais, para os grandes projetas pecuáriÓs na região. Da
nooos por ·natureza - pois implantados ao arrepio da 
verdadeira vocação agrária da região Amazónica - tais 
incentivos foram sustados pela SUDAM a partir de 
1979, para novos projetas pecuârios nas áreas classifica
das como de ••noresta alta". Mantidos que foram. entre-
tanto, nas zonas da chamada ~·floresta de transição .. -
que faz a interdígitação da floresta amazónica com o cer
rado- continuam a provocar terrível desmatamento ao 
norte de Mato Grosoo e Sul do Pará. E. segundo denún
cia de Fernando Campana, membro do Conselho Con
sultivo do Departamento de Recursos Renováveis da 
SUDAM, feita ao-Simpósio da Associação de Tnterciên
cia, já em 1983, "for-aproVada a implantação de um 
grande projeto peCUáriO-no EstS:do do Acre, integral
mente incluído na zona de floresta alta". Ao registrar a 
denlincia. -Phi!ij, FeamSide con1entã.: u A existêncla de ge
MrOSos incentiva-s:· &o"verriam~p.tais faz com que_ znuitos 
projetas possam continuar -o desmatamento para trans-
formação em pastagens! mesmo depois que a baix(ssima 
pródU:Ção de carne bovina leve à falência qualquer em
preendimento cujo_s lucros dependam de resultados agro
nómicos". 

Üutra observação importante de Fearnside é a de que 
ua concent_ração da posse da terra na Amazônia também 
contribui para o processo de desmatamento''. pois que, 
ali, ''os pequenos produtores são continuamente substi
tuídos Por grandes fazendeiros, seja pel:i expulsão, mui
tas vezes violenta, dos posseiros"; e, assim, .. o desmata
mento aumenta, tanto pela aplicação de mais capital e 
pela tendência à constituição de pastagens nas grandes 
propriedades, c_omo pelo deslocamento dos ocupantes 
anteriores para novas áreas, a fim de iniciar ou aumentar 
outros focos de d~m_atarnento"~ O estudo do ilustre pes
quisador do INP~ observa, ainda, com muita proprieda
de; "Um_ problema fundamental que impede o controle 
do· desmatamento é a atual distribuição dos custos e be~ 
nefíeios da destruição da floresta. Os grupos e indivíduos 
que lucram com o desffiatamento não são geralmente os 
mesmos que pagam seus custos ambientais, sodais e fi
nanceiros, .e muitos _dos benefiCias são ·canalízados para 
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fora da região amazdnica. A têm disso, os beneficia-s são 
concentrados, enquanto os lucros distribuídos entre mui
tos: é a forma clássica da tragédia dos comuns". E acres
centa duas observações finais indiscutíveis. A primeira: 
"OutrO fator que impede o controle do desmatamento é 
a natureza monetária dos benefícios, em contraste com 
muitos dos custos, que, por serem ambientais e huma
nos, são dificilmente quantificáveis e traduzlveis em va
lores de dinheiro". A segunda observação; .. 0 imediatis
mo dos lucros provenientes do desmatamentÕ --ao con
trário de muitos dos custos, que só serão pagos pelas 
próximas gerações -_é um dos aspectos mais fuildamen
tais do problema"; e, .. o uso da taxa de desconto na to~ 
ma da de decisões ecQnômicaS assegura ql)e o futuro pesa
muito poUco quando comparado com qualquer lucro 
imediato" 

E o estudo de Fearn_s_i_de co_ncluir com um grito de aler
ta à responsabilidade de nossa geração - sobretudo à 
responsabilidade da nossa geração de homens públicos: 
.. h claro que o espectro dos problemas que precisam ser 
resolvidos para frear o desmatamento galopante da 
Amazôriia é enorm-e. Todos estes- problemas precisã.m ser 
enfrentados pelo País, se qUisermos evitar a destruição 
de pelo menos uma parte ponderável da floresta amazô
nica. As taxas atuais de desmat_amento indicam que tais 
mundanças teriam de ser realizadas sem muita dem~ra. 
Diante de uma problemática tão diffcil, a omissãO ~·fre.:-· 
qüente: aceita-se a destrUição como inevitável, ou 
considera-se inúfit qualquer ação menos extensa que a 
reestrUturação global da sociedade. A omissão;qUalquer 
que seja -sua taciõnàlízação, ~ o caminho mais certo 
rumo a um futuro sem a floresta amazônica". 

E um- futuro sem a floresta am_azõn:ica -;.:::--sabemo-to 
todos --representa um atentado ao nosso País e ao nos
so planeta. Atentado que _o .admirâvel Roberto .Burle 
, ... .,..-v trio be:nretratou em um dramática carta aojonla
.l!hd. \.,.arlos C><:tello Branco, há pouco publicada, por 
-~ ... J....i]hante homem de imprensa na sua famosa "Colu-

1a do Castello" ._Catüfque começa por dizer:--"sinto-me 
na obriga-çdo de denunciar, põi:' todos os meios possíveiS~ 
d verdadeira tragêdia ambiental que, ao longo de II mil 
-:;:uilômentros de _(Qdovia, presenciei,- tõmado por um
•'1timento de frustração e impotência". Impotência que 
· t:art~ <~.centua atê_ na própria incapacidade verbal de 
lescre- _e-la: "pretender retratar com palavras um_d~sas
-re de tais proporções é tarefa Impossível", E Burle Marx 

.:. ~~-nrua, mais uma vez, o que to_d_os os estudiosos da 
A 7 1lriia viVem a dizer e redizer: "Permitir aos donos 
da rra que derrubem a metade da floresta em su_a pro
pri:.: ·ie (Código Florest~). independentemente c!as po
tencialidades do so.lo, das condições topográficas-, das
possibilidades de escoamento da produção e de umaJnfi
nidade de outros aspectos, nos levarâ irreversivelmente à 
perda do patiimônio. IncentiVar a -remoção da capa ve
getal, bai_xando os impostos por-considerar a etimin_ação 
da Floresta como benfeitoiia, é crime de lesa-pãtrfa". E 
a carta de Roberto Burle Marx conclui com estas pala
vras, que mais parecem objurgaiória e apósfi'cife de al
gum profeta do Antigo Testamento, transplantadas para 
o Brasil de hoje: .. Meu pr~?Prósito, ao fãzer estã deriún:. 
cia, não é o -de que frutifiquem apenas as castanhéíras, 
mas também leis que, nasCidas de conhecimento real dos 
problemas, possam, a curto prazo, deter o processo sui-=-
cida de elimiflação sumãria _de um patrimônio multO 
maior do que a nossa dívida ex,_terna, dp qu~ nosso pluri
partidarismo, do que as eleições diretas para Presidente, 
problemas importantes apenas enquanto houver -um 
Brasil pelo qual ainda valha a pena lutar". Objurgatória 
e apóstrofe que Roberto Burle _Marx, col)1 a força de um 
pr-ofeta bíblico,·Jança à consciência nacional e,-aeimã-de 
tudo, à consciênCia-de cada um de nós, homens públicos 
desta NaçãO, representantes do_ povo e da_ Federação 
nestas duas Casas do Poder_Legislativo brasileiro._ Ob
jurgatória e apóstrofe qué nos faz maioi' ainda o noss_o 
sentimento _de responsabilidade, se não de.culpa - ao_ 
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menos indireta, ao menos por omissão - quarido_ se 
!_om_~ ~~nhecimeilto, como ocorreu há não muito tempo, 
rlf: _que a ELETRONORTE traçóu, na floresta amazóni
ca, a trilha das linhas de transmissão de energia elétrica 
com um- rísco de devastação na __ floresta por agente quí
mico que - como arma de guerra usada na-s guerras pi
ratas fora das leis de guerra ___:. mata, por onde passa, 
planta e bicho e gente e tudo enfitri quanto vida tenha. 

Mas não param aí as agressões que se_ cometem contra 
a Amazônia. O próprio processo de_colonização que tem 
caracterizado a ocupação humana do territóriO ·am_azô
nico tem-se revestido, freqUentemente, das condições de 
verdadeira_agr~ssão. Num estu_do_r~cente sobre o assun
to,_intitulado "Por Que se_ Migra na Amazônia", o pro
fes&or .Ofáv-iõ Velho, do Museu Nacional da_ Universida
de Federal d~ RiO de Janeíro, esCreve, com- razão, que 
"ora se acentuam os grandes movimentos-humanos, no 
"encontro dos homens sem terra com a terra sem ho
mens••: of~ se afirma -o frãcaSso dessa oCupação, devido 
ao monoPólio_ da terr~ e à exproPri'ã.çãO dOs peQuenos· 
produtores-''. Esse descompasso de fatores e alternâricias 
conflitantes vem marcando o problema, desde a origem, 
por um fenômeno que, estudo da Universidade do Ama
zonas, assim caiacteríza, no capítulo intitulado "Colo
nialismO_ e Neocolonialismo", de sua monografia ~•Pro
posta de Politica Florestal para a Amazônia Brasileira": 
•• A- -agressão Colonialista -visilrido o domíri.io do t,::spaço 

- amazóniCo desencadeou-se sob a forma de povoamento 
de colonização dirigida e de conqUista p"elas armas. Uma 
variante desse processo histórico tem sido a imposição 
de cultura externa implantada pelo colonizador, através 
dos mecaniSm-os- de operacionalização das sucessivas 
políticas de ocupação utilizadas_ ora pelo Estado ora pela 
religião, a qual funCionou cõfno aliada indispenSáVel ao 
Estado". Manda a vei'dade e a justiça dizer-se, nesse 
pont9, entre _parênteses, que no_s últimós iinQS, a religião 
~em desempenhado papel diametralmente_ opostO._ ao que 
a caracterizou nos temPos iniciais -di coloniZação. _E 
prossegue_a monografia da UniYe-rsidadt; .d9 Ama,zon_a_s; 
.. J?ss? prática engendrou necessariamente a __ desagre
gação ~ultural.d'?li povos primitivos _e o __ exterminiO siste
mátfc_o da~ cultura autóctone. A reJação colonialismo e 
demoir~fia: -Provocou Um -desequilíbrio demogrâfico e 
uma perda dos valores culturais do índio, pela inter
vençã~ j_i"racion~ e_ _devastadora do colonizador, resul
tan~'? di~~~- não só o exte~í~io_ de vârio~ povos, mas 
ta_m~ém a elimi_naçã~ de toda e. qu~lque_r po~Síbil~dade 
de usufruto de uma experiência riquíssima ejamaís recu
perável. A título de exemplo, cite-se o fato_ de que existiU 
na !~.maz_ônia uma cultura d~ n:aandi"oca que se expandiu 
para'? Norte, até as ilhas do Mar das Car3.ibas, chegari
do à Flórida; para o Sul, alcançou a Argentina; para o 
Oeste, chegou aos Andes; para o Leste, _espalhou-se por 
todo o Brasil. ~oi o grupo Atuaque __ o g~nde di~ulgador 
da cultÜi-a d~-mandioca, inffuepciãÍl.d-o de niodo decisivO 
outros grupos, como os Caraíbas e ~s Tupis; que ado ta
ram este alimentO básico. Mas, atuatmerlte; ·na- rõeStna 
região amazóniCa, até a íarinha-de ma-ndioca falta à po
pUlaçãô cabocla. Este_ eXerilplo demonstra que a des~ 
truição das bases humanas de um povo sigrilfica também 
a destruição de sua base de subsistência, provOCando a 
impossibilidade de transmissão -da herança cu! tUfai. Do 
ponto de vista histórico, o caboClo da Amazônia E o_her
deiro direto da experiência cultural indígena. --E a popu
lação-cabocl~ experimenta hoje, à semelhança da indíge
na, um processo de_ agressão e extermínio, na medida em 
que os projetas de desenvolvimento para a região ama
zônica- não -a consideram como principal agente do de
senvolvimento -económico -social. ReaJment_e, não se 
pode afirmar que o critério Para a formulaÇão de tais 
projetas seja o intero;sse interno da popul3ção envõlvída, 
muito embora a criação de -riquezas devesse _beneficiar_,__ 
em primeira instância, a população da: ãrea onde e:ssa ri-

- queza é gerada. No caso amazónico ocorre exatamente o 
cOrltrário: a população nativa -é a última a ser_considera
da, seja a ilível de part_icipãç~o. seja a nível ae benefícios. 
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Isto, há que reconhecer-se, traz na sua filosofia o germe 
do extermíníó e da desagregação social. Nas grandes fa
zendas e mesmo nos sítios menores, dá-se a exploração 

-brUtal do trãbalho-de tal forma que na Amazônia ••o 
concei_to de superexploração do trabalho e a extração da_ 
mais valia absoluta G..onstituem parte integrante da ex
pansão do grande capital" (Cardoso & Muller, 1978)."." 

Essas consi!Jeraç_ões de natureza histórico-cultural ex~ 
postas na monografia da Universidade do Ama_zonas en
contram confirmação e_ilustração empírica na pesquisa 
de campo que O pfofessor Otávio Velho empreendeu e 
divulga no seu estudo que aqui venho citando, sobre os 
fatores s.ócío-psicológicos de atração e de repulsão que 
caracterizam as tomadas de decisão dos indivíduos e gru
pos ( .. agentes sociais", para usar a terminologia dos_ an
tropólogos) que migram para a Amazônia, na Amazônia 
e da Amazônia. Constitui fato conhecido que hã dois ti
po·s de migração humana - e, neste particular, o exem
plo amazónico é particularmente ilustrativo.- Hã mi
grações dirigidas - geralmente de natureza coletiva, 
deslocando grupos migrantes mais ou menos considerâ
veis - dentro de uma sitemátiCa de planejamento. com 
graus muito variáveis de elaboração e relativa sofisti
cação. São os casOs, por exemplo, da Fordlãndia, do 
Exércit~ da Borracha e, recentemente, dos colonos sem
terra gaúchos de Ronda Alta. transferidos em levas para 
Rondônia. Por outro lado, hã as migrações espontâneas, 
individuais; familiares ou de grupos, em que o processo 
de tõm<ldã âe decisão, por parte dos migrantes, é muito 
maiS ativo do que no primeiro casó, no qual ó migrante é 
bem mafs ·objeto do Que suJeito da decisão~ 

A-peSqU.iSã do trab_alho de campo do professor Otávio-
Velho e outros pesquisadores, que fundamenta o estudo 
a que ft!e venho referindo, cuida priilcipalmenie dO pro
cesso_ dê tom_~da de decisão_ dos migrantes do se&l,lndo 
grupo, os migrantes espontâneos. E, com todas as-res;Sªl
vas a que submete- p_or rigor de espírito científico - os 
rC§ultados de suas_ entrevistas com os indivíduos repre
seriültivos â~ t3.is grupos (Ol:i- "informantes", pãra usar", 
novamente, a terminologia dos antropólogos), na verda
de suas observações permitem alg'umas conclusões bas
tante definidas. Começa por -minimizar o papel, suposta
mente dominante, se não onipresente, nas interpretaÇões-
do fenômeno, quando escreve; "Pouco se acrescenta a 
idéias gerais, como a de que os homens mudam-se para a 
Amazônia ou da Amazônia em função da miséria, da se
cã, da fattà de iefras; da violência, e"tc. É quase como se 
houvesse a suPosição de que, numa situaçãO-limite, a 
biologia respondesse pelos movimentos e pelas movi
mentações populares, o que não deixa de expressar uma 
forma camuflada de preconceito". Fator de atração im
portante, nesse processo espontâneo de tomada de deci
são ~ que, de_ resto, deveria ser o. mais estimulado, por 
conter melhores elementos de fix<ição dos migrantes, 
econômica_ e socialmente mais saudáveis - é o que o 
professor Otávio Velho assim registr~;~.; .. Seguidamente, o 
início de um procesSQ de migração dá-se com o que ê 
cõnsiderado uma "visíta". Ou sejã, a pesso-a não só não 
toma uma decisão no escuro como muitas vezes sequer 
reconhece de ante-mão que existe a possibilidade da i mi~ 
gração. Está .. de visita". No entanto, quem visita, visita 
alguém. Isso esclarece ou_tro ponto do processo. h co
mum buscarem-se referências pessoais, geralmente no 
quadro de relações ant~ioreS -- pa:rerités, -c_ompadres ou 
amigos e: conhecidos. Essa busca de contatos ê tão im
portante que -é muito comum haver nos povoados que se 
formam, ao lado de uma população mais dispersa, um 
núcleo de número relativamente pequeno deJamilias ou 
pessoas oriundas de um mesmo lugar. Em certos casos, é 
quase como se um determinado povoado, por exemplo 
do Ceará ou do Maranhão, vi~se, cqm o tempo, a sere
constjt!lir no Pará, ou _adiante no próprio Maranhão. 
Nas cidades maiores, por sua vez, acontece de determi
nadas_ ruas ou_ áreas sçrem conhecidas pela procedência 
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comum aa maioria de seus habitantes ou pelo menos de 
seus habitantes íniciais. A partir dessa rede de reii:t-Ções, 
estabelecem·se varia-das formas de solidariedade~ onde se 
combinam, de modo muitas vezes inextricável, aspectos 
afetivos, polítícos, C::c.onômlCos e outros. As visitas levarii 
à decisão de migrar quando, por uma 'razão ou outra, a 
pessoa se agrada de um lugar. Isso pode acontecer por se 
surpreender favoralmente com a fartura efou a qualida
de das terras, com a abundância de ãguas ou com a pOs· 
sibilidade de empregos complementares, como o garim
po, a coleta de produtos vegetaiS, a caça, etc." E, a se- _ 
guir, o autor assinala um fenômeno que tem, ainda hoje, 
alguma expressão, mas, na verdade, foi muito mais fre
qUente na época de ouro da borracha amazônic~,t;. "Mui~ 
tas vezes, também, não se admite imediatamente que se 
trate de uma opção definitiva. V ai~se para experimentar 
ou, de início, para juntar dinheiro Cm alguma atividade 
temporária". Eis af um fenômeno e uma figura muito co
nhecidos nos pauperizados Estados nordestinos do 
princípio deste sêculo: Q, "Pareara .. , isto é, o cearense 
que, tendo ido ao Parã (que era, na época, o topônimo 
popular genérico designativo. de toda a região amazôni-

. ca) para enriQuecer, de lá voltara, na verdade rico, ao 
menos. Hrico" para os padrões de pobreza do Nordeste, e 
contando estórias de acender charuto com cédulas de 
quinhentos mil-rêis. Entre o~ •'fatoreS de -rc!j)uís.ão" ao 
migrante da região amazônica, o professor Velho rela: 
cion~ "os conflitos, a violência e a expro-priação direta'', 
bem como ••o esgotamento da fertilidade da terr_a, a re
dução da importância COmercial de um IÕcal, êtê:; ·maS 
acentua que, "na maioria dos casos, porém, a presença 
desses' ratares é mais-crónica do que aguda, e é necessário 
que surja alguma variável que justifiqUe e desencadeie _o 
movimento de saída, que pode até anteceder o apareci
mento de problemas mais gerais". E registra, entãO, cau
sas e concausas, tanto concretas quanto abstratas;._"A 
desconfiança em relação ao lugar como fator de inu
dança, aliás, aparece não só no caso de doenÇa e mO!te, 
mas também de brigas com vizinhos e azares de toda ~-
pécie" 

Merece, porém, um destaque especial, nesse capítulo 
de;_ "fatores d~ repulsão" entre migrantes da região ama
zônica, um grave fenómeno de _natureza sócio
econômica com penosa e significjl.tiva projeç[o psico
culturaL Assim o descreve o proTessor Otávio Velhq: 
"Uma das nações que parece servir de instrumento_ para 
interpretar as situações concretas está associada à expe
riênciã histórica da escrãvidão no Brasil. Trata-se da 
noção,(''categoria", como às vezes dizem os antropólo
gos) de liberdade, fazendo par e se opondo à de cativeiro. 
Independentemente do fato de experiências históricas es
tarem presentes na vida de qUalquer grupo social, deve
~ a~tu~r que a própria lloção de tempo varia. Para 
gfupos como esses de que falamos, a passagem linear do 
tempo é muitas vezes menos marcada, de maneir·a que o 
que poderia parecer urri: passado loiigínquo é: ~epresenta
do como uma realidade extremamente próxima. Por isso 
mesmo, a experiência do cativeiro é perni.aneniemente 
reelaborada e colocada como algo presente e real, ao in
vés de ser percebida como algo que terminou. Fala-se na 
possibilidade da "volta do cativeiro", o que aPonta par_a 
uma percepção mais cíclica do tempo, que convive e 
pode mesmo sobrepujar uma noção linear. Seda fáCil 
considerar que se trata de uma visãO irracional O\.! ilógi
ca. Todavia, ela não é tão ín~ênua co~o P?de Par~r::a 
volta de cativeiro não signí_fíca a pura_ e simples restau
ração da escravidão, IÍlas nova:S fo!mas de sujeição_que 
são, através dessa ótica, apro_xiinadas da experiência an
terior. É o caso, por exemplO, das- tentativas do_governo, 
sobretudo na década de 1970, de privilegiar <_1 coloni
zação dirigida (em oposição à chamad~ "expontânea"), 
que implica em o agricultor submeter-se a novas regras, 
que lhe são estranhas e que não controla. É o caso, tam
bém, da maneira pela qual geralmente encaram a venda 

de sua força de trabalho como assalariados. Não se trata 
de mer~ fantaSiã Ou âC-sü-speita infundada, o que pode 
ser atestado pela própria leitura dos jornais, onde a de
núncia de. "trabalho escràvo" na Amazônia não é inca~ 
~um-. Nada -desse realis~·10, no entanto; impede que essa 
visão seja C:Jabor8.da com' recursO a uma rica imaginação: 
o agente da volta do cativeiro é sCguidaiúeOte identifica~ 
do como a Besta-Fera do Apocalipse,_ e esta é, por sua 
vez, identifi'c3.da com eStranhos, agentes governamen~ 
tais, etc. .. Foi o que aconteceu, por exemPlo, em um po
voado que estudei no Sul do Parâ por ocasião da inaugu
ração da rodQvia Transamazônica._A comitivá· d_e carros 
pretos das autoridades (a cor preta, carregada de conteú .. 
do simbólico, i! ressaltada nos relatos) provocou verda
deiro pânico ·na POpulação, contrastando com a imagem 
oficial de festa que se tentou transmitir- ao resto da 
n 1ção. Percebe-se, claramente, c;rue estã em jogo um 
novo cativeiro: ilão mais o cativeiro dos negros, mas o 

_ d· •S pobres em geraL E. em uma das minhas pesquisas de 
campo, 9uvi uma curiosa racionalização sobre isso: 
como_ hoje, _e sobre~udo na Amazônia, pretos e brancos 
estão m_uito misturados, não é mais possível distinguir 
uns dos outros". E aqui concluo - Senhor Presidente, 
-Senhores Senadores - não é apenas esta última e longa 
citação do_trabalho do_ professor Otávio_ Velho, mas a 
própria exposição de natureza cientifica, sobre_os aspec-
tos ecológicos- fj:;ico-biológicos -,assim Comõ aritro-
pológicos-e soCiológicos da realidade fisiográfica e hú
rnana da Amazônia; que achei de indiscutível interesse 
incorporar ãO rrteu· discurso. Poderia, é certo, sem dúvi
da, tê-lo feito sem tantas nem tão extensas Citações de 
vários, atualizados e autorizados autores e respeitáVeis 
institUições cient1ficas. Mas optei por transcrevê-los, ex
pressa e explicitamente, muitas vezes literalmente, por 
achar que, assim agiõdo, uSaria.de maior honestidade in
telectual e menor vaidade pessoaL Não sou nenhum des
cobridor da Amazônia. Estudo-a,' porém, com dedicação 
e afinco. E, na responsabilidade deste discurso perante o 
Senado da República._ quis, muito de propósito, trazer o 
aval de autoridades científicas- que aboflam minhas ob
servações p~oais, _empíricas, da a~azdnica, __ de habit~n
te interiS:ãmente interessado nos asSuntos e problemás da 
regi~o- por fo'rça de re~ponsaqi!idade polític~ e huma
na e' por rÜuito_ a~or_de sua_ terra e de seu povo. 

Não é, porém, ap"enas do ponto de vista da agressão à 
natureza e ao homem amazônida que a Amazônia vem 
Sendo sacrificada, ao longo dos anos sem conta,_em_ to
doS os tempos, nos vários· surtos de uma colonização 
imediatista e -ruiriosa que tem, quase semPre, contrariado 
mortalmente a voca.ção _de_sua geografia fís_ica, química, 
biológica e hum~na. Mesmo no p9nto de vista mais estri
ta e pragmaticamente econômico, diria até economicistà, 
a Amazónia tem siÇlo vítima sempre, quase sempre em 
nome de um imediatismo que lhe espolia e exaure recllr
sos incalculáveis e irresgatáVeis, comprometendo, algu
mas vezes irremediavelmente, o_ futuro da região e de 
todo oO País. Com freqUência os próprios impropriamen
te chamados graddes projetos, nominalmente destinados 
a promover a rendenção econôriliCa regional e nacioãal, -
convertem-se e subvertem-se como fatores de empobrecí

_mento e s_ujeição. !;,_na verdade, esse~ tao falados .. gran
Jies projetos" é o que não falta na Amazônia atualmente. 
A P,içlrelétrica, 9_._e Tucuruí,- Por exmeplo,_.que hoje: se 
~constrói no- Pará_- embora os muítos percalç-os que a 
envolye_rn. inclusive a JtCusação de uma quase insanável 
agressão agrotóxica ao leit_g_ de sua futura. bacia hídrica 
- constitü.í ~·o maior empreendimento do s~tOf públi:co 
em_toda a-_his.t.ól--ia_da região, no yalor de 7,5 bilhões de 
dólares". Por seu turno, o consórcio multinacional 
Alcoa-Shell __ q~envqlve, em ritmo crescente, o m~or em-

- -preendime~o económico privado da década no Brasil 
inteiro, orçiià()em 1,5-bilhão de_dólares. E, enquanto a 
Companhia Vale do Rio Doce mantém o Prol~to Ferro . 
Cárajás~ de 3,7 bilhões de dólares, .. a Companhia do Ja-
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ri, sucessora do império montado pelo milionário norte· 
americano Dailiel Ludwig, torna-se a terceira maior em· 
presa privada dO-País, em patrimônio". Tudo isso, em 
um mome:i1to ·mesmõ- no cjtial a economia pública e pri
vada do País passa por sua mais aguda crise, de profun
da e_ r~iva depressão, com o crédito internacional 
sus-penso e a situaÇão cambial em estado de inanição, le
vou o jornalista Lúcio Flávio· Pinto a escreVer, num tra
balho atualíssimo; publicado pelo Conselho Nacional de 
Desenvolvinlento Científico e Técnológico: "Sustenta 
essa política de expansão da atividade económica na 
fronteira, justamente -no momento em que a capacidade 
de investimento do capitla nacional está violentamente 
abalada e o Estado reduz visivelmente a sua presença 
pioneira, O avanço sobre a Amazônia provocará inevita
velmente a ampliação do grau de sua internacionali
zação._Num Pais levado à obsessão do d61ar a qualquer 
custo, a Amazônia serâ fatalmente imolada no altar das 
negociaçõi::s". Terrívef vaticínio, esse. Mais terrível ainda 
quandq se considera que veiculado através do próprio 
órgão- governamental de es!uaos ~it..,;.t!ficos e tecnológi
cos: do País. Por esse carr.inho, chegar-se-à, assim, a uma 
internacionalização da Amazônia muito mais ruiDosa e 
malígna, para a nacíànalidade brasileira, do que a que se 
propunha através do rejeitado projeto da "Hiléia-Ama
zónica", pois enquanto esse tinha, pelo menos aparente
mente, uma "mOtivação cieritífica e conservacionista, o 
outro- o que não foi aprovado nem rejeitado, mas está, 
mesmo assim, se d_~e_nvolvendo de qualquer maneira
é tão-somente de natureza economicista, irilediatista e es
poliativa·-dos iriteresses nacionais permanentes. 

Os exemplos, nesse particular, se multiplicam; e o 
memso jornalista, no mesmo estudo, cita, entre outros, o 
do enorme ônus financeiro que vem representando, para 
o País, a herança do empreendimento do empresário 
norte-americanO Daniel Ludwig. Escreve ele: ••_para per~ 
mitir a· trallsferêriCia dO controle do PTojeto Jari, como 
era intenção de Daniel Ludwig - entre outros motivos 
porque o empreendimento perdera toda a sua viabilida
de económica a médio prazo -o governo aceitou assu· 
mir-Os peSados en-cargos financeirOs em nome do consór
cio de 22 das maiores corporações econômcias nacionais. 
o-compromTsso já lhe custou 180 milhões de dólares. 
mas deverá pesar 3.inda mais se o governo quiser evitar o 
malogro total do projeto agro-industrial e pecuário do 
milionár:io no.rte-americano". E, demonstrando como 
tais procediffientos acabam por gerar reações-em-cadeia 
que tornam os prejuízos cada vez mis prejudiciais, o jor
nalista Lúcio Flávio Pinto acrescenta ao caso esse por
men9r: ... Foi também por causa desses compromissos 
que o governo permitiu a Ludwig vender à Alcoa a jazi

_da de bauxita quC: possuía no rio Trombetas. Os direitos 
de Ia vra do norte-americano jã haviam caducado, e por 
isso- a niina Poderia reverter gratuitamente ao patrimó
nio público. Mas o governo preferiu não exercer esse di
reito, a~torizan·do _a tran_sa_ç_ão. Não se sabe quanto a AI
coa pagou a Ludwig (fala-se em 250 milhões de dólares), 
mas a jazida vale atualmente cerca de seis bilhões de 
dólares". 
~es_ são ape1:1as alg!lns exemplos - centrais uns, 

marginais outros - do muito mal que se tem feito, e se 
continua a fazer, à Amazônia brasileira em nome de um 
imediatismo predatório- que, para obter tão minguados 
rendimentos no ·presente, compromete às vezes a ponto 
d~ Sacrificar, os imensos, inesgotáveis benefíciOs que o 
futuro da Amazônia pode assegurar àquela regíão de 
dois-terços do -território nacioJ]-al, a todo_ Pais e ao pró
prio pla~eta:-Exemplos esses, são não apenas do mal que 
se tem feito à geografia e à economia amazónidas, mas 
sobretudo ao habitante da Amazônia, ao homem amazô- -
rfico - o qual, -quanto mais riquezas se extraem de sua 
terra, mais, ele próprio, se empobrece. E, com ele, a eco
nomia local, que sucumbe, drenados os seus rendimentos 
para _outras regiões~_dentro e fora do Brasil. E esse é um 

_fenômeno que __ vem do passado para o presente, 
ameaçando eternizar-se, à custa da imprevidência nacio-
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na!, da cupidez nacional e sobretudo internacional, e por 
mal da fraqueza política e económica das populações 
que ali labutam e definham, para tristeza própria e ver
gonhosa de todo o Brasil. Jã na Comissão Parlamentar 
de Inquérito que a Câmara d_os Deputados promoveu ao 
longo dos anos legislativos de 1978 a 1980 -- Comüsão 
que tive a hoq.ra de integrar, quando_ representava o en
tão Território de Rondônia na outra Casa do Ço_rtgresso 
Nacional e de cujas_ conclusões sou igualmente signatário 
- jã naquela ·cOtilisS:ão, assinalava-se, melancolicamen
te: .. Em cinco anos~ entre 1969 e 1973, a Amazônia eX
portou duas vezes e meia_ mais do que fmportou, mas 
mesmo assim, teve um deficit de quase um bilhão de crJI
zeiros, põis, segundo o anuário econômico-fiscal, publi
cado pelo Ministério da Fazenda, os 3,2 milhões de tone
ladas de produtos vindos do exterior custaram-lhe 3,4 bi
lhões de cruzeiros, enquanto os 7,5 milhões de toneladas 
que exportou só lhe renderam 2,4 bilhões de cruzeiros". 
Observa-se, mais, na CPI da Câmara dos Deputados: 
"'Nas suas relações com o resto do País, a Amazônia pas
sou a ter prejuízo: enquanto em 1960 ela tinha um su~ 
ravit de 30 milhões de cruzeiros, em 1967 o deficit jã atin
giu lO milhões e em 1970 chegou a 453 milhões, a preços 
da época". E, quanto a outro indicador_ económico so~ 
cial, o relatório da_CPI nª-o é menos negativo e t~iste: 
.. Vale esclarecer que em 1978 nossa renda per caplta foi 
de 62,7% menor que a atingida em 1939, quando al
cançamos 74% da do País". E o depoimento do ent_ão 
presidente do Banco da Am,azônia S/ A, pefante a CPI, 
acentua: .. O _total de salãrios pagos nos projetas incenti
vados, por exemplo, corresponde a apenas 14% do valor 
agregado pelos mesmos. Isso quer dizer que cerca _deB_6% 
refluem para fo"ra da região". Fenômeno esse, que o pro
fessor Samuel Bechímol, em seu depoimento, assim defi
ne: "Uma região tão carente, mas tão rica -de r_ecursos 
naturais em que se faz uma: opção por um tipo de desen
volvimento extensivo, que pouco utilíza mão-de-obra, 
não produz resultados em benefício da região. Esses re
sultados são usufruídos com um tipo de desenvolvimen
to absenteísta, isto é, em que o propfietãrío não estã Da 
terra". Fenômeno que explica a dramática conclusijo do 
estudo __ dQjornalista Lúcio Flávio Pinto para o CNPq: 
••Mas qual o preço de tudo isso? Poderiam ser apresenta
das as estatísticas s_oci8is sobre· a queda da renda indivi
dual, evasão de tributos, mortalidade infantil, desnu
trição, ínc~amento das cidades, desemprego e subempre
go; desmatamento, conflitos no campo ou sobre a perda 
do poder de decisão local, que torna os amazôniàas me
ros espectadores do que acontece em sua terra. De todos 
os números utilizãveis, resulta a conclusão de que a 
Amazônia sairâ eriipObrecida desse esforço de pro
dução". Essa conclusão bem explica e esclarece as razões 
de um documento tão mais significativo porque assinado 
pelos empresários do Pará, o Estado supostament~ mais 
beneficiado pelos chamados grandes projetos econômicos 
-documento esse, divulgado no ano passado e que diz 
tudo numa simples pergunta: "Que i!Lteresse existe em se 
realizar somente grandes projetas _económicos se a socie
dade regional fica c_ada vez mais pobre, acumula~ljo~se 
os adensamentos huffianos nas periferiãs e nas baiXadas 
das grandes, médías e afé -meSmo pequenas cidades ama
zônícas?". 

pretextQ para a captação de recursos çx_temos a serem 
_aplicados no financiamento do Projeto Ferro da Compa
nhia Vale do Rio Doce, foi levado à categoria de únicp 
grande projeto capaz de continuar garantindo o processo 
de 'rolagem' da dívida, em função de sua dimensão eço-

_.n.ô_91i9~ e dQ eqorme po~tenci~~ d~>r~cu~sos_~~tur~i~ que 
se abrigam à sombra da floresta amazôniça '. Diante, 
pOrém, do carâter agudo de que passou a revestir~se a 
crise etonôinica rlacion::i.l, Carajãs assumiu a condição de 
grande _e ur_gente instrumento para enfrentar a noVa si~ 

ti.iã.ÇãO; especialinente para atender ao pagamento da 
nOssa díVida externa. Encaminharam-se, poiS, todas-as 
provi_dência~ no sentido de apres~ar sua implementação, 
como TÕÕte imediata de captação de divisas, ria condição 
de firi3.fl.Ci~m_ertto-Ou Capital de risco,-e, ao_ m_~~m~ tem
po,_como geradora de produtos ·de rá.pida,fácil e segura 

·coloCação no 'merca-do eXternO. Mas, a essá altura, como 
diz Oliveira de Sâ~ .. acontece_ que era tQ.rdc;;; deffiais; a 
proliferação de Um número tãó grande-de prOjetas desti· 
nados ao mesmo firii, -em tantos Países, -acabou por satu
rar o niercado consumidor de matérías-prTinas, mergu
lhado na maior crise desde_ a grande depressão dos anos 
3-õ·':"-AcreSci!-rita, a seguir, que, .. pOr toda parre, õ-m:ode
lo dos gran,dc;s projetas entrou em colapso: da União So
viética aos países em desenvovimento produtores de pe
tróleo", os quais .. adiaram indefínidamente, ou simples
mente cancelaram seus pianos de desenvolvimento com 
base em _grandes projetes". E conclui o economista: "A 
explicação é simples: não haverá, no futuro, mercado 
para todos eles. No momento, aliás, não hã mercado 
para nenhum". Essa situação de mercado !~vou os países 
industrializados, consumidores das matérias-primas mi
nerais, a uma cômod.a condição de domínio· Completo 
das alternativas de produção e de preços de tai!!: produ
tos. Estimulando .. um aumento significativo do poten
ci::i.l de oferta e do número de paí'ses produtores das prin
cipais mafêrias-primas", os países desenvolvidos ai

- cançam. assim, através de suas multinacionais, um trípli
ce objetivo estraiég:ico: a) aviltam -o preçõ dos produtos 
que- adquirem;- b) impedem~ pela concOrrência, a Carteli
zação entre países e projetas produtores; c) mantêm uma 
reserv~ -técriica de rilatêrias~piimas não renováve_is esto
cada pelos vãrios porltos do mundo, para usã-la apenas 
Oa ffiedida e no preço de suas conveniências. Dessa for
ma, com s'eu poder de braganha vitalmente atingido, res~ 
ta, ria ~ vei""dãde, ao projeto Grande Carajás, como aos 
chamados grandes projetos em geral, uma profunda revi
são nos seus critérios de oportunidade e prioridade, para 
s_e adaptarem à realidade econômica conjuritural do Bra
sil e do mundo, na hora amarga e dura que vivemos. 

Quanto â Amazônia, como um_ todo específico e pecu
liar_. resta-nOS: uma refOr"mulação conjt.inlural e estrutural 
de projetes e planos. Uma reformulação global, em que 
ça_da projetO, pequeno ou grande, seja apenas uma parte 
coerente do grande todo, do Grande Projeto Amazóni
co, elaborado com consciê""neia e consistência éíeOlífic_a"'~ 
tecnológica:, e que te'riha-como objetivo inicial e firial, 
cOmo raZão de ser -fundamental, o bem comum e conju
gado do Brasil e da Amazônia. E, acima de tudo, o_ bem 
do homem, cio brasíieirO -e-_do- amazônida. ~- cta:ro ·que, 
neSte planejamento- talvez deva dizer, neste replã.neja~ 
menta- temos de levar em conta a experiência dos mui
tos planos, ordenado; ou desordenados, que se têln for-

- muladO e_ se têln apJicado ou ainda estão aplicando na 
Aq:lazônia. LeVar em conta os seus poucos acerto's, mas, 
sobrettldo, o"s seus muitos desacertos-=-Póis que mais 
nos ensinam os erros qUe õS-aceTtos. TemoS que-eonside

~ rar todos eles, principalmente Os que hoje, bem oU mal, 
-à!! se eX.ecutairi. Considerar que os mui!_os o-rganismos e 
programas-a-e <ição- administrativa hoje aJrern exerCício 

E, nesSe Contexro de grandes projetos, eis que cumpre 
questionar, agora, o maior ·de rodos: "O Grande Cara
jãs". Que&tionã-lo, não na sua substância, mas na cir
cunstância; isto é, não questionã-lo na sua essencialida
de, mas na oportunidade e na prioridade que merece, em 
face dos elementos_ e fatore~Aue ÇOf!lpÕem o quadro do 
setor mineral na atualidade da econo.mia nacíonal e in
ternacional. Nesse sentido, é altamente valiosa e esclare
cedora a visào_do_~;CQ-pomistª----~aulo César Ran1o~ Oli
veira de Sá, do Conselho Nacional de Desenvo~imento 
Científico e Tecnológíco, divulgado e.m publi:_ação Oo 
mesmo CNPq. Escreve o ilustre economista: "Surgindo . 
numa época cm-que a capacidade de endividaJ!lento do .. 
Brasil começava a atingir seu limite, Carajâs, de simples 

__ . - SUDAM, BASA, SUFRAMA, POLONOROESTE, 
· etc. etc. - padece~ de dois males, um estrulur~l. outr-o 

cOnjuntUral. A falha da- ~trutufà. é qUe~ na r6ãlidade, 
não constit'uem, cómo deveriam-, partes_ integrantes e 

.. harmôoícªs de uma mesma u~nidade maior que _as unifi
_que e dê sentido converg~nte e sinêr.dco ao ia~'?; ~as, 
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antes, peças desconexas de um mecanismo contraditórjo 
e contrafeitõ, no qual cada peça disputa às demais o pou
co prestígio e os poucos recursos de que dispõem. O mal 
de conjuntura está justamente em que a pouquidão des
ses rec.ursos - contingência própria da carência de 
m_eios com que luta hoje a economia do País - está, 
cada Vez máis, tornando essa disputa iriterna dos orga
nismos regionais amazônic.os um verdadeiro conflito-de 
esterilidades em torno de quase nada. 

Senhor Pr~idente, Senhores Senadores. 
Com as devidas desculpas a Vossas Excelências pela 

longa extensão deste discurso;_ que, se mais longo fora, 
ainda assim bastante não seria para aplacar de todo as 
inquietrações e angústias que os problemas da Amazônia 
mergulham e despertam no meu ser essencialmente ama
zónico - quero -concluir dizendo que aqui fiz hoje ape
nas um pequeno balanço dos erros e sofrimentos, enga
nos e desenganos que constituem a Longa história dos 
dias remotos e dos dias recentes daquela afortunada re
gião tão batida pelos infortúnios, região que - depen

-dendo de nós- tanto pode ser a redenção como a frus
tração maior des.te País e d_e si mesma. Pr_ocur.ei. fazer 
apenas um balanço que é um breve diagnóstico dos ma
tes_ que ailígem a Amazônia e sobretudo os amazônidas. 
Quanto ao prognóstico - repito- depende, única e ex
cluslvameOte, _de nós: mesmos salvá-la ou perdê-la. 

FicO a dever-vos, portanto - Senhor Presidente, Se
nhores Senadores - a proposta terapêutica dos remê~ 
dias que os males amazônicos estão a reclamar e çxigir~ 
com urgência e competência, de todos nós brasileiros; 
pois, de hoje a Amazônia depende de nós todos, para 
que lhe levemos _a redenção pela remissão dos nossos 
muitos pecados contra ela cometidos, todo~ nós dela de
penderemos para a grandeza definitiva de nosso País. 
Homeni visceralmente integrado na realidade amazôni
ca, não haveria de falecer-me decerto as condições para, 
desde jã, esboçar, nesta augusta tribuna do Senado da 
República, as linhas gerais das soluções para os proble
mas da região que aqui represento e tanto amo. Não 
quero, nem admito, porêm, dar a este assunto, de tão vi
tal jmportância para minha terra e minha Pãtria, um ti'ã
tamento ligeiro e superficial. Nem, tampouco, me quero 
apresentar como onisciente dos problemas e soluções 
amazônicos. Quero sim - e exijo de mim_ rnesrno - pro
por à Nação, através do seu Poder Legislativo, um pla
no, um programa completo e ordenado, ao mesmo tem
po abrangente e detalhado, para nortear_ e conduzir as 
soluções _definitivas da Amazônia brasileira. Para tanto, 
dedicarei todas as horas do próximo recesso parlamen
tar, ouvirei todas as universidades e entidades da região, 
tOdOs õs cientistas e técnicos que sobre ela têm didicado 
yidas inteiras _d~ renúncia e sacrifício- para, ao :Cabo e 
ão fTm; aqui tràier-vOs, a todos vós Senadores, e ao País, 
a proposta de pagamento da dívida d.o Brasil à Amazô-
nía_. -~-

?or hoje1 aqui fique q~ aviso desta cruzada que, daqui 
por diante, será empreendida, sem pausa nem repouso, 
em prol da Amazônia; e, para inicio da qual, estoU, rie5fe -
instarite, encaminhando à Mesa do Senado, por intermê
-dio--de Vossa. Execelência, S_enhor PJ'esid~nte, requeri
mento em que se pede seja constituída, no Senado, Co
misSão Especial para o Desenvolvimento da Amazônia 
(CÜEDÀM), para- como digo no seu teXto-- promo
ver estudos, levantamentos, pesquisas e investigações 
cierÍtífiCaS e tecrlOlógicas, elaborar planos e projetos- des
ilri:ild()S a-prOVer ao desenvolviriientO econôin_ico, social e 
político d-a AMazônia br_asileira, em toda a sua extensão, 
de form~ a co~patibilizar a geração e e~ploração de suas 
imensàs-riquezas potenciais sem qualquer dano ou ofen
Sa_ao-_'-.-delicaàO ecossiStema amazônico, assegurando-se, 
·assim, -a -perenidade de seus benefíCioS- em proveitÇ!: das 
futuras· geraÇões. Nes{e iequertmento, apontam-se as 
nll;it:ls fornias-de-ação pelas quais a COEDAM deverâ 
dese:.mpenhar o seu alto desiderato; assim como, na sua 
juStifiCação, assinaltim-se os relevanteS motivoS de int~ 
resse nacional, -que lhe dão justeza e urgência. Requéri-
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menta desta natureza não constitui fatos novo nos anªi{-
do Senado; e, ainda há pouco, por iniciativa do ilustre 
representante do Estado do Espírito Santo, Senãdor Josê 
Ignácio, formou-se Com]ss_ão Especial para tratã.r dos 
problemas da região dos Cerrad_os brasileiros, Comissão 
que tenho a honra de integrar. Acho mesmo, Senhor Pre-
sidente, que um dos mais altos serviços que o Senado, 
esta Casa da Federação brasileira, pode prestar às unida
des federadas e, portanto, à própria Nação, será constí
tuir Comissões Especiais comO esta que hoje aqui estoU 
propondo. Comissões que terão por escopo e finalidade 
trazer a colaboração da visão, aó mesmo tempo criadora 
e crítica, do Poder Legislativo, à obra do Executivo nas 
vãrias regiõeS-geoeconómicas do Pais. Nesta visão se in
corporam e enc~xpam- o .. saber de experiência feito" dos 
homens que nesta Casa representam suas regiões e a sua 
responsabilidade política -Com O povo que as habita e 
constitui parte integrante de se_us manda'tos. Através de
las, estaremos sempre servindo ao nosso Mandato, ao 
nosso Povo e ao nosso País. -

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

O~ SR- PRESIDENTE (Hélio O"eiros) -Não há 
mais oradores inscritos. 

Nada mais havendo a tratar, vou encerrar a presente 
sessã.o, designando para a sessão extraordinãria das 18 
horas e 30 minutos, anteriormente convocada. a seguinte 

ORDEM DO DIA 

-I-~ 

Votação, em turno único, do ReQuerimento n'~' 210, de 
1984, de autoria do Senador Helvídio Nunes, solicitando 

·tenham tramitação em conjunto os Projetas de Lei da 
-câmara n'i's. 33 e 71 de 1983 (n'i's, 4.283/81 e 2.156/79, na 

Cas-a de:_origem), que alteram dispositivos do Decreto-lei 
n'i' 5.452, de I 'i' de maio de 1984- Consolidação das Leis 
do Trabalho. 

-2-

Discussão, em turno único, do Projeto de Resolução 
D'i' 16, de 1984 (apresentado pela Comissão de Econ_omia 
como_conclusão cj:e seu Parecer n? 163, de 1984), que au
toriza o Governo do Estado da Sabia a elevar em CrS 
735.1 I 2.89_7, (setecentos e trinta e cinco milhões, cento e 
doze mii, oitocentos e noventa e sete cruzeiros) o mon
tante de sua dívida GQnsolidada, tendo 

PARECER, sob n' 164, ~de 1984, da Comissão 
- de_ C<!_nsdtulçio e J usdça, pela constitucionalidade e 

juridiCídade 
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Discussão, em. turno único, do Projeto de Resolução 
nt '§_7, de 1984 (apreSentado pela Comissão de Economia 
como conclusão de seu Parecer n'i' 114, de 1984), que au
toriza o Governo do Estado da Paraíba a elevar, tempo
rariamente, o parâmetro fixado pelo item III do art. 2'i' 
da Resolução n'i' 62, de 1975, modificada pela Resolução 
n'i' 93, de 1976, aritbas do Senado Federal, de modo a per
mitir o registro de uma emissão de 1.700.000 obrigações 
do_ tesouro d_o Estado da Paraíba, tipo reajustável 
(ORTPB), equivalente a Cr$ 24.853.830.000 (vinte e qua
tro bilhões, oitocentos e cinqüenta e três nlilhões, oito
centos e t4PJa mil cruzeiros), tendo 

PARE-G_~R, sob nt 775, de 1984, da Comissão 

...... de ConStituição e Justiça, pela constitucionaÜda~ 
de e juridicidade. 

O SR- PRESIDENTE (Hélio Gueiros) - Està encer
rada a sessão. 

_ (Le_val}ta-se a sessão às 17 horas e 40 minutos.} 

ATA D~ 220t~ SESSÃO.EM 2i DE NOVEMBRO DE 1984 
2~ Sessão Legislativa Ordinária, da 47~ Legislatura 

ÀS 18 HORAS E JO MiNUTOS, ACHAM-SE PRE- . 
SENTES OS SRS. SENADORES: 

Jorge Kalume- Altevir Leal- Mârio Maia- Euni
ce Michiles- Fábio Lucena- Raimundo Parente
Claudionor Roriz - Gaivão ModeSto - Odacir Soares 
- Aloysio Chaves- Hélio Gueir.os =-Alexandre Costa 
- José Sarney - Alberto Silva - -Helvídio NuneS -
João Lobo -_Almir Pinto- JOsé Lins ~Virgílio Tãvo
ra- Carlos Alberto- Moacyt-Du3.rte --Martins Fi
lho- Humberto Lucena- Marcondes Gadelha- Mil
ton Cabrai--Aderbal Jurema- Cid Sampaio- Mar
co Maciel - Guilherme Palmeira- Carlos Lyra - Luiz 
Cavalcante- -PãssOs Pôrto- Jut"J.hy-Magalhães- Lo
manto Júnior- Luiz Viana- João C31mon- José Ig
nácio Ferreira - Moacyr Dãlla - AmarcifPe'ixoto-
Nelson Carneiro- Itamar Franco-:-- Morvait Acayaba 
--Alfredo Campos~ Severo Gomes-- Beflediio Fér
rei~a ~ H_inrique Santilló- Mauro -BorgeS-:.:. Robefto 
Campos- José Fragelli- Marcelo Miranda- Salda
nha Derzi - Ãlvaro Dias - • .' Jaisop Barreto - Jorg~ 
Bornhausen- Lenoir Vargas- , Carlos Chiarelli- Pe-
dro Si_qton - Õctáyio Càrdoso.- · 

O SR- PRESIDENTE (Milton Cabral) ~A lista de 
presença acusa o comparecimento de 58 Srs. SenadoreS: 
Havendo número regimental, declaro aberta a sessão. 

Sob a pi-oieção dé Deus, inicia:ffioS- nOSsos trabalhos. 

O Sr. l'i'-Secretárlo irá proceder à leitura do Expedien-

- EXTRAORDINÁRIA -
Presidência do Sr, Milton Cabral 

-É lido o seguinte 

EXPEDIENTE 
PARECERES 

PARECER N• 821, DE 1984 
(Da Comissão de Redação) 

Redaçio final do Projeto de Resolnçio n'i' 65, de 
1984-

Relator: Senador Alberto SUva 
A ComisSão apresenta a redação final do Projeto de 

Resolução n'i' 65, de 1984, que autoriza reassentamento 
de ex-ocupante de áreas indfgenas, mediante alienação 
de terras de domínio da União. 

Sala das Comissões, 27 de novembro de 1984.- -Joi~ 
Lobo, Presidente-- Alberto SUva, Relator- José Llns. 

ANEXO AO PARECER No 821, DE 1984 

Red_ação final do Projeto de Resolução n' 65, de 
1984 

Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos termos 
do art. 171,. parâgrafo único, da Constituição, e 
euJ Pfesidente, prOmulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO No , DÉ 1984 ~ 

Autoriza reassentameoto de ex-ocupante de 'reas 
Indígenas, mediante allenaç.io de terru de dom(nlo da 

Unlil~. 

O Senãdo Federal resolve:_ 

Art. J'i' ~ autorizado o rcassentamento de ex
ocupante da Reserva Indígena d~ Parabubure, situada 

no Estado de Mato Grosso, mediante alienação de terras 
de domínio da Uniã.o, pelo Poder Executivo. 

Art. 29 A alienação de que trata o artigo anterior se-
_rã_i~ta ao espólio de Iurdes Braga Torres, com dispensa 
de licitação', -·observando o disposto no Decreto n'~' 

84.832, dC.24 de-junho de 1980~-ãlteradO PelO Decreto n9 
85.210, de 29 de setembro de 1980. 

§_ !9 A ãr~aaseralienadaéde_4~618hecta~econs
âi:ui parte da Gleba .. Belo Mont~ _:..A", de P~opriedade 
da União, situada no Município de Senador Jos~ 
Porfirio, no Estado do Parã. 

§ 29 O Poder Executivo expedirá o título definitivo 
de _domínio, pelo preço de terra nua, de acordo com os 
valores estabelecidos pelo Instituto Nacional de Coloni
zação e R.efQrm_a Agrária - INCRA. 

Art._ 3Y E$:ta Resolução entra em vigor na :data de 
sua publicação. 

Art. 4'i' Revogam-se as disposições em contrãrio. 

PARECER N• 822, DE 1984 
(Da CCHDissio de Redaçio) 

Redaçio final da Emenda do Senado ao Projeto de 
Decreto Leglslatl>o •' 41, de 1981 (n' !Ol/81, na CA
-mai'a dos Deputados). 

-Relator: Senador Jorge Kalume. 
· A ComiSsão apresenta a redação final da emenda do 
Senado ao projeto de Decreto Legislativo n9 41, de 1981 
(n9 102/81, na Câmara dos Deputados), que aprova o 
texto do Acordo de Cooperação Cientifica e Tecnológica 
entre o Goyerno da República Federativa do Brasil e o_ - _, 
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Governo da República da Colômbia, assinado em_ Bogo
tã, a 12 de março de 1981. 

Sala das Comissões, 27-de novembro de 1984. -Joio 
Lobo, Presidente --JQ.-ge Kalume, Relator _:_ Ã.lbe_rto 
Sllva. 

ANEXO AO PARECE& N' 822, DE 1984 

Redacio final da emenda do Senado ao Projeto de 
Decreto Legislativo 11'1' 41, de 1981 (&'1102/81, na Câ
mara dos Deputados). 

EMENDA N• I 
(Correspondente à Emenda n'l 1-CRE) 

O art. !9 do ProjetO-passa .ã vigõi"ar acreScido do se-_ 
guinte parágrafo único: 

"Art. 11' 
Parágrafo únicoc Quaisquer -atas oU ajUstes 

complementares, de que possam resultar revisão ou 
modificação rlo_ presente Acordo, ficam sujeitOS- à 
aprovação do Congresso NacionaL .. 

PARECER N• 823, DE 1984 
(Da Comlsdo de Redaçio) 

Redaçio final do Projeto de Resoluçiio n"' 4!, de 
1984. 

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

Resolução n"' 45, de 1984, que autoriza a Prefeitura Mu~ 
nicipal de Caiapónia, Estado de Goiás, ã-elevar em CrS 
150.702.132 (cento e cinqUenta milhões, setecentos e dois 
mil, cento e trinta e dois cruzeiros} o montarlte de sua 
dívida consolidada. 

Sala das Comissões, 27 de novembro de 1984. -J'olg 
Lobo, Presidente- Alberto Silva, Relator -Jorge Ka
Jome. 

ANEXO AO PARECER N• 823, DE 1984_ 

Redaçilo final do Projeto de Resoluçílo n' 45, dt 
1984. 

Faço saber que o Senado aprovou, nos termos do_art. 
42, inciso VI, da Constituição, e eu, , Presi~ 
dente, promulgo a seguinte 

RESOLUCÃ01<' ----_:,DE 1984 

Autoriza a Prefeitura Municipal de Calapônla, ~ 
tado de Gol,s, a contratar Operaçio de crfdlto no va
lor de Cr$ 150.70U32 (cento e doqUenta milhões, 
setecentos e dois mil, cento e trinta e dois cruzeiros). 

O Senado Federal resolve: _ 
Ar,t. 19 f: a Prefeit;a Muniçipal de Caiapônia, Es

tado de Goiás, nos termos do art. 2' da Resolução n' 93, 
de li de outubro de 1976, c;l_o_Senado FeQeral, autorizada 
a contratar operação de crédito no valor __ _de C_rS 
150.702. t 32 (cento e· cinqüenta mi1hões, setecentos e dois 
mil, cento e trinta e dois cruzeiros), correspondente a 
76.250,44 ORTNs, considerado o _yalor __ nominal da 
ORTN de Cr$ 1.976,41 (um mil, novecentos e setenta e 
seis cruzeiros e quarenta e um centavos), vigente em ju~ 
lho de 1982, junto _à Caixá -Eeoilômica Federal, esta na 
qualidade de gestora do Fundo de A-poio ao Desen_volvi
mento Social - F AS, destinado à construção de galerias 
pluviais, sarjetas,-nfi:ios~fios e aquisição de eqllipamert~ 
tos para coleta de lixo, naquele MuniCípio, obedecidas as 
condições admitidas pelo Banco Central do BrasiT, no 
respectivo processo. 

Art. 2"' Esta Resolução_ entra em vigor na data de 
sua publicação. 

DIÁRIO DO CONGRESSO N.O.CIONAL (SeçãQ II) 

PARECER N• 824, DE 1984 
(Da Coodssílo de Redaçio) 

Redaçio final do Projeto de Decreto LeglslatiYo n' 
13, de 1984 (09 43/84, na CâmaD. dos D~putados). 

Relator! Senador Alberto SUva 
A Comissão apresenta a redação final do Projeto de 

Decreto Legislativo n'i' 13, de 1984 (n'i' 43/84, na Cãmar~ 
dos Deputados), que aprova o texto do Tratado .9a Co
munidade Ibero-americana de Previdência Social, con
cluído em Quito, a 17 de março de 1982. _ 

Sala das Comissões, 27 de novembro de: 19~4. """':'Joio 
Lobo, Presidente - Alberto Sllva, Relator - Jorge Ka
lume. 

ANEXO AO PARECER N• 824, DE 1984 

Rtdaçio final do Projeto de D~eto Legislativo n' 
13, de 1984 (09 43/84, na Câmarã iiOs D~putados). 

Faço saber que o Congresso Nacional aprovou, nos 
termos do art. 44, inciso I, da Constituição, e eu, 
Presidente- -do Senado federal, promulgo o se-
guinte 

DECRETO LEGISLATIVO N• ,DE 1984 

Aprova o texto do Tratado da Comunidade Ibero
americana de Previdência Soclal, conchúdo em Qui
to, a 17 de março de 1982. 

O Congresso Nacional decreta: 

. ArL i 'i' !: aprovado o texto do Tn~.tado da Cõmunr:
dade Ibero-americana de Previdência_ So~ial, concluído __ 
em Quito, Equador, a 17 de março de 1982. 

Art. 2'i' Este Decreto Legislativo entra em vigor na 
data dC.suâPubUéação.· 

O SR. PRESIDENTE (Milton Cabral) - O Expe
diente lido vai à p~blicação. 

Sobre a_mesa, requerimentos que vão ser lidos pelo Sr. 
l'i'~Secretãrio. 

São tidos os seguintes 

REQUE;RIMENTO f'oi' P,9, D~ 1984 

.Requeremos urgência, nos termos do art. 371, alínea b 
do Regimento Interno, para o Projeto de Lei da Cãmara 
n'i' 161, de 1984 (n"' 2.684/83, na Casa de origem), de ini
ciativa do SenhÔr Presidente da República, que autoriza 
o Poder Executivo a abrir, ao_Ministêrio da Educação e 
Cultura, o crédito especial atê o limite de Çr$ 
2.618.723.000 (dois bilhQ_es,_sei.scentos e dezoito milhÇ>es, 
setecentos e vinte e:. três mil cruzeiros), para o fim Cj_ue es~ 
pecificac 

Sala_das Sessiles, 27 _de novembro de 1984.- Aloysio 
Chaves, Líder do PDS - Humberto Lucena, Líder do 
PMDB. 

REQUERIMENTO N• 330, DE 1984 

Requeremos urgência, nos termos do art. 371, illínea b 
du Regimento Interno, para o 9ficio Sf27,de 1984, pelo 
qual o Governo do Estado_de Mato Gro"ss(:>"dÕ S1:1l solici
ta do Sen~do autorização para realizar operação de crê
dito externo no valor deUS$ 3.5,00õ,Ci0D.GO (tririfà -e-do- -
cO milhô"es de-dólares norte-americanos). 

Sala das Sessões, 27 de nvoembro de 1984. -_AJoyslo 
Chaves, Líder do PDS - Humbe~ Lucen~, Líder de 
PMDB. 

-U SR. PRESIDENTE (Milton Cabral)- Us requeri
mentos que vêm de ser lidos serão objeios de deliberação 
após a _Ordem do Dia, nos termos regimentais. -

Sobre a mesa, requeri minto que vai ser lido pelo Sr. 
l'i'~Secretário. 

Novembro de 1984 

b lido o seguinte 

-~QUERIMENTO N• 331, DE 1984 

Requeiro à Mesa que, nos termos do art. 76 do Regi
mento Interno, seja constituída uma Corriissão Especial 
para o Disf:ncolvimento da Amazônia (COEDAM), in
tegrada por 7 _(sete) membros, para promover no prazo 
de .180 dias, -~tu~os, ~evantamentos, pesquisas e investi~ 
g~ções-cie;ntífica_S e _teCn?l~gicas, elaborar planos e proje-:. 
tos destinados a prover ao desenvolvimento econôrriicO, 
social e político da Amazôriia brasileira, em toda a sua 
e~ten~~o, ~~ fcm~a._a __ c~~patibiliz<,tr a geraÇ'àD e_ explo
ração de suas imensas riquezas poteÍlciais, sem qualquer 
dano ou ofensa ao delicado ecossistema amaz_ônico, 
assegur~ndo~se, assim, a perenidãde de seus beneficíoS 
em ~royeito -Qas fut~ras gerações. 

Justlficaçio 

Um país que possui, em seu território, um terço da 
Amazônia, como o Brasil, é detentof, ao mesmo tempo, 
de um enorme privilégio e uma imensa responsabilidade. 
A maior bacia hidrográfica do mundo, .. representando 
15% da água _na forma líquida'' existente na face- da Ter
ra, e abi'igalldo, na vastidão de seu compleXo telúrico,- a 
floresta plúvio-tropical que, segundo as investigações 
científicas mais atualizadas, "é provavelmente ·a mais an
tigo e mais complexo ecossistema deste planeta" --a 
Amazónia representa o que se pode dizer um dos poucos 
autênticos milagres que o Homem herdou da Natureza. 
O cido natural_- fisico-químico-bioquímico-biológico 
- que gerou este ecossiStema ,constitui, na verdade, um 
acidente_cósmico resultante da convergência de inúme
ros fatores que só excepcionalmente se poderiam asso~ 
c iª~ nos_ trilhões de milênios de gestação dos trilhões de 
galáxias. 

penominadas por Humboldt de .. Hiléia Amazónica", 
à qUal foi atribuída a vocação de futuro "celeiro do mun~ 
do", ii natural que sua condição de património, ao mes
mo tempo, do Brasil e do mundo, tenha despertado a co
biça universal nessa dura fase da História da Humanida
de em que a expectativa de duplicação- da população do 
planeta, em apenas algumas poucas décadas próximas, já 
convive coiri a fomê que flagela parte substancial dos po~ 
vos do Terceiro Mundo. Essa dramática realidade desta~ 
ca singularmente a responsabilidade do Brasil e dos_ dt;-
mais países parceiros da região amazónica_; perante- o 
seu próprio destino e o destino do mundo - como guar
diães desta.riqueza maior dos nossos povos e da Huma~ 
nidade mesma. 
Tr~ passos certos demos, como nação, em face desta 

responsabilidade: 
-a) repelimos a tentativa de internacio_nalização do 

território amazônico, proposta na primeira Assembléia
Geral da UNESCO, realizada em !quitas, Peru, através 
de um ato histórico de soberflnia naci!)nal, que se insere~ 
ve como um dos momentos de glória -do Congresso Na~ 
cional, numa campanha memorável dos últimos dias de 
vida do então deputado, ex~Presidente da República, 
Arthur Bernardes; 

b) promovemos a elaboração e assinatura do chama~ 
do Pacto Amazónico, pelo qual as nações condôminas 
do- território amazônida assumiram a responsabilidade 
solidâfía de --mobilizar Os recursos c1eD.tíficos, tecn_ológi~ 
cos-·e econômic0s necessários ao d~eTJ.VO]vimento, racio
nal e integrado, desta Inestimável riqu~za continental 
dos nossos povos, através de Um sábio sistema de múlti~ 
pla soberaniã compartilhada; 

c) tendo repelido a idéia de criação do Instituto Inter
nacional da Hiléia Amazónica, instituímos, em seU lu~ 
gar, o nosso INPA- Instituto Nacional de Pesquisas da 
Amazônia, órgão do CN Pq - Conselho N acíonal de 
D~env.olvimento Científico e Tecnológico, que ao_ lado 
_das univerSidades locais e ~e outras instituições sábias, 
-como o famoso Museu Goeldi, vem realizando uma no
távii-Obra de-Investigação e peSquisa, que muito honrar 
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os competentes e dedicados cienriS-tas e t~nicos que a
realizam e muito ben_efi_cjo hâ de trazer ao Brasil, aos 
países amazónicos, ao continente americano e ao mun-
do. ,- = _ __ --~ _ _ 

Ã pesquisa científica, justamenté, jieve-se a descober
ta, a revelação e o alerta para a espantosa e perigosa rea
lidade que se oculta por trâs da imensa riQueza amazôil.í--· 
ca: todo este enorme tesouro natural tanto pode 
multiplicar-se inesgotavelmente como pode, da noite 
para o dia, desfazer-se em pó e pobreza. Porque, na ver
dade, a Amazônia é um milãgre ecológico, um milagre 
das peculiaríssimas Caracteristicas~ daquela floresta 
plúvio-tropical que, ao longo de muitíssimos milênios,
gerou, num solo pobre e precário, a fertllidade de si mes-
ma, isto é, uma fertilidade nascida e mantida das pró
prias condições. físico-Químic::o-biológicas da floresta 
mesma. 

Entretanto, a história da ocupação, colonização e ex- -
ploração econômica do território amazôriico tem s1d0 
uma sucessão secular de erros e agressões -à natureza 
amazónica, o-que Sighlfica agressão ao presente e sobre-, 
tudo ao futuro do homem. Nos últimos anos, ao lado 
das beneméritas instituiÇões de pesquisa cientifiêa e tec
nológica ali instituídas, criaram-se organismos executi
vos da Administração Pública- tanto federal como es
taduais - destinados a projetar e prover o desenvolvi
mento económico da região. Infelizmente, porêm,- o que
se tem visto, na maioria senão, Da genera1idade deis ca=
sos, é um lamentãvel diVórcio entre-o trabalho daquelas 
instituições científico~tecnológicas e a obrã desses órgã.
nismos administrativos, com igual desproveifo para a 
Amazônia e o amazônida. 

Cumpre, pois, realizar uma tarefa - acima de tudo 
política- de promover a compatibilidade e, mais que is
so, a integração da Ciência e Tecnologia com a adminis
tração, para a solução desse _desafio que a Affiazônía 
propõe à Nação brasileira, num dilema sem outra alter
nativa: tornar-se sua riqueza mãior ou a sua mâxima 
frustração. testa a missão que se pretende atribuir à Co
mi~são Especial cuja constituição ora aqui se requer, na 
plena certeza de sua pronta aprovação pelo Senado Fe
deral. 

Sala das ~essões, 27 de novembro de 1984.- Ódaclr 
Soares. 

(Ã Comissão de Agricultura.} 

O SR. PRESIDENTE (Milton Cabral) - De acord<J 
oom o disposto no§ 21', art. 76, do Regimento Interno, a 
requerimento será despachado à Comissão Permanente~ 
em cuja competência regimental se compreende a ma
têria a ser estudada pela comissão espe<:ial que se preten
de criar. ·-

0 SR. PRESIDENTE (Milton Cabral) - !"assa-se à 

ORDEM D<l-DIA 

Item 1: 

Votação, em turno (mico, do Requerirrtento· nl' 
210, de 1984, de autoiia do Senador Helvídio Nu~ 
nes, solicitando tenham tramitação em conjunto os 
Projetas de Lei da Câmara_hl's 33 e. 71, de 19.~3 (ri9s 
4.283j8l_e 2.156/79, na Cã.sa de-Origem), qUe alte
ram dispositivos do Decreto-lei nl' 5.452, de l_l' de 
maio de 1943- ConSOlidação das Leis do Traba
lho. 

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

dos. (Pausa.) 
Aprovado, __ -· __ . ___ , ,. 
Aprovado o requerimento, a Presidência fará cumprir 

a deliberação do Plenãrio. 

O SR. PRESIDENTE (Milton Cabral).- Item 2: . 

Discussão, em turno único, -_do Projeto de Reso
lução n~' 16, de 19_84 (apresentado pela ComiSsão de 

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção IIL 

Economia como conclusão d_e seu Parecer n9 t 63, de 
1984), que autoriza o Governo do Estado da Bahia 
a elevar em Cr$ n5.112.897,00 (setecentos e trinta e 
-cinco milhões, cento e doze mil, oitocentos e noven
ta e sete cruzeiros) o montante !)e sua djvida cQnso
lidada, tendo 

- PARECEit, sob n9 164, de 1984, da Comissão 
-de Constituição e Justiça, pela constitucionan:.. 

dade_ e juridicidadê. 
Em discussão o projeto. (Pausa.) 
Não havendo quem queir~ discuti-lo, declaro-a encer

rada. 
Em votação. 

- ·os Srs. Senadores que o aprovam permaneçam senta
dos. (Pausa.) 

Aprovado. 
O_ projeto_ vai -à Comissão de Redação. 

O SR. PRESIDENTE (Milton Cabral)- Item 3: 

DiScussão, em turno (mico, do Projeto de Reso
lução n9 87, de 1984 (apresentado pela Comi-ssão de 
Economia como conclusão de seu Parecer n'i' 774, de 
1984), que aUioriza o "oovemo do Estado da Paraí
ba a elevar, temporariamente, o parâmetro fixado 

-pelo item III do art. 2'i' da ResoluÇão n~' 62, de 1975, 
modificada pela Resolução n9 93, de 1976, ambas do 
senado Federal, de modo a permitir o--registro de 

-urn-a emissão de 1.700.000 Obrigações do Tesouro 
do Estado da Paraíba, tipo- reajustáVel (ORTPB), 
equiValente a Cr$ 24.853,830.000 (vinte e Quatro bi
lhões, oitocentos e cinqUenta-·e· !rês milhões, hito- = 

centos e _trin_ta mil cruzeiros), tendo _ 
- PAREÇER, ª'ob fi9 775, de -1984, da (:()mis

são. 
-de Constituição e Justiça, pela constitucionali

dade _e_jU:Iidicidade. 

Em discUssão o projeto. (Pausa.) 
Não ha.vendo quem qu_eira discuti-lo, declara-a encer-

rada. -
Em votação. 
Os Srs. Senadores que o aprovam permaneçam senta~ 

dos.- (PauSaJ 
Aprovãdo. 
O projeto v~i à Comis'são de Redação. 

O SR. PRESIDE;NTE (Mílton Cabral)- Sobre a me-. . 
sa, redações finais. d·e pr9posições aprovadas na Ordem 
do Dia de i}ojee q~e~ nos tçrmos,do_parâgrafo únic_o, art. 
355, do Regim_encO fntern·o,_ se não houyer objeção do 
Plenário, vão ser lidas pelo Sr. }'ii-Secretário. (Pausa.) 

SãO:lidas as seguintes 

PARECER N' 825, OE 1984 

(D~ Comissão de Redaçio) 

Redação final do Projeto de Resoluçio n9 16, de 
1984. 

1felator-: Senador José Uns 
A Cqmissão aPiesenta a tedação final do projeto de 

Resolução n9_ f6, de 1984, que autoriza o Governo doEs-~ 
taàQ da-:Bahia a elevar em Cr$ 735.112.89:7 (setecentos e_._ 
trinta _e cinco milhões, cento e doze mil, oitocentos-e no
veflüi e·se'te cfuzerros) o montante de sua dívida cons.ol~
daOa. 

Sala das ComisSões, -27 de novembro de 1984. -Pu
sos Pôrto, Presidente - José Llns, Relator - Alberto 
Silva. 

AN~XO AO PARECER N• 825, DE !984 

Redação tlnal do projeto de Resolução nl' 16, de 
1984. 

Faço sàb_er que o Senado Federal aprovou, nos termos 
do art.;,-~2, in_ciso VI, da Constituição, e eu, Presidente, 
promulgo a seguinte 
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RESOLUÇÃO N• , DE 1984 

Autoriza o Governo do Estado da Bahla a contra~ 
tar operação de crédito no valor de CrS 735.112.897 
(setecentos e trinta e cinco mllhões, cento e doze mil, 
oitocentO!~ e noventa e sete cruzeiros). 

O Senado Federal resolve: 
Art. l~' ~ o Govern-o do Estado da Bahia, nos ter

moS dÕ ari. :ii' êfa ResQluÇão ·nY 93, de li de outubro de 
1976, do senado F~eral, autorizado a conlratã.r ope
ração_ de crédtto no valor de-CT$_735.112.897 (setecen.tos 
e trinta e cinco milhões, cento e doze mil, oitocenÍos e 
nov~nta e sete c.ruzeiros), correspondente a 233.281,12 
ORTN, considerado o valor n-ominal da ORTN de Cr$ 
3.292,32 (três~mil, dUZento$, e noventa e dois cruzeiros e 
trinta e_dois centavos), vigente em março de l983,junto 
à Caixa Econômica Federal, esta na qualidade de gestora 
do Fundo de Apoio aO Desenvolvírilentó Social- FAS, 
destinado ª- expanSão e melho_ramento do sistema de po_
liciamento ostensivo, na Polícia Militar daquele Estado, 
mediante instalação de módulos poliCiaiS e aqUisição de 
viã"turas e Cquip-ãmentos, obedecidas as condições admi
tidas pelo Banco Central do Brasil, no respectivo preces~ 
so. 

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

PARECER N• 826, DE 1984 

(Da Comlssio de Redaçio) 

~edaçâo_ final do Projeto de Resolução n9 87, de 
1984. . . -

Relator: Senador Alberto Silva 
Â Comissão apresenta a redaçãó final do Projeto de 

Resolução nl' 87, de 1984, que autoriza o Governo doEs
tado da Paraíba a ~_evar, temPoniri~mente, o parâmetro 
fixado pelo item III do art. 29 da Resolução nY _62, de 28 
de outubro de-1975, modificada pela Re50luçã0 n~' 93, de 
11 de out_ubro de 1976, ambas do Senado Federal, de 
modo a_ permitir o registro de uma emissão de 1.700.000 
(um milhão e setecentas mil) Obrigações do Tesouro do 
Estado da Paraíba, Tipo Reajustável- ORTPB, equiva
lente a Cr$ 24.853.830.000 (vinte e quatro bilhões, oitO
centos e cinqUenta e três milhões, oitocentos e trinta mil 
cruzeiros). 

Sala das Comissões, 27 de novembro de 1984.- João 
Lobo, Presidente- Alberto Süva, Relator- José Llns. 

ANEXO AO PARECER N• 826, DE 1984 

Redaçio final do Projeto de Resolução n~' 87, de 
1984. 

Faço saber-que o_ Senado Federal aprovou, nos termos 
da art. 42, inciso -vi, da Constituição, _e eu, 
_____ , Presidente, promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO N• , DE 1984 

i\ntoriza o GoTemo do Estado da Paralba a ele
var, tem_porariamente, o parâmetro fixado pelo Item 
m do art. 29 da Resoluçio o'i' 62, de 28 de outubrO de 
1975, Õto(nfJcada pela Resoluçi.o n9 93, de 11 de ou-

'· fubro de-1976, ambas do Senado Federal, de modo a 
permitir o registro de uma emlssio de 1.700.000 (um 
ritUhão e setecentas mU) Obrigações do T'ésouro do 
Estado da -Parafba, Tipo ReajmaUvel - ORTPB, 
equivalente a CrS 24.853.830.000 (vinte e quatro bl~ 
lbões, oitocentos e cinqUenta e três milhões, oitocen
tos e trinta mil cruzeircm). 

O Senado Federal resolve: 
Art. 11' Il o Governo do Estado <ia Paraiba, autori

zado a elevar, temporariamente, o parâmetro fixado pelo 
Item III do art. 21' da Resolução n~' 62, de 28 de outubro 
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de 1975, modificada pela de n9 93, de 11 de outubro de 
1976, ambas do Senado Federal, de modo a permitir o _ 
registro de uniã emissão de 1.700.000 (um nlílhã~_ e sete
centas mil) Obrigações do Tesouro do Estado da Pa:raí- __ 
ba, Tipo Reajustãvel - ORTPB, equivalente a Cr$ 
24.853.830:000-{vinte :e quatro bilhões, oitocen~os e cin
qüenta e três milhões, oitocentos e trinta miJ cr_uzeiros), 
considerado o valor nominal do título de Cr$_14.{119,90 
(quatorze mil, seiscentos e dezenove cruzeiros e noventa 
centavos), vigente em agosto de 1984, destinado 'l fina_n
ciar projetas e programas ptioritârios do Plano Gover
namental do E_stado,_ ·rereren_t_es a~- aproveita~~~n~-
hídro-agrícola, apoio à microempresa, abastecimento 
d'água, eletrificação rural, estradas vic_inais e conclusão 
do terminal rodoviáríO de passagens de Campina GranM 
de, naquele Estado, obedecidas as condições-admitidas 
pelo Banco Centnil do Brasil_no_ respectivo processo." 

Art. 29 Esta_ Res_olução entra em vigor na data de 
sua publicação. 

O SR. PRESIDENTE(Milton Cabral)-,-- Os parece-
res vão à publicação. . 

Sobre a mesa, í-equerimento que será lido pelo Sr. }9M 
Secretário. 

É lido e aprovado o seguinte 

REQUERIMENTO N• 332, DE 1984 
Nos termos do art. 356 do Regimento Interno, reque1-: 

ro dispensa de publicação, para imediata discussão e_voM 
tação, da redação final do Projeto o Projeto de Reso
lução n9 16, de 1984, que autOriza o Governo ~o Estado 
da Bahia a contratar operação de crédito no valor de Cr$ 
735.112.897 (setecentos e trinta e cinco milhões, cento e 
doze mil, oitocentoS e noventa e sete cruzeiros). 

Sala das Sessões, 27 de no_vernbro de 1984._- J~ 
Lins. 
• O SR. PRESIDENTE (Milton Cabral)- A _p_!:_oya~~ o 

requerimento, passa-se à imediata apreciaçãO da redação 
final. 

Em dis_cussãõ a redação final. (Pausa.) 
Não havendo quem queira -discuti-la, encerro a discus

são. 
Em votação. _ _ 
Os Srs. Senadores que a aprovam queiram permanecer 

sentados. (Paus_a.) 
Aprovada. 
O projeto vai à promulgação. 

O SR- PRESIDENTE (Milton Cabral) - Sobre a 
mesa requerimento que será lido pelo Sr. J9~Secretárío. 

f:_lido e aprovado o- seguinte 

REQUERIMENTO N• 333, DE 1984 

Nos termos do art. 356 do Regimento Interno, requei
ro dispensa de publicação, para imediata discussão e_yo

tação, da redação final do Projeto de Res.olução nv 87, de 
1984, que autoriza o Governo do Estado da Paraíba a 
elevar, temporariainente, o parâmentro fixado pelo item 
III do arL 2<~ da Resolução n9 62, de 28 _de outubro de 
1975, modificada pela Resolução n9 93, de I 1 de outubro 
de 1976, ambas do Senado Federal, de modo a permiti! o 
registro de uma emissão de 1.700.000 (mjJQ_ã9 __ ~ setecen
tas mil) Obrigações do Tesourq Q.o l;.stado da Paraíba, 
Tipo- Reajustável - ORTPB, equivalente a Cr$ 
24.853.830.000 (vinte e quatro bilhões, oitocentos e cinM 
qüenta e três milhões, oitocentos e trinta mil cruzeiros). 

Sala das Sessões, -27 de novembro de 1284, --José 
Llns. 

O SR. PRESIDENTE (Mílton Cabral)- Aprovado o 
requerimento pass~·se à imediata apreciação _da redação 
final. 

Em discussão a redação finaL (Pausa.) 
Não havendo quem peça a palavra, encerro a discus

são. 
Em votação. 
Os S_rs. Senadores que a aprovam queiram permanecer 

sentados. (Pausa.) 
Aprovada. 

O projeto vai à promulgação. 
O SR. PJiESID_ENTE (M itton Cabral) - Pass_a:-se, 

ago~_ à apreciação do R:eque~m~nto nv ~29_, de ~-~~±·de 
.].lrgênCia, tido rlo Expédiente, para o Projeto de-Lei da 
Câmara n9 161, de 1984. -

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

s~nÍados. (Piusa.) . -
Aprovado. 

A provado o requerimento, passa-se à discussão, em 
turno único, do Projeto de Lei da Câmara, _n9l61, de ini-

- ciativa do Senhor Presidente da República, que autoriza 
o Poder Executivo a abrir ao Ministério da Educação e 
Cultura um crédito especial até o limite de 2 bilhões 618 
milhões 723 mil cruzeiros, para o fim que especifica. -

Dependendo de pareceres das Comissões de Consti
tuição e Justtça, e de Finanças. 

Sobre_ a mesa, ·parecer da Comissão de ConstituiçãO -e 
Justiça, que será lido pelo Sr. 19-Secretário. 

~ lido o seguinte 

PARECER No 827, DE 1984 
Da Comlssio de ConstltulçJo e Justiça, sobre o 

Projeto de Lel ela Clmara n9 161, de 1984 {n'l 2.684-
B, de 1983, na Cimara dos Deputados), que "autori· 
za o Poder Executivo a abrir, ao Ministério da Edu· 
caçio e Cultura, o crédito especial até o limite de Cr$ 
2.618.723.000,00 (dOis bilhões, seiscentos e demito 
milhões, setecentos e vinte e três mH cruzeiros), para 
o nm que especifica". 

Reiator:-Senador Helvídlo Nunes 
_ O ·projeto sob exame já foi examinado e _aprovado, 

sem restrições, pela Câmara dos Deputadas: trata-se de 
iniciativa do Poder-ExecutivO, assim esclarecida pelo SeM 

_ nhor Minis~-ro do Planejamento na Exposi~o_ de Moti
vos nQ 496/83: 

"Com a finalidade de incluir no Orçamento do 
Ministériõ da Educação e Cultura recursos prove· 
nientes de operação de crédito interna contratada 
em 1983, junto _à Caixa ~con~mica FederaljFAS, 
torna·se necessária a abertura de créd~to especial até 
O limite de Cr$ 2.618.123.000,00 (dóis bilhões, seis
centos e dezoito milhões, setecentos e vin_te e três mil 
cruzeiros). 

2. A refei'ida operação de crédito tem por fina
lidade a obtenção de recur_sos para financiar as 
-ações de ampliação, reforma e complementação·de 
obras nos campl universitários -de2:8 uiildã.dis oe-en-
sino superior que, nos termos da cláusula segunda, 
parágrafo sexto do citado contrato, sç:rão supervi· 
sionadas pelo Centro de DesenvolvimentO e Apoio 
Técnico a Educação -_CEDA TE. 

3. Após examinar o __ assunto, esta Secretaria 
manifesta-se favoravelmente à concessão do crédito 
solicitado, esclarecendo que os recursos pelos quais 
correrão as despesas estão previstOs no artig'o 43, § 
19, item IV, da Lei n9 4.320, de 17 de março de 1964, 
obedecídas, assim; as prescrições do _a_rtigo· 61, § 19, 
letra c, da Co,nstituição." 

Trata-se, como se verifica, de projeto do maior inte~ 
_se público, cumprindo-se para a sua final execução, as -
d·eterminações constitucionais. 

Isto posto, opino Pela aprovação do PLC n9 161/84. 
Sala das Comissões, 22 de novembro de 1984.- José 

Fragelli, Presidente eventual, Helvídlo NOBe.s, Relator-

Moacyr Duarte - Morvan Acayaba - Jutaby Maga· 
lhães- l:léllo Guelros- José lgnliclo Ferreira- Gui
lherme- Palme"lra - PAssos Pôfto ~ Enéas Faria. 

o· Sif; PRESIDENTE (Milton éabral)- Concedo a 
palavra ao nobre Senador P.asso"s Pôrto, para proferir o 
parecer da Comissão _de Finanças. 

- 30 SR.. PASSOS PORTO_(PDS- SE. ·Par!l emitir pare
cer.)- Sr. Prc:::sidente, Srs. Senadores, o Senhor Presi
dente da República, nos termos do art. 51 da Consti4 
tuição~ submete à deliberação do Congtesso .Na<;.ional O 
prese-nte Projeto de Lei, que objetiva a\ltoriiar Q Poder 
Executivo a abrir, ao Ministério. da Educação eC,ultur~, 
em favot. de diversas Unidades SuperviSionadas di} Se
cretaria Geral, o crêdito especial até ó limite ·de _CRS 
2.618.7_23.000 (dois ?ilhõf!s, seiscentos e (Jezoito milh~ões, 
setecentof;"e vinte e três mil_cruzeiros), destinado às do~ 
tações_ orçamentárias. e_specificadas no att. )9. 

Os recutsQs necessãrioS. à execuçã,o .da medida propos
ta deCorrerão,- de acordo com o art"" 29, do p'toduto da 
operação de crêdi~o contratada pelo Ministério da Edu
cação_ e_Cultura junto à ~aixa Econõmica fedel-a,I F AS'.f 
cuja_ finalidade é o financiamento de ampliação, rerorma 
e complementação de obras nos "campi" unive~sitários· 
de 28__(_0.nte e oito) unid'ades de ensino superior, que se
rão supervisionaqas pelo Centro de DesenvolVimento e 
Apoio Técnico à Educação - CEDA TE, nos termos da 
cláusula se~nda, pat~grafo sexto, do referido contrato, 
conforme esclarec~ a Exposição de Motivos do Ministro 
de Estado Chefe da Secretaria de Planejamento, interino, 
da Presidência da República, que acompanha a Meosa ... 
gem PresidenciaL 

A matéria foi aprovada no âmbito da SEPLAN. 
Nos limites da competência desta Comissão, vetifica~ 

se a observância das normas constitucionais e l~gais apli~ 
Cáveis;·razão por que somos pela aprovaçáó do presont!J' 

-ProjetO de Lei. 
1:: o parecer. 
O SR. PRESIDENTE (Milton Cabral) - Os parece-

res são favorávets. 
Completada a instruçllo da matéria, passa-se à discus

são do prOjeto em turno ú.nico. (Pausa). 
Não havendo quem peça a palavra, encerro a discus~ 

são. 
Em VOtação. 
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram perrhaneceF 

sentados. (.Pausa.) 
Aprovado. 
O projeto irá à sanção. 

~ o seguinte O projeto aprovado 
PROJETO DE LEI DA CAMARA N• 161, de 1984 

(N• i.684/83."na Casa de Origem) 
De _iniciiiii'va do- Senhor Presidente da República 

Autoriza o Pod;r Executivo a abrir, ao Ministério 
da Educação e Cultura, o çrédlto especial atf o limite 
de Cr$ 2.618.7;23.000,00 (dois bUhões, seiscentos e 
d~zoito milhões, setecentos e vinte e três mU cruzel
J~), para o flUI qUe especifica. 

O Congresso Nadona decreta: 
Art:_ 19 'Fica o ·Pod\!=r Executivo .autorizafio a abrir 

ao Mi!listério d? EducaÇão e Cultura, em favãr de diver
sas Unidades Supervisionadas dá Secretária Gúa!, o cré
dito especial até_ o limite de·Crl 2.618.723.000~00 (dois 
bilhões. seiscentos e de"zolto mil cruzeiro$), na3dotaQ3es 
orçamentárias dos projeto e das atividades abaixo es'pe
cificadas: 

CrS l.OOO,OO 

1500- MINIST~RlO DA' EDUCAÇÃO· E 
CULPJRA 

{S03- scCretaría Ge"ral- Entidades SupervisiOnadas 
1503.084402f2.818-Atividades a cargo do Fun'do Nacional de 

Desenvolvhnento da Educação ..•...•.... _ .. 
1503.0M4205J ,829- Projetas a cargo dO Centro Fcder"al d~.Educação 

Tecnológic:a Celso Suckow da· Fon~ec~ · ..•. _ •• 

2.618~723 

.127:107 

52.370 
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1503.0844205 t .834 --Projetas~ ca_rgo d~ C~ntr_o ~ederal d~ Educ_ação _ · 
4 4

., 
Tecnológ1ca de Mm as Gerais .......... -.···~- 3 _J!, __ -

1503.08442052.834- AtiVidades a cargo do C~ntro Federal de 
EducaçãO Tecnológic~ de Minas Gerais . , ... -- 8:8"00 

1503.08440251:848- _prçjetos a::- Cargo da Es_c.ola_ d~ Farmácia __ e 
Odontologia de Alfenas ............•... 4__, 11,69_5 

1503.08442081.849 ~Projetas_ a _cargo da Escola Federal_ de 
Engenharia de Itajubã_,, , ......•.•... ·-~- ...•. 52.,370 

I 503.08440251.850- Projetas a_çargo da Es_cola PaJJ\ista de Medicinu 77.857 
1503.0844208\,SS(- Projetas a car.s~. çta Esc_oht- -Superiõi' de 

Agricultura de Lavras_-~'· . , _ .. , .. ,. .... -~~ .•.•• · 34.91::4 , 
1503.08442_081.85?-: Projetos a_ cargo da Escola Superior _de 

Agricultura de Mossoró .............••• -. _ _,__. 52,369 
1503.08442081.853- Prójetos. a ·ca:rgo da FªcuJdade de _Ci~nci~s. 

Agrárias do Parâ_ ._ ............ ~~--~".,_._.__~-~- ~),-~96-
1503.08442Q81.854- Proj~tos __ a cargo da Faculdade-de Medic-ina do 

Tr.iânguiÇl Mineiro ........ _,.~···,···""•··•·H 3A-.2_1J 
1503.0844025_1.855- Projetas_ a _cargo da Façuldade de O~ont_qlogia 
de Diamantina ....• -.• -~ ~~- • ......-~-- •.. ~ . .._ ••..•. ..., •• . _ •••. A... ' '17.695 
1503.08442052.856- Atividades a cargo da Fundação Universid_ade 

doRiodeJaneiro ·······-~·-·~······-,.·~·· n7.695-
1503.08442081.860- Projeto_~ a cargo da Fundáção Universidade do z • 

Rio Grande- RS_ ................ __ ~······· fl13.469 
1503.08442052.861- AfiVídades a cargo:.da_ Fundação Univ_ersidade 

Federal de Uberlândia ... , __ ,_, ~· . ~~·-~·.~~'-"i-'·~ 139.655..: 
1503.08442081.867- Projetas a cargo .da Fundação U_n-iversidade 

Federal de SãO Carlos ......... ~--------.~,.;_- 61.098 
1503.08442081.869- Projetas_ a cargo da Fund3,ção UnivCrsitlade 

Federal de Viçosa· ........ ~"'·--~~ . ..._ .. ~·.,_·~ 96.013 

1503.08444282.876 -Ativ1dades a _cai'go da Universidade Federal de 
· Juiz.deFor:r· ... --.......... -: ....... : .•.•. : .. lf1.2'ô3 

1$03.08442081~877- Proje-tO:.· a cãrgo d_a ·univeisíd~de Fe4eral"'de 
_ Min:is GeraiS-.~._.-.-.•...•. --~ .... ~ . ."........ 87.283 

1503.08442081.880- Projetos .. fCargo da Universidãde Fedc:ral do 
- , - _ P'araná ..... ~--~---.. ..•••.••• ,. .••••. : •.•.• -.:~ IQ4.741 .. 
1503.08442o5i.885- ~rojc:tos· a caigo da -úOivC:rsidáde Federal de · · 

- Santa Catarina ........ :.·~"'··· .. ·-·····~··· 109 . .135-

1-503.08442081.885-- Projetas ·a _c_a,_rgo da Universidade Federal âe 
Santa Catarina ._ ...... -...... •• . .•. .. . . .... .30.520. 

1503.08442081.884- Prõjetos a c'argo da Universídide Fe'deral ·do 

" ·- .-• .,.._.. 0 _~, Rio de Janeiro·~- ............. , .. ,: .. ~_·· . 87.283 
1503.08442052.886...,... Atividades a cargo da Universidade. Federal ·de 

. . · _ _ . _ :. --s-~~ta M~r_ia_....... ........... ........ ... 61.098 
1503.08442081.887- Projetas a ca.rgo da Universidade Federãl Ruf-ai~ 

· _ de Pernambu~Q . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . • S2.J69 
150i'õ'8442óifi)f88- PrOjetas a caoigo da Ufí[~ersidade Federal Rural 

do Rio de Janeiro ............... -......... G_9.827 
1503.0'844208:.943- Projetas a cargo da Fundação Univer~idade 

Federal do Mato Grosso do Sul~· ..... ·-· .. , S:f-.370 
-1503.08442051.8~8- Projetas a carg"o do Centro Federal de Educação 

·· - Tecn<ilógíca do Paraná . . . .. . . . . . . . . . . .. . . . 87.283 
150J.0&442051.866- Projetas a cargo da FUndação Universidade 

, Federal dO Piauí.......................... 104.741 
1503.084 .. .::J51.8RI- Projetas a cargo da Universidade Federal de 

Pernambuco: ......... ,_................... 122.197_ 
1503.08442051.883- Projetos a cargo ·da Univer~idade Federal do 

Rio Grande do Sul ....................... 551(1.835 

ArL 2~" Os recursos.-riecessários à -eX.eciiçãO desta lei 
decorrerão do produto de OJ)eração de crédito interna 
contratada pelo MintstéiiO da Educação c Cultura junto 
à Caixa Econômica Federal. 

cujos recurs9s se d~tinurão ao-financiamento parci:Jl do 
Programa Rodoviário daquele E.stado e já previsto nO 
Orçamento de 1~84. 

2. Consta no a_nc;'(O 6~ o Plano de Aplicação dos re
c'U'rSôS-eXternoS d~ Sisteffiü VÜirio do Estado de Mato 
_Gross<?_ do Sul, que ~ o--seguinte: 

Art. 3~' 

caçào. 
E::; ta lei entre _em_ yigor fi,a_data ~~ su::t_pu~li-

ArL 4" Revogam-se as dispoSiÇões em contr'á~io. 

O SR. PRESIDENTE (Milton Cabral) - Pas.sa-s_e, 
agora_à votação do RequerimentO n~' 330, de 1984, q~ ur
gência, Udo no Expediente, para o Ofício n"' S-27, de 
1984. 

Em votação o requerimento. 

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

Aprovado. 

Aprovado o requerimento, passa-se à apreciação da 
matéria, que foi despachada às Coi'iliSsões de Finanças e 
de Constituição .;_Justiça. 

Solicito ao nobre Senador José Lins o p~reçer _da Co-
missão de Finanças. -

O SR. JOSI!: LINS (PDS..:.. CE. rara emitir parecer.) 
- Sr. Presidente, Srs. Senadores: 

O Senhor Governador do EstLtd_o de Mato GroSso do 
Sul solicita ao Senado Federal,_ nos termos do_ art. 42, 
item IV. da Constitui_ção, a competente autorização para 
que aquele Estado possa contratar operação de emprésti· 
mo externo no valor de USS 35;000~000.00 (trtflfa e-Cinco 
milhões de dólares norte-a_me_ricanos) ou o equivalente 
em outras moeda, de principal. com a garantia da União, 

Trecho Rodovias Va!or(USS) 

14,980,000 
01. Maracujá- Guia Lopes da Laguna 

02. Campo Grande- Ribas do Rio Pardo 
Gr:.mde Anel Rod_q_vi~rio d_e Campo Gralld-e-MS 

MS-267 

BR-262 

Total 

USI 

USS 14,420.000 

US$ 

US$ 35,000,000 

___ 3. _Em atendimento às normas fix.adas pela Comissão 
de finanças, para ex.ame _de pleitos da espécie, foram so~ 
licitado_s dados, posições e parâmetros da dívida ConSoli~ 
dada ln terna e externa, para avaliarmos' a capacidade de 
endivid:Jmento e de pagamento do_ Estado do Mato_ 
Grosso do Sul, enviados através do Ofí_çio GOV ..MS_
n<:> .. .443/84, di! 19 de novembro de 1984, anex.o,_Co!!l os 

referidos_ elementos, podemo.~ montar os seguintes qua
dros a análise final. a sab!!r: 

- a/ D~Vida ConSolidada Interna e Externas: (pos: 31-
10-84) Valor Cr$ 1.000,00 
-a.\ -lntralimite 15.282.948 
a2- Extcalímite 97.559.873 
a.3-:- Exte_roa 163.030.000 

TO:[AL 275.872.821 

b) Cronograma de pagamento da dívida Interna (Intra= extralimites) e da dívida externa= operação em exame: 
POS.: ôl-lQ-84 Valor: CrS 1.000.00 

ExtMffuite Total Externa Operaçio Total 
Interna S_ob Exame Dispêndio 

1984 1.854.286 3.115.314 4.696.600 4.386.541 6.222.827 
!985 5.890.886 9.440.998. 15.331.884.. 36.308.814 4.890.000 47.090.600 
1986 6.882.256 10.140.225 17.0J2.481 50.0.53.69J • 9.78LSOO 66.717.755 
1987 6.368.742 10.037.826 16.406.568 53.062.491 9.781.800 69.213.033 
1988 5.882.256 10.03<;.542 15.918.805 48.171.5!0 Ú.960.060 77.013.826 
1.989 5.395.770 9.827.JRL 15,223,!55 43.373.542 21.329.760 69.999.072 

OBS. I- No Cronograma acima, estão incluíd<.~s a~ parcelas du :tmMtização "" encargos. totalizando o pugamento previst(l em cada 
exercício. 

OB_S~2- A. úperaÇão ~ob e~um·e (l;SS_ 35,_0 mi!hões) foi cal~~lad~t supondo o contr:tto a ser ~tssinado cm dclcmhro de 19R4,_0Q valor de 
US$ 20.0 milhões. em janeiro de 1985, a segunda parcela n-o valor de t.fSS 15,0 milhÕes. ---

OBS. 3- 1 USS = CrS 2.329,00 - Cotaçio de- 30-9-8-4. 
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c) Posiçio do endividamento em funçio da receita arre
cadada em 1983 (Res. 11"' 62/75, modificada pela Res. 
93(76). 

c.l - Receita arrecadada 
c.2 _. Op. de crêdito fealizadas 
c.3- Receita Líquida ..... . 
c.4- Receita líquida corrigída até 

Valor: Cri 1.000,00 
. • . . . 205.050.544 
..... 83.955.212 

12!.095.132 

Outubco/84 (lndice 2,5477) .... 
d) Limites Regulamentares 

-308.514.578--

I- Montagem global (0,70 da 
215.960.205 

Receita Líquida) 

II- Dispêndio anual máximo (0,15 da Receita Líquida 
Corrigida) .. 46.277.187 

4. Análise dÕ endividamento estadual. 
a) Montante Global: 
Em função dos elementos solicitados conforme nor

mas fixadas por esta Comissão para anãlisci de pleitos da 
espécie, temos a considerar que a dívida da adnifnis
tração direta atinge Cr$ 275.872.821.000, sendo Cr$ 
15.282.948_.000 refererite a parCela da divida intnifimite e 
Cr$ 97.559.873.000 a parcela da dívida extralimite. Do 
total, entretanto, devemos excluir a aparte da dívidã ex
tralimite (Cr$ 97.559.873.000), com bas_e na Res. n9 93, 
de 1976, do_ Senado Federal, que criou a figura da dívida 
extralimite; para a -qual não se aplicam os parâmetros fi
xados pelo art. 29 da Resolução n" 62, de 1975, destaCa
sa. Desta forma, comparado o montante global real Cr$ 
178.312.948.000 com o fixado pelo item r, do art. 29 da 
Res. n9 62, de 1975, este último índice fixado em função 
da receita líquida arrecadada em 1983 e descontadas as 
operações de crédito realizadas no referido exercício, 
corrigido o saldo até outubro de 1983 (fndice 2,5477), ve
mos que resulta uma margem positiva para novas con
tratações de Cr$ 37.647.257.000. 

b) D~spêndio anual 
Constatamos neSte item III -dispêndio anual- que 

o seu valor para 1984 será de Cr$ 6.222.827 mil (excluída 
a parcela do dispêndio com a divida extralimite). Com a 
operação em exame não haverá dispêndio neste exercí
cio, resultando uma margem para novas contratações de 
Cr$ 40.054.360 mil. 

Entretanto, a _operação em exame provocará, em 1985, 
um dispêndio adicional de Cr$ 4.890.900 mil (a preço de 
outubro de 198~} que adicionado à parcela de Cr$ 
42.199.700 mil, totalizará Cr$ 47.090.600 iriH, extrapo
lando, portanto, o valor lixado pelo item III da Reso
lução n" 62, de 1975. Se considerarmos que a operação 
sob exame serã contraída em 2 (dois) exercícios corisecu
tivos, isto é, US$ 20,0 milhões em 1984 e USS 1 S,O mi
lhões em 1985, e qUe cada uma das operações terá praZos 
de 5 (cinco) anos para a carência e de 4 (quatro) anos 
para a amortização e, cientes de que novos parâmetros 
serão fixados em função da receita arrecadada em 1984, 
achamos que o·dispêndio anual, certamente, terâ seu dé
ficit c-oberto pela geração da próxirria receita ( 1985). 

5. Para atender as disposições do Regimento Interno 
e da legislação pertinente, foram anexados ao processa
do os seguinte documentos: 

a) Cópia da Lei Estadual n" 432, de 27 de dezembro 
de 1983, autorizando o ~oder Executivo a realizar Ope
ração de Crêdito atê o montante deUS$ 200,0 milhões; 

b) Cópia da Lei Estadual n"' 465, de 28 de agosto de 
1984, que autoriza o Estado a prestar contra-garantia às 
oper2.ções que realizar c_om A ~a_l_do Tt::sou_rQ Nacional; 

c) Aviso n" 696, de 6 de agosto de 1984, da Secretaria 
de Planejamento da Presidência da República, reconhe
cendo o caráter prioritário da operação e. a "pacldade de 
pagamento do Estado, até_o limite de USI 35,0 milhões, 
com base no Decfeto n"' 74.157, de 6 de junho de 1974, e 
no art. 4Y do Decreto-lei n"' 1.312, de 15 de novembro de 
1974, com a redação dada pelo art. I 'i' do Decreto-lei n"' 
1.558, de 17 de junho de 1977; 

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seçãç II) 

d) Exposição de Motivos n" 134, de 5 de novembro de 
1984, do Senhor Ministro de Estado da Fazenda, favorá
Vel, enViada aO Senhor Presidente da RePública, propon
do o seu encaminhamento ao Senado Federal, para os 
fins dO art. 42, item IV, da Constituição; 

e) Oficios (FIRCE-CREDE no 84/270, de 12 de se-
- -tembro de 1984) do Departamento de Fiscalização e Re

gistro de Capitais Estrangeiros do BanCo Central do Bra
sil, credenciando a operação em pauta, conforme atri
buições conferidas pelo Decreto n' 65.071, de 27-8-69, e 
pelo Decreto n9 84.128, de 29-10-79;_-e, 

f) Comportamento da Dívida Estadual (Interna e Ex
terna). 

6. O exame das condições crediUcias da operação se
rã efetuado pelo Ministério da Fazenda, em articulação 
com o Banco Central do Brasil, nos termos do art. I!, in
ciso II do Decc. n"' 74.157, de 6 de junho de 1974, assim 
que apresentada a respectiva minuta de contrato com o 
grupo financiador. 

7. Por fim, o Senhor Presidente da República autorl~ -
zou o Senhor Governador do Estado de_ Mato Grosso do 
Sul a dirigir-se ao Senado Federal, na forma do art. 42, 
item IV, da Constituição. 

8. Foram cumpridas as exigências do Regimento In
terno (art. 403, alíneas a, b e c). Assim, opinamos favora
velmente ao presente pleito, nos termos do seguinte: 

PROJETO DE RESOLUÇÃO No 99, DE 1984 

Autoriza o Governo do Estado de Mato Grosso do 
Sul, a realizar operaçio de empréstimo externo nova
lor de USS 35,000,000.00 (ta:inta e cinco mUhões de 
dólares norte-americanos), destinada ao Programa de 

- _Investimentos daquele Estado. 

O Senado Federal resolve: 
Art. i' to Governo de Mato Grosso do Sul autori

zado a realizar, com a garantia da União, operação de 
empréstimo externo no valor de tlS$ 35,000,000.00 (trín: 
ta e cinco milhões _de dólares norteMamericanos) ou o 
equivalente em outra moeda, de principal, junto a grupo 
financiador a ser indicado, cujos recursos se destinarão 
ao financiamento parcial do programa rodoviário doEs-

. tado, contemplando as seguintes obras: Rodovia MS-
267- trecho Maracajú-Guia Lopes da Laguna; Rodo-_ 
via BR-262 - trecho Campo Graiide-Ribas do Rio 
Pardo e o_ Grande Anel Rodoviário de Campo Grande, 
todas naquele Estado, obecido o seguinte cronograma de 
contrataç_ões: em 1984, US$ 20,000,000.00 (vinte milhões 
de dólares norte-americanos); em 1985, US$ 
15,000,000.00 (quinze milhões de dólares norte
americanos). · 

Art. 2" A operação realizar-se-á nos termos aprova
dos pelo Poder Execuiivo Federai, inclusive o exame das 
condições creditíCías da operação a ser efetuada pelo Mi
nistério da Fazenda em articulação com o Banco Central 
do Brasil, nos termos do art. J9, item II, do Decreto n9 
74.157, de 6 de junho de 1974, obedecidas as demais exi
gências dos órgãos encarregados da execução da política 
econômico-linanceira do Governo Federal, e, ainda, o 
disposto na Lei Estadual n" 432, de 27 de dezembro de 
1983. 

Art. JY Esta Resolução entre em vigor na data de 
sua publicação. 

f: o parecer. 

O SR. PRESIDENTE (Milton Cabral) - O parecer 
da Comissão de Finanças conclui pela apresentação do 
projeto de Resolução n"' 99, de 1984, que autoriza o Go
verno do Mato Grosso do Sul a realizar operação de cré
dito externo de 35 milhões de dólares, dependendo de 
parecer da Comissão de Constituição e Justiça. 

Solicíto ao nobre senã.dor Morvan Acayaba o parecer 
da comissãõ- de Constituição e Justiça. 

Novembro de 1984 

O SR. MORVAN ACAYABA (PDS- MG. Para 
emitir parecer.) -Sr. Presidente e Srs. Senadores: 

A Comissão de Finanças, nos- termos regimentais, 
apresenta projeto de resoltJção pelo qual fica "o Gover
no do Estado de. Mato Grosso do Sul autorizado a reali· 
zar, com a garantia da União, uma operação de emprés
timo externo no valor de USS 35,000,000.00 (trinta e cin
co milhões de dólares norte-americanos) ou o equivalen
te em outra mo_eda, de principal, junto a grupo financia
dor a ser índicaâo cujos recursos se destinarão ao finan
CiamentO parCial do programa rodoviário_ do EStit.do, 

-contemplando as seguintes obras: Rodovia MS-267 -
trecho Maracajú-Guia Lopes da Laguna; Rodovia BR-
262- trecho Campo Grande-Ribas do Rio Pardo e o 
Grande Anel RodoviáriO de Campo Grande, todas na
quele Estado, obedecido a· seguinte cronograma de con
tratações: em 1984, USS 20,000,000.00 (vinte milhões de 
dólares norte-america'nos); em 1985, USS 15,000,UOO.OO 
(quinze milhões de dólares norte-americanos). 
- 2. A- õperação óC crtdito, na conformidade do ã.rtigo 
2"' do referido projeto. "realizar-se-á nos termos aprova. 
dos pelo Poder Executivo Federal, inclusive o exame das 
condições crediiídas ·da opei-ação a serêfetuado pelo Mi
nistério da Fazenda, em articulação com o Banco Cen
tral do Brasil, nos termos do art. 1", item II, do Decreto 
n.;. 74.157, de 6 de junho de 1974, obedecidas as demais 
exigências dos órgãos encarregados da execução da polí
tica ecoriômicci-linanceira do Governo Fêderal, e ainda, 
O disposto na Lei Estadual n9 432 de 27 de dezembro de 
1983. 

3. Para atender as disposições do Regimento Interno 
e da legislação pertinente;-roram -anexados ao processa
do os seguintes documentos, além dos exigidos peta Co
missão de Finariças, conforme o exame do parecer da-· 
quela Comissão: 

a) CóPia da Lei Estadual n9 432, de 27 de dezenib{o 
de 1983, autorizando o Estado a contratar uma operação 
de créditO exlerno-até o _montante de USS 200,0 milhões; 

b) Aviso n" 696, de 6 de agosto de 1984 da SEPLAN, 
reconhecendo o carâter prioritário da operação bem 
como a capacidade de pagamento do Estado até o limite 
de USS 35,0 milhões; 

c) Exposição de Motivos n" 134, de 5 de novembro 
de 1~84, do S_enhor Ministro de Estado da Fazenda, fa
vorável, enviada ao Senhor Presidente da República, 
propondo o seu encaminhamento ao Senado Federal, 
para fins do art. 42, item IV da ConstituiÇão; 

d) Oficio (FIRCE-CREDE) no 84/270 do Departa
mento de Fiscalização e Registro de Capitais Estrangei
ros credenciando a operação em pauta, com base nas 
atribuições conferidas pelo Decreto n" 65.071, de 27-8-69 
e pelo Decreto n"' 84.128, de 29-10-79; e 

e) comportamento da dívida Estadual (Interna Ex
terna). 

5. Comó se verifica do exposto, a matéria foi deta
lhadamente examinada pela Comissão de Finanças que, 
após cumpridas todas exigências regimentais, (art. 403, 
alíneas a, b e c), opinou pela aprovação da solicitação do 
Governo dO Estado do Mato Grosso do Sul, nos termos 
do projeto de resolução que apresentou, na forma do art. 
108, -itenl-Vr. 

6. No que compete a esta Comissão examinar- as
pecto jurídico-constitucional - nada hã que possa ser 
oposto, podendo o projeto ter tramitação normal. 
_ t o parecer. 

O SR. PRESIDENTE (Milton Cabral)- O parecer~ 
favorável. 

Completada a instrução da matéria, passa-se à discus
são do projeto_ em turno único. 

Em discussão. (Pausa.) 
Não havendo quem peça a palavra, encerro a discus

são. 
Em votação. 
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Os Srs_. Senadores que o aprõvam queiram permanecer 
sentados. (Pausa.) 

Aprovado. 
A matéria vai à Comissão- de Redação. 

O SR. PRESIDENTE (Milton Cabral) - Sobre a me
sa, parecer da ComissãO-OeRedação qui-será lido pelo 
Sr. !~'-Secretário. · ~ ·-

b lido o seguinte: 

PARECER N• 828, DE 1984 
(Da Coml!sio de Redaçio) 

Redaçio final do Projeto de Resoluçlo n' 99, de 
1984. 

Relator: Senador Jorge Kalume 

A Comissão apresenta a r"edaçâO final do Projeto de 
Resolução n~' 99, de 1984, que autoriza o Governo doEs
tado de Mato Grosso do Sul a contratar operação de crê
dito no valor de 35,000,000.00 (trinta e cinco niilhões de 
dólares), destinado ao financiãffieiitõ- P!irciil dõ PrOgra
ma Rodoviário" daquele Estado. 

Sala das Comissões, 27 de novembro de 1984.- Joio 
Lobo, Presidente - Jorge Kalume, Relator - Alberto 
SOva. 

ANEXO AO PARECER N9 828, DE 1984 

Redação final do Projeto de Resoluçlo n~ 99, de 
1984. 

Faço saber que o Senado Federai aprovou, nos termos 
do art. 42, inciso IV, da CôhstítUição, e e·u, 
______ , P"residente, promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO N• , DE 1984 

Autoriza o Governo do Estado de Mato Grosso do 
Sul a realizar operaçio de empré!ltimo exteruo nova
lor de USS 35,000,000.00 (trinta e cinco milhões de 
d61ares), destinado ao Programa de Investimentos da
quele Estado. 

O Senado Federal resolve: 

Art. l ~ É o Governo do Estado de Mato Grosso dO 
Sul autorizado a realizar, com a garantia da União, ope-
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ração de emprêstimo externo no valor de USS 
35,000,000.00 (tríflta e cinco milhões de dólares) oU o 

--equivalente em outras moedas, de principal, junto a gru
po financiador a ser indicado sob a orientação do Minis
têriõ da Fa.:t.enda e do Banco Central do Brasil, destina
:do ão financiárilento Parcial do Programa RodoViári~ 
dO- Estado, contemplando as seguintes obras: Rodovia 

- "MS~267, trecho Maracaju Guía Lopes da Laguna; Ro
dovia BR-262, trecho Campo Grande Ribas do Rio Par
do e o Grande Ariel Rodoviârio de Campo-Graride, to
das naquele Estado, obedecido o seguinte cronograrna 
de contratações; em 1984, 20,000,000.00 (vinte milhões 
de dólares); e em 1985, 15,000,000.00 (quinze inilhões de 
..cfólares). 

Art. 2~ A operação realizarMse-ã nos termos aprova
dos pelo Poder Executivo Federal, inclusive o exame-das 
condições creditícias da operação, a ser efetuiido pelo 
Ministéiio da Fazenda, em articulação com o Banco 
Central do Brasil, nos termos do art. 19, item II, do De
creto n9 74.157, de 6-dejunho de 1974, obedecidas as de
mais eXigências dos órgãOs enCarregados da execuçãO da 
política econômico-fina,n_ceíra c;lo Governo Federal, e, 
arnda, as dfsposiçÕes da Lei Estãduà.f n~ 432, de 27 de de
zembro de 1983. 

Art. __ 39 Esta Resolução entra em vigQf' na data de 
sua publicação. 

O SR. PRESIDENTE (Milton Cabral)- Achando
em regime de urgência a matéria cuja redação final aCaba 
de Sci'lida, deve-ser estã submetida imediatamente à deli
beração do Plenário. 

Em discussão a redaçã_o final. (Pausa.) 
Não havendo quem peça a palavra, encerro a discus

_são. 
Em voiação. 
Os Srs. Senadores que a aprovam queiram permanecer 

sentados_._(Pausa.) 
_---,----- Aprovada. 

-- Aprovada a redação final, o projeto vai à promul
gação. 

O SR. PRESIDENTE (Milton Cabral)- A Presidên
cia convoca sessão extraordinária a realizar-se hoje, às 
19 horas e 5 minutos, com a seguinte 

ORDEM DO DIA 
-I-

V_Oiação. em turno único, do Requerimento n~ 230, de 
1984, dO Senador lielvídio- Nunes, sofrcitiirido tramí-
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tação conjunta p<:t~.a o~ Projetas de Lei do ~nado n9s 51 
e 132, de 1984 - Complementares, de autoria dos Sena~ 
dores Humberto Lucena e Henrique Santillo, respectiva
mente, que modificam dispositivos da Lei éomplemen· 
tar n~> 25, de 2 de julho de 1975. 

-2-

Discussão, em segurtdo turno, do Projeto de Lei do Se
nado n9ll7, de 1979, de autoria do Senador Jorge Kalu
me, que dispõe sobre a aplicação, como incentivo fiscal, 
na ãrea da SUDAM, da totalidade do Imposto de Renda 
devido pelas pessoas físicas e jurídicas domiciliadas na 
Amazónia Legal e dã outras providências, tendo 

PARECERES, Sob n~s 204- a 207, de f9St, das Comís
sões: 

- De Coostitulçio e Justiça, Pela constitucionalidade 
e juridicídãde, com votO em separado do Senador Ader
bal Jurema; 

- IJe Assuntos Regionais, Favorável, com voto Venci
do do Senador José Lins; 

-De Economia, Favorável, com voto vencido do Se
nador José Lins; e 

- De Finanças, Favorável. 

-3-

Discussão, em segundo turno, do Projeto de Lei do Se
nado n9 12, de 1981, de autoria do Senador Lenoir Var
gas, -que mOdifica ·a denominaÇão do movimento estu

~-aaOill â-qUe-se~rereie a Lei n9 6:341, de 5 dejuÍho de 
- 19-76; e dá outras pi-Ovidências, teildo 

PARECERES, sob n•s 1.368 e 1.369,"de !9"81~ das Co
missões:_ 

- De Constitufçio e Jutiça, pela constitucionalidade 
e juridicidade; e 

- De Educaçio e Cultura, Favorável. 

O SR. PRESIDENTE (Milton Cabral) - Está encer
-rada a sessão. 

(Levanta-se a sessão às 19 horas e 4 minutos.) 

Ata da 221• Sessão, em 27 de novembro de 1984 
2~ Sessão Legislativa Ordinária, da 47~ Legislatura 

-EXTRAORDINÁRIA-

Presidência do Sr. Milton Cabral 

ÀS 19 HORAS E-5 MINUTOS, ACHAM-SE PRE- coMacie1-GuilherrnePalmeira-CarlosLyra-Luiz 
SENTES OS SRS. _SENADORE:S: Cavalca-nte~ Passos Pôrto ~ Jutahy Magalh~es_- Lo-

Jorge Kalume- Altevir Leal- Mário Maia- Euni- manto Júnior- Luiz Viana- JoãoCalmon ..:_ iosé_lg-
ce Michiles - Fábio Lucena - Raimundo Pã-rente- nácio Ferreira - Moacyr Dalla_- Amaral Peixoto -
Claudionor Roriz- Gaivão Modesto- Odacir Soares Nelson Carneiro- Itamar Franco- Morvan Acayaba 
- Aloysío Chaves- Hélio GueirOs- Alexandre Costa --oAlfredo Campos- Severo Gomes- Benedito Fer-. 
- José Sarney - Alberto Silva - Helvídio Nunes----- reira --Henrique Santillo- _Mauro Borges- Roberto 
João Lobo --Almir Pinto- José Lins- Virgílio TávoM CaillpoS".::.:.. José Fragem- Marcelo Miranda- Salda-
ra- Carlos Alberto- Moacyr Duarte-:- Martins Fi- nha Derzi - Álvaio Dias - Jaison Barreto - Jorge 
lho- Humberto Lucena- Marcondes Gadelhà- Mil- Bornhausen- Lenoir Vargas- Carlos Chiarelli- Pe-
ton Cabral- Aderbal Jurema- Cid Sampaio- Mar- dro Simon - Octâvio Cardoso. 

"~ O SR. PRESIDENTE (Milton Cabral) - A lista de 
presença acusa o ·comparecimento de 58 Srs. Senadores. 
Havendo n~mero regimental, declaro aberta a sessão. 

Sob a pro-tição de DeUs IniCiamos nOssos trabalhos. 
Sobre a mesa expediente que serã lido pelo Sr. 1~Secre-

târio. -
t!. lido o seguinte 

REQUERIMENTO N• 334, DE 1984 

Requeremos urgência, nos termos do art. 371, alfnea 
"b" do Regi_mento Interno, para a Mensagem Presiden-
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cial n"'192,de 1984, pela qual o SenhOr Presidente daRe
pública.solicit"~ autorização do_Senad_o para que o Go
vern,o do Estado ·do Rio Grande do Sul possa realizar 
operação de crédito nó valor de CrS 90.310.007(noventa 
bilhões, trezentos e dez milhões, quinhentos oítenta e 
oito mil e sete cruzeiros). 

Sala das Sessões, 27 de novembro de 1984. - Aloyslo 
Chaves, Líder do PDS - Humberto Lucena, Líder do 
PMDB. 

REQUERiMENTO No 335, DE 1984 

Requeremos urgência, nos termos do .art .. 371, alínea 
.. b" do Regimento Interno, para a Mensa~c;ril n9 214, de 
1984, pela qual o Senhor Presidente da ReP6blica solici
ta autorização do Senado para que o Governo do Estado 
de Minas Gerais poSsa realizar operação de crêdito no 
valor de USS 115,333,693.05 (Cento e quinze milhões, 
trezentos e trinta e três mil, seiscentos e noventa e três 
dólares e cinco centavos). 

Sala das Sessões, 27 de novembro de 1984.- Aloyslo 
Cha'fes, Líder do PDS ~ Humberto IAlcena, Líder do 
PMDB. 

O SR. PRFSID~NTE (Milton Cabral)- os requeri
mentos lidos serão votados após a Ordem do Dia. 

O SI\. PRESIDENTE (Milton Cabral) - Passa-se à 

ORDEM DO DIA 

Item 1: 

Votação, em turno único, o Requerimento n9 
i30, de 1984, do Seriador Helvídio Nunes, solicitan
do tramitação conjunta para os Projetas de Lei do 
Senado n"s 51 e 132, de 1984-complementares, de 
autoria dos Senadores Humberto Lucena e Henri
que Santillo, respectivamente, que modificam dis
Positivos da Lei Complementar nq 25, de 2 de julho 
de 1975. 

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

dos. (Pausa.) 
Aprovado". 
Aprovado o requerimento a Presidência fará cumprir 

a deliberação do Plenário. 

O SR. PRESIDENTE (Milton Cabral) - Item Z: 

Discussão, em segundo turno, do Projeto de Lei 
do Senado n9 117, de 1979, de autoria_do Senador 
Jorge Kalume, que dispõe sobre a aplicação, como 
incentivo fisCal, na área da SUDAM, da totalidade 
do Imposto de Renda devido pelas pessoas tisicas e 
jurídicas domiciliadas na Am~zônia Legal e dá ou-
tras providências, tendo - - -

PARECERES, sob nos 204 a 207, de 1981, das 
comissões; 

- De Constltulçio e Justiça, pela Constituciona
lidade e juridicidade, com voto em separado do Se
nador Aderbal Jurema; 

-De AS!IUiltos Reglouals, favorável, com voto 
vencido do Senador JosE: Lins; 

- De E«:onomla, favorável, com voto vencido do 
Senador Jos& Lins; e 

-De Finanças, Favorável. 

Em discussão o projeto, em segundo turno. (Pausa.) 
O Sr. Jorge Kalnme- (PDS - AC) ...:.. Peço a pala

vra, Sr. Presidente. 

O SR. PRESID~ (Milton Cabral)- Concedo a 
palavra ao nobre Senador Jorge Kalume para discutir o 
projeto:t 

O SR. JORGE KALUME (PDS- AM)- Para dis
cutir, pronuncia o seguinte discurso, sem revisão do ora· 
dor) - Sr. Presidente, Srs. Senadores; 

Não' quero cansar meus estimados Pares neste fim de 
sessão, mas não poderei deixar de consignar, antecipada~ 
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mente, meu muito obrigado do Líder da Maioria, Se-na~ 
dor Al_o_y__s_io Chaves, que quiesceu em incluir este projeto 
na Ordem do Dia, bem como às Lideranças das Opo
sições~ 

Estou certo de que este projeto. acolhido como vai ser 
pelo Senado Federal, e, no futuro, pela Câmara dos De
putados, estaremos prestando uma relevantíssimo ser
_viço ao Brasil, através da Amazônia. Conforme sempre 
digo, a AmaZônia ê umá tegião que exige um tratamento 
diferenciado, porque se trata de corpo de gigante com 
cérebro de criança. 

Muito obrigado. (Muito bem!) 
O SR. PRESID)lNTE (Milton Cabral)- Continua 

em discussão o projeto. (Pausa.) 
Não havendo mais quem queira discuti-lo, encerro a 

discussão. 
Encerrada a discussão em segyndo turno sem emen

das, o projeto é dado como definitív3mente aprovado, 
nos termos do art. 315 do Regimento Interno. 

O -p-rojeto vai à. Comissão de Redação. 

b o seguinte o projeto aprovado 

PROJETO DE_ LEI DO SENADO No 117, DE 1979 

D~ sobre a apUcacílo, como incentivo Oscal, na 
área da SUD~M, da totalidade do Imposto de Ren
da, devido pelas pessoas flslcas e jmidfeas domicilia
das na Amazôala Legal, e dá outras provldênclu. 

O CongtCSsõ Nacional decreta; 
Art. }9 A partir do exercício financeiro de 1980, sem 

excluir a Legislação vigerlte sobre a matéria, as· pessoas 
físicas e jurídicas OOmicilíadas na Amazônia Legal pode
rão aplicar até 100% (cem porcento) do valor do Impos
to de Renda devido, em empresas que a SUDA M declare 
aptas a receberem incentivos fiscais, inclusive as de eco
nomia mista. 

Parâgrafo único. As aplicações previstas neste artigo 
constituir-se-ão ·em recursos do Fundo de Investimento 
da Amazônia (FINAM) para financiamento às empresas 
e serão operados na forma estabelecida pelo Decreto-lei 
n~ 1.376, de 12 de dezembro de 1974. 

Art. 29 A aplicação prevista nestã lei será pelo prazo 
de lO (dez) anos. 

Art. 3~ - Esta Lei entrará em vigcir na data de sua 
publicação, revogadas as disposições em contrário-. 

O SR. PRESIDENTE (Milton Cabral) - Item 3: 

[:)iscus_são, em ~gundo turyro, do Pr'ojefõ-=de Lei 
do Senado n"' 12, de 1981, de autoria do Senador Le
noir Vargas, que modifica a denominação do movi
mento estuchlntil a que se refere a Lei n<~ 6.341, de 5 
de julho de 1976, e dá outras providências, tendo 

_PARECERES, -ªob n~s 1.368-e r.369, de 1981, 
daS ComissÕes: -
_ -De Co~~çio e Jitstlca, peta constitucioria
lidãâe-e juridiCidade; e 

-De Educaçio e Cultura, Iavorávet. 

Em discussão o projetO, em segundo turno. (Pausa.) 
Não havendo quem queira discuti~ lo~ declaro-a encer

rada. 
Encerrada a discussão em segundo turno, sem emen

das, o projeto é dado como definitivamente aprovado, 
nos termos do art. 315 do Regimento Interno. 

Prazo Juros 

Taxa Perlodlddade 
de Pagamento 

·6 anos 9%a.a semestral 
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O projeto vai à Comissão de Redação. 

t o seguinte o projeto aprov~do. 

PROJETO DE LEI DO SENADO N• 11, DE 1981 

Modifica a denominado do Movimento Estudantl 
a que se refere a Lei n"' 6.341, de 5 de julho de 1976, e 
dá outras providência~ 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. 19 O Movimento Estudantil, a que se refere a 

Lei n9 6.341, de 5 de julho de 197(), passa a denominar-se 
"Movimento da Juventude''; mantiàas as características 
e prescrições estabelecidas no referido diploma legal, res
salvadas as alterações decorrentes desta lei. 

Pirágrafo úniCo. Somente poderá ingressar no Mo
vimento a que se refere este artigo quem tenha, além da 
filiação partidária, até 30 (trinta) anos de idade. 

Art. 29 Esta Lei entra em vigor na data de sua publi
cação. 

Art. JO? Revogam-se as disposições em contrârio. 

O SR. PRESID~NTE (Milton Cabral) - Passa-se 
agora a apreciã.ção do Requerimento nq 334/84, de ur
gência, lido no Expediente, para a Mensagem n9 192/84. 

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

sentados. (Pausa.) 
Aprovado. 
Aprovado o requerimento, passa-se à apreciação da 

matéria que foi despachada às Comissões de Economia, 
e de Constituição e Justiça. 

O SR. PR"ESID~NTE (Milton Cabral)- Sobre a me
sa, parecer da Comissão de Economia que serâ lido pelo 
Sr. "19-SecretárH:f: -

É lido o seguinte 

PARECER No 829, D!' 1984 

D~ Comissão de Economia, sobre a Mensagem n9 
192, de 1984 (n9 394/84, na origem), do Senhor Pre
sidente da RepúbHea, submetendo ll. aprovação do Se
nado F~eral, proposta para que seja autorizado o 
Governo do Estado do Rio Grande do Sul a elevar em 
CtS 90.310.588.007 (noventa bUbaes, trezentos e dez 
milhões, quinhentos e olteota e oito mil e sete cruzei
roS) o montante de sua dívida consolldada Interna. 

Relator: Senador Octávio Cardoso 
Com a Mensagem nq 192(84, o Senhor Presidente da 

República submete à deliberação do Senado Federal 
pleito_do Governo do Estado do Rio Grande do Sul, que 
objetiva o registro, no Banco Central do Brasil de 
6.813.492 Obrigações Reajustáveis do Tesouro do Esta
do do Rio Grande do Sul (ORTE- RS), cujos recurSos, 
advindes de tal emissão, serão destinados ao Giro do 
Saldo a resgatar da sua dívida consolidada interna mobi
liária, vencível, no corr.ente exercício, e terá as seguintes 
condições: 

"a) quanddade: 6.813.492 ORTE- RS, equivalentes, 
ao v.alor nominal reajustado para o mês dejulho/84 (CrS 
13.254,67), a CrS 90.310.588.007. 

b) caracterlsticas dos tftuloo: 

Correçio Modalidade Numeração dos 
Monetária Certificados 

(') (') 

mensal p A pariir de 
001 

(I)= id~ntica às das Obrigações do Tesouro Nacional- Tipo Reajustâvel (ORTN)· 
(2) = P = ao portador · ' 
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c) cronograma de emissões ~ vcmçimentos: 

Emissões Vencimentos QoantiW.des 

OUT/84 MAI/90 1.700.000 
NOV/84 MAI/90 - 500.000 

NOV/R4 AG0/90 I .200.000 
DEZ/84 AG0/90 1.100.000 
DEZ/84 NOV/90 600.000 
JAN/85 NOV/90 1.713.492 

TOTAL 6.813.492 

Obs: a serem colocados com prazo decorrido da data de 
emissão; 

d) forma de colocação: atravês de ofertã.s públicas, 
nos termos da Resolução- nl' 
565, de 20M9M 79, deste Banco 
Central; 

e) autorizaçlo legislativa: Decreto n'i' 31.615, de 6-9-
84." 

O ConS:eJho MonetáriO NaciOnal pronunciou-se pelo 
encaminhamento do pedido aos órgãos competentes, 
não obstante constatar-se uma falta de capao;;idade de pa
gamento do postulante, uma vez que a margem de pou
pança real daquele Estado (Cr$ 134.852,8 milhões), mes
mo antes da realização da operação de que se trata 
mosirar-se bastante íilferior ao maior dispêndio (CrS 
329.694 milhões), previstos para o exercício de 1985, 
apresentado pela sua dívida consolidada interna. 

Em carãter absolutamente excepcional, o Banco Cen
tral do Brasil pronunciou-se pelo deferimento da emis
são, considerando que: 

"a) a emissão de_que se trata não se caracteriza 
como criação de uma nova responsabilidade para o 
Estado mas, sim, a prorrogação de um compromis
so já existente; 

b) não dispõe o Estado do Rio Grande do Sul, 
em face da difidLsituação financeira que nó mo
mento atravessa, de recursos para realizar o resgate 
dos papéis vencidos e a se vencer no presente exerci
cio, e o não pagamerito dos mesmos poderá trazer 
sérior transtornos ao mercado de títulos da espé
cie." 

De outra parte, é oportuno salientar que a situação de 
quase insolvência em que se encontra a maioria dos Esta
do e Municípios brasileiros é fruto do centralismo e das 
imperfeições da estrutura tributária imPosta ao País, 
após 1964, cujos entraves principais levaram-no ao endi
vidamento, com reflexos danosos no mercado financei
ro, mediante a alta da taxa de juros e de todas as suas 
conseqüências desestimuladoras dos investimentos pro
dutivos. 

Dessa forma, não obstante constatarmos todos os in
convenientes da operação, não poderíamos deixar de 
acolher o pedido do Estado do Rio Grande do Sul, tendo 
em vista ser este o mecanismo de menos custo para a s_o
lução dos problemas da aflitiva situação em que se -en
contram as finanças daquele Estado. 

Assim sendo, acolhemos a mensagem, nos termos do 
seguinte: 

PROJETO DE RESOLUÇÃO-No ·ioo, DE l91Í4-

Autoriza o Governo do Estado do Rio Grande dG 
Sul a elevar em CrS 90.310.588,007, o montante de 
sua dívida consolidada interna. 

O Senado Federal resolve: 
Art. 19 t:. o Governo -do Estado do Rio· Grande dr 

Sul autorizadO a elevar, temporariamente, o parâmetro 
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fixado pelo item III, do art. 29 da Resolução n9 62, de 
1975, modificida pela de n"' 93, de_ 11-10-76, ambas do 
Senado Federal, de modo a permitir o registro de_uma 
emissão de 6.813.492 Obrigações do Tesouro do_Estado 
do Rio Grande do Sul - Tipo Reajustável (ORTC), 
equivalente_ a Cr$ 90.310.588.007 (noventa bilhões, tre
zentoS e dez milhões, quinhentos e oitentã-e oito mil e 
s_eu~ qr_uzeiros), considerado o yalor nominal do títulº de 
Cr$ 13_,254,67, vigente em julho/84, destinados ao Giro 

---do Saldo -ª_resgatar da sua dív_idª-_consolidaçla_ int~r_!l~ 
mobiliária, Venc_!v~l no corrente exçrcício,_ 9bedecidas as 
condições admitidas pelo Banco Central do Brasil, no 
respectivo processo. 

----ArL29=-o_Es_ta resolução entra em vigor na data de sua 
publicação. 

Sala das Comissões, 21 de novembro d_e 1984.- Ro
berto Campo!;, Presidente - Octávio Cardo~, Relator 
- José Fragelll - José Llns - Severo Gomes - Lulz 
Cavalcante --Jorge Kalume. 

-o SR. -PRESIDENTE (M~rtinS-Filho)-- O parecer 
da Comis:são de Economia conclui favoravelmente pela 
apresentacão do PrOjeto de Resolução n9 1_!)0, de 1984. 

SOHCffO--do -nobreo senadO-i OctãVtO -Cardoso o piliecer 
da Comissão de Cons_tituiç_ão e Justiça. 

OSR. OCfÃVIO CARDOSO (PDS.- RS. Para emi
tir parecer.) - Sr. Presidente Srs. Senadores. 

O pi-esente Projeto de Resolução, da Comi~sã_o de 
Economia do Senado F~d_e_ra_l, como conclusãO de seu 
Parecer sobre a Mensagem n9 192/84, do Senhor Presi
dente da República. autoriza o Governo do Estado do 
Rio -Gr3flde do Sul a elevar, tem}lorariameOt~, o parâ
metrO estabelecido no item III do art. 29 da R~olução n9: 
62, de 28-10~75, trtodificãda pela de n9 93 de 11-10-76, 
ã.mbas do Senado Federal, de modo a permitir o registro 
de uma emissão de 6.813.492 Obrigações da Tesoura do 
Estado_ do R:io Graild~ do Sul, Tipo Reajustãvel (O R
TE),_ equi;alente a Cr$ 90.310.588:007 (noventa bilhões, 
trezentos e dez mHhões, quinhentos e oitenta e oito mil e 
sete cruzeiros), destinado ao· Giro do saldo a resgatar da_ 
sua dívida consolidada interna mobiliãría, vencível no 
corrente exercício. 

A proposição se faz acompanhar de todas os docu
mentos exigidos pela fiscalização. 

Assim, verifica-se que a proposição foi eleborada con
soante as prescrições legais~ regimentais aplicãveis à es
pécie, merecendo por isso, o nosso encaminhamento fa
vorável, no que tange aos aspectos de constituciOnafida~ 
de, jurídicictade e _técnica legislativ_a. 
~ o __ pa_~ecer._ 

O SR. PRESIDENTE (Milton Cabral)- O parecer é 
favorável. 

CoinPietada a instrução da matéria, passa-Se à 

Discussão, em turno_ único,_ do Projeto de Reso
lução ri' tOO, de 1984, que au~oriza o Governo d_o_ 
Estado _do_ Rio Grande do Sul a elevar ~m. CrS 

_ 90.310.588.007 (noventa bilhões, trezentos e dez mi
lhões, quinhentos e oitenta e oito mil e s~te cruzei
_ros) o mo_!lt-a!1te- de_ sua dívida consolida~a~ 

Em discussãõ o projeto, (Pausa.) 
Não havendo quem queira discuti-lo, encerro a discus-

sãO.- - -- -

Em votação. 
Os Srs. Senadores que aprovam o projeto_ Perrriã

neçam como se àcham. (Pausa.) 
Aprovado. 
O projeto vai à Comissão de Redação. 

O SR.PI!ES!DENTE (Milton Cabral)- Sobre a me
sa, parecer da Comissão de Redação que vai ser lido pelo 
Sr. l9~Secretário. 
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~ lido o seguinte: 

PARECER N• 830, DE 1984 
(Da Comlssio de Redaçio) 

Redaçio final do Projeto de Rnoluçio n9 100, de 
1984. 

Relator: Senador Saldanha Derzi 
A ·com-iSsão apresenta a redaÇão final do Projeto de 

Resolução n9 -IOÕ, cie -f984, qui autoriza o Governo do 
EsÚldil -do Rio- Giand<i d_o Sul a elavar em Cri 
90.310.588.007 (riov-erita bilhões, trezentos e dez milhões, 
quinhentos e oitenta e oito m_il e sete cruzeiros), o mon
tante de sua divida consolidada. 

Sa1a das_ Comíssõ-es;27_de novembro de 1984. -Joio 
Lobo, Presidente - Saldanha Derzi, Relator -Jorge 
Kalume. 

ANEXO AO PARECER N• 830, DE 191W 

Redaçio final do Projeto de Resoluçi.o n~' 100, de 
191W. 

Faço sab_e:r que o Senado Federal aprovo_u, nos termos 
do art. 42, inCiso- VI, da Constituição, .e eu, 
______ , Presidente, promulgo a seguinte 

, DE 1984 

Aõtõrlza o Governo do Estado do Rio Grande do 
Sul a elevar em CrS 90.310.588.007 (noventa bilhões, 
trezentos e dez milhões, quinhentos e oitenta e oito 
mil e sete cruzeiros) o montante de sua dívida consoll· 
dada. 

O Senado Federal resolv~ 
A_rt. 19 ~ o Governo do Estado do Rio Grande do 

Sul autorizado a elavar, temporariamente, ·a parâmetro 
fixado pelo item III do art. 29 da Resolução n'l' 62, de 28 
de outubro de 1975, modificada pela de n9 93, de ll de 
outubro de 1976. ambas do Senado Federal, de modo a 
permitir o registro de uma emissão de 6.813.492 Obri
gações do Tesouro do Estado do Rio Grande do Sul, 
Tipo Reajustável - ORTE, eqUiValente a CrS 
90.310.588.n07 (noyenta bilhões, trezentos e dez milhões, 
quinhentos e oitenta e oitO mil e sete cruzeiros), conside
rado o valor nominal do título de Cr$ 13:254,67, vigente 
em julho de 1984, destinado ao giro do saldo a resgatar 
de sua dívida consolidada interna mobiliária;-vencl'Vi:l no 
corrente exercício, obedecidas as condições admitidas 
pelo Banco Central do Brasil no respectivo processo. 

00A-rt. 29 Esta Resolução entra em vigor na data de 
sua publicação. 

O SR. PRFSIDENTE (Milton Cabral)- Achando-se 
em regime de urgência a proposição cuja redãção final 
acaba de ser lida, deve ser esta submetída imediatamente 
à--deliberação do Plenário. Em discussão a redação final. 
(Pausa.) 

Não havendo quem peça a palavra, encerro a discus
são. 

Em votação. 
Os Srs. S.enadOres-_que aproVam a redação final quei

ram permanecer sentados. (Pausa.) 
Aprovada. 
A matéria vai à promulgação. 

O SR. PRESIDENTE (Milton Cabral) - Passa-se 
agora.-à apreciaçãO-do Requeiirilerito n9 335, de _1984, de 
urgência, lido no Expediente,- para a Mensagem n'l' 
214/84. 

Em votação o requerimento. 
-Os Srs. Sénado"res qUe o aProvam queiram permanecer 

sentados. (Pausa.) 
Aprovada. 

AproV3.do o requerimento, passa-se à apieciação da 
matéria que foi despachada às Comissões de Economia, . 
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e de Constituição e Justiça. Solicito ao· nobre_ SenruiQr 
Jorge Kalume, o parecer da Comi&Sã.Q d"'- fcg!J.om~a. 

O SR. JORGE KALUME (PDS - AC. Para emitir 
parecer.)- Sr. Presidente, Srs. Seqadore;: 

Na forma do artigo 42, item Vl, da Constituiç_ão, o Se
nhor Presidente da República propõe ao Senado Federal 
seja autorizado o Governo __ do Estado de ~inas Get:ais, 
com base no que tstabelece o parâgrafo 6nic0 dO art. 3' 
da resolução 62, de 1975, do Senado Federal, a c.ontratar 
operação de crêdito, ao amparo da Resolução n~' 923, de 
17 de maio de 198__4, do Banco Central do,Brasil, no mon
tante equivalente a US$ 115,333,69_3.0_5_.(_c~nto e quinze 
milhões, trezentos e trinta_ c:, tres mil seiscentos e llOYenta 
e três dólatCcS Norte--americano e_çinço centavos), j~nto 
aos Bancos do Estado de Mina_s Gerais S.A. e Créd!to 
Real de Minas Gerais S. A., destinadas à renovaçã9 _de 
operação contratadas pelo referido Estado, por anteci
pação da receita orçamentária, patrocinadas pela Res. n' 
63, de 21 de agosto de 1964, do Ban~ Central_do Brasil. 

Clll.cterfad.,.. du operaçiles: 
"A- Valores: 
A.l- Us5 60,572,002,01 (equivalente a Cr$ 

115.389,7 milhões, considerado o valor unit!trio do 
US5 = OS 1.905, em 31-7-34); 

A.l- USS 54,761,691.04 ( equlYIIImte a Cr$ 
IO.t321,0 mllbões, <ODOideraclo o .. lor unitário do 
USS - Cr$ 1.905, em 31-7-34). 

R-Credores: 
B.l- Banco do Estado de Minas Gerais S.A.; 
B.2- Banco de Crédito Re3.l_de Minas Gerais 

S/ A. 
C-Pruos: 
I - de carência: 5 anos; 
2- de amortização: 9 anos, incluída a carência. 
D-Encaraos: 
1 -libor para 6 meses: 11% a.a.; 
2- spread: 2% a. a.; 
3-j/at: /%; 
4 - correçdo cambial. 
E--:- Garudas: vinculação das cotas _do Fundo 

de Participação dos Estados (FPE) e do Imposto O
nico sobre Minerais (I UM). 

F- Destln•çlo dos recursos: renovação de ope
rações contratadas pelo Í'eferido Estad_o, por anteci
pação da receita orçamentária, ao amparo da Reso
lução n' 63, de 21-8-67, deste Banco Central." 

~ ConfOrme o a-rl. 2' da Resolução nt 62, de 1975, 
com 3s alterações introduzidas pela Resolução n9 9~, de 
1976, a dívida consolidada interna intralimite daquele 
Estado - de acordo c'om sua receita líquida realizada 
em 1983, devidamente corrigida atê julho /84 -,_deveria 
conter-se nos seguintes parâmetro\. 

I-montante global ...... -.. _.-~r$ 922.291, milhões 
11-crec:imcinto real anual .. CrS 2-63.511,7 milhões 
III- Dispêndio anu_al máximoCrS 197.633,8 mi-

lliões 1 

IV- Responsabilidade . ~C~ 461.145,5 milhões 
4. Assim, mesmo antes da assuif:ção de tais compro

mi'ssos o endividamento_ con_solid~o interno daquela 
Unidade já extrapolava os limites -re\~ridos nos itens III e 
IV do art. 29 da Resolução nt 62, de 1975. Com a adição 
da operação em exame, seria ultraPassado _o parâmetro 
estabelecido no item I da citada Resoluçãp, 

5 .. Cons_ta_ n_o parecer do Banco Central do Brasil
anexo _que a margem de poupança daquela Estado apu
rada (Cr$ 144.052,3 milhões) mostrava-se bastante infe
rior ao maior dispêndio (Cr$ 240.120,3 milhões) relativo 
à sua dívida já contratada (exercício _de 1_988), não se 
computando os dispêndios concernentes às operações 
pretendidas. 

6. Em função dos novos valores apresentados pelo 
Estado de Minas Gerais-prossegue --."apurou o DE-
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M.OB _que a margem poupança real daquela Unidade ex
perimenta -um sensível acréscimo, atirigindo CrS 
300.325,0 milhõc:s, mostrando-se, ainda inferior ao 
maior dispêndio (Cr$ 312.869;3 milhões) a ser apresenta-

- do pelo endividamento consolidado interno do referido 
Estado, após a efetivação dos empréstimos pretendi
dos". 

7. O Mapa do Endividamento Consoljdad_o Internõ 
esclarece que grande parte da dfvlda lntraHmlte é cons
truída em Títulos (Cr$ 784.845,2 milhões), para cuja 
rubrica o Estado deverá dispender Cr$ 204.536,0 milhões 
e como esta parcela refere-se a dívida mobiliária consoli
dada e pelo menos 70% (Cr$ 143.175,2 milhões) deverão 
ser reescalonados para pagamento em exercícios poste
rioreS mediante a utilização do mecanismo das reapli
cações (giro da dívida), ficando o _dispêndio inicial pre
visto bem _aquém da margem de poupança real (CrJ 
300.325,0 milhões) 

8. Cumpridas as exigências regimentais e-regulamen
tares, opinamos aprovação da Mensagem n' 214, de 
1984, apresentando o seguinte: 

PROJETO DE RESOLUÇÃO N• 101, DE 1984 

Autoriza o Gmeroo de MlDu Gerais a c:ontratu, 
com bale na Re50Juçio nt 62, de 1975, do Senado Fe
deral e na Resoluçio n' 9%3, de 1984 do BUKO Cen
tral do BruU, operac6et: de crfdlto qo moatan~ de 
USS 115,333,693.05 (cento e •ulnze mllhiles, treze,.. 
tõs e trinO e três mU, aelscentos e aoveob e três dóla
res norte-•merh::anos e cinco cenbvos), junto ao Be
co do Estado de -Minas Gerais S.A. e •o Banco de 
Crédito Reol de Minas Gerais S.A. 

O Senado Federal resolve: 
--A;rt. 19 to Governo d_o Estado de Minas GetaiS-aU

torÍzado a contratar, na forma do parágrafo únicO" do 
att. 311 da Resolução nl' 62, de 28 de_outubro de 1975, do 
S,enado Federal, operações de crédito no· Vafor total de 
úSS 115,333,693.05 (ci:nfo e quinze milhões, trezentos e 
trinta e três mii, seiscentos e noveilta e três dólares norte
americanos e cinco centavos), correspondente a Crs-
219.710.700.000 (duzentos e dezenov:e bi!hões, setecentos 
e dez milhões e setecento:i mil cruzeiros_), junto ao Banco 
do Estado de Minas Gerais S.A. e áo Banco de Crédito 
Real de Minas Gerais S.A., ao amparo da Resolução nl' 
923, de 17 de maio de 1984, do Banco Central do Brasil, 
destinadas à renovação de __ operações contratadas pelo 
referido Estado, por antecipação da receita orçamen
tária, na foi-ma da Resolução n9 63, de 21 de agosto de 
1967, do Banco Central do Brasil, obedecidas as demais 
exigências constantes no respectivo_ processo_ (BCB n' 
510/84). - -

Art. 2' _Esta Rt:solução entra em vi&or na data de 
sua publicaÇão. - · 

O SR. PRESIDENTE (Milton Cabral)~ O par«:er 
da Comíssão de Economia é fâVoráVei, concluindo pela 
àPi'esêri'fáÇão do Projeto de Resolução n~' 1_01, que auto
riza o Governo do Estado de Minas Gel-ais a reã,lizar 
operação de crédito no valor de 115 milhões, 33"3 mil, 
693 dólares e 5 centavos. 

O SR. PRESIDENTE (Milton Cabral) -~ Solicito do 
nobre Senador Morvan Acayaba o parecer da Comissão 
de Constituição e Justiça. 

O SR. MORVAN ACAYABA (PDS- MG. Para 
emitir parecer.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores, o Se
nhor Presidente da República, na forma do disposto no 
a,rt. 42, item VI, da ConstituiÇão, e com base no _que esta~ 
belece o parágrafo únko do art. 3' _da Res. n9 62, de 
1975, do Senado Federal, propõe seja o Governo do-Es
tado ·de Minas Geráis .autOriZado a cont~:atar operações 
de crédito ao amparo da Resolução n' 923, de 17 de maio 
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de 1984, do Banco Central do Brasil, no montante equi~ 
valente a USS: 115,333,693.05 (cento e quinze milhões, 
trezentos e trinta e três mil, seiscentos e noventa e três 
dólares norte-americanOs e cinco centavos), junto ao 
Banco do Estado de Minas Gerais S.A~ e o Banco de 
Crédito de Mioas Gerais S.A., que ao câmbio de 31-7-84, 
representam CrS 219.710,7 milhões. 
- 2:--- A"Comissão de Economia após a análise do pleito, 
concluiu Por apresentar o competente projeto ·de reso
lução autorizando a operação. 

3~ O processo é acompanhado dos seguintes elemen
tos principais: 

a) Exposição de Motivos (EM nt 135/84) do Senhor 
MiniStrõ-âe Estado da Fazenda ao Exm9 Senhor Presi· 
dente da República, comunicando que o Conselho Mo
netário Nacional, ao apreciar a proposta, manifestou~se 
favoravelmente ao pleito formulado conforme parágrafo 
único do art. 3~" da Res. n9 62, de 1975 do Senado Fede
ral; e 

b) parecer d_o Banco Central do Bra_sil - Departa
mento de Operações com Títulos e Valores Mobiliários, 
favorável ao pleito. 

4. A matéria obedeceu o disposto no art. 42, item VI, 
da Constituição;_ atendeu as normas vigentes que regu
lam pleitos da espécie (Res. n9 62, de 1975 e Res. n9 923, 
de_l984 do Banco Central do Brasil) e, ainda, o estabele· 
cido no Regimento ·Interno (art. 106, item II). 

5. Face o exposto, opinamos no sentido da normal 
tramitação da matéria, uma vez que constitucional ejurf
dica. 

1:: o Parecer. 

O SR. PRESIDENTE (Milton Cabral) - O parecer 
da Comissão de Constituição e Justiça é favorável. 

Completada a instrução da matéria, paSsã--s-e à 

Discussão, em turno único,- do Projeto de Reso· 
lução n9l01, de 1984 que autoriza o Governo doEs· 
tado de Minas Gefais a' realizar" operação de crédito 
no valor deUS$ 115,333,693.05 (cento e quinze mi
lhões, trezentos e trinta e três mil, seiscentos e no
venta e três dólares e cinco centavos). 

Em discussão- ·o projeto. (Pausa.) 
Não havendo quem queira discutí-lo, encerro a discus

são. 
Em votação. 
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer 

como se e~contram. (Pausa.) 
Aprovado. 
A matéria irá à Comissão de Redação. 

O SR. PRESID~ (Milton Cabral)- Sobr~ <!-me
sa, redação final que será lida pelo Sr. I~'-SecretáriO; 

~ lida a seguiilte 

PARECER N• 831, DE 1984 
(Da Comissão de Redação) 

Redaçio final do Projeto de Resoluçio n9 101, de 
,984. 

Relator: Senador Saldanha Der:ri 
A ComiSsão apresenta a redação _final do Projeto_ de 

Res.olução n9 IOt, de 1984, que autoriza o Governo do 
Estado de_ Minas Gerais a contratar:_ operações de crédito 
no montante equivalente a USS 115,333,693.05: (cento e 
qui_nze milhões, trezentos e trinta e três mil, seiscentos e 
noventa e três _dólares e cinco centes). 

Sala das Comissões, 27 de novembro de 1_984. -Joio 
Lobo, Presidente -Saldanha Derzl, Relator -Jorge 
K•lume. 
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ANEXO AO PARECER N• 831, DE 1984 

Redaçlo final do Projeto de Resoluçio nv 101, de 
1984. 

Faço saber que o Senado Fedaral aprovou, nos termos 
do art. 42, incísO~ VI, da Constituição, e eu, 
----- Presidente, promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO_ N• , DE 1984 

Autoriza o Gonmo do Estado de Mlnu Gerais a 
contratar, com base na Resolu~ o9 62; de J975, do 
Senado Federal e oa Raoluçlo nt 923, de 1984, do 
Banco Central do Bruil, operaç(ies de crédito no 
montante equivalente a USS 115~,693.05 (cento e 
quinze milhões, trezentos e trinta e tr& mll, seiscen
tos e noventa e três d61ares e cinco centavos), junto ao 
Banco do Estado de Miou Gerais S.A. e ao Banco de 
Crédito Real de Mlnu Gerais S.A. 

O SenadO Federal Resolve: 

1967, do Banco Central do Brasil, obedecidas as demais 
exigências cOnstantes do respectivo processo. 

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

O SR. PRFSIDENTE (Milton Cabral)- Achando-se 
em reiirriC de urgência a proposiÇão cuja red-ação final 
acaba de ser lida, deve ser esta submetida, imediatamen
te, à deliberação do Plenãrio. 

Em discussão a Redação FinaL (Pausa.) 
Não havendo quem peça a palavra, encerro a discus

são. 
Em votação. 

Os Srs. Senadores que a aprovam, queiram permane
cer sentados. (Pausa.) 

Aprovada. 
A matêria vai à promulgação. 

O SR. PRESIDENTE (Milton Cabral)- A Presidên
cia convoca sessão extraordinãria a realizar-se amanhã. 
às lO horas, neste plenário, com a seguinte 

ORDEM DO DIA Art. 19 ~o GOverno do Estado de Minas Gerais au
torizado a contratár, na forma do parãgraÍo único do 
art. 3'1' da Resolução n"' 62, de 28 de outubro de 1975, do 
Senado Federal, operações de crédito no valor equiva- - 1 -
lente a USS 115,333,693.05 (cento e quinze milhões, tre- Discussão, em turno único, do Projeto de Decreto Le-
zentos e trinta e três mil, seiscentos e noventa e três dóla- gistativo n" 1, de 1983 (n'í' 115/81, na Câmara dos Depu-
res e cinco cerites); correspondente a Cr$ tados), que aprova as contas-do Presidente da República, 
219.710.700.000 (duzentos e dezenove bilhões, setecentos relativas ao exercíCio financeiro de" 1980, tendo 
e dez milhões e setecentos mil cruzeiros) junto ao Banco PARECER FAVORÁVEL, sob n'~ 743, de 1984, da 
do Estado de Minas Gerais S.A. e aõ Banco de Crédito -- -CoffiiSsão 
Real de Minas Gerais-S.A., ao amparO da Resoluçãõ no:> -de Flnauças. 
923, de 17 de maio de 1984, do Banco Central do _Brasil; -
destinadas à renovação de operações contratadas pelo 
re(erido Estado, por antecipação da receita orçamen
tãria, na forma da Resolução no:> 63, de 21 de agosto de 

-2-

Discussão, em turno único; do Projeto de Resolução 
no:> 72, de 1984 (apresentado pela Comissão do Distrito 
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Federal como concfusão de seu Parecer no:>739, de 1984), 
que aprova as contas do Governo do.Distrito Federal, 
relativas ao exercício financeiro de 1982, tendo 

PARECERES, sob n% 740 e 741, de 1984, das Comis
sões: 

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

- de Finanças, favorâv~l. 

O SR. PRESIDENTE (Milton Cabral) - Estã encer
rada a sessão. 

( Levanta-:se Q sessão às TO horas e 25 minutos. I 

PORTARIA N• 54, DE 1984 

O Diretor-Geral do Senado Federal, no uso de suas 
atribuições e considerando o despacho l\Utorizativo do 
Presidente do Senado Federal no ProceSso n9 014345/84-
6, -resolve designar Pedro Augusto Cavalcanti O' Albu
querque, Taqufgrafo Legislativo, Classç, .. Especial". Re
ferência NS-25, do Quadro Permanente, e Denise de 
Baé~e Cavalcanti D~ ~lbuquerque, Adjunto Legislã.tivo, 
Class~ ... Úníca", Referência NS-14, do Quadro de Pes
soal CLT, pa~a, na forma do artigo 289, inciso IX do Re
gulamento Administrativo, aprovado pela Resolução SF 
n'~ 58, de 1972, e demais disposições legais que regem a 
rr~:atéria. como- adotados pela Administração do Senado 
Federal, freqãentarem, no prazo -mínimo de (2) dois 
anos, a partir âe rilaTÇo dC 1985, o curso de Mestrado em 
Administração Pública, na State University of New 
York, em Albany, Estados Unidos da Amêrica do Nor
te. 

Semido t,.ederal, 27 de novembro de 1984. - Ailaan 
Nogueira da Gama. niretor-GeraL 



DIÁRIO 
ANO XXXIX- N• 157 

ATA DA REUNIÃO DA MESA DO 
SENADO FEDERAL, REALIZADA EM 
VINTE E UM DE NOVEMBRO DE MIL 

NOVECENTOS E OITENTA E QUATRO. 

Às dez horas do dia_vinte e um_ do mês de novembro de 
mil novecentos e oitenta e quatro, na Sala de Reuniões 
da Mesa, sob a Presidência do Senhor Senador Moacyr 
Dalla, Presidente, presentes os Senhores Senadores Jai
son Barreto, Henrique Santillo, Lenoir Vargas, Milton 
Cabral, Raimuildo Parente e Almir PintO, reUrie-se-a 
Mesa do Senado Federal, para os fins do dispOsto -no -
item IV do Ato número dois, de mil novecentos e oitenta 
e quatro, ausente, por motivo justificado, o SenhOr Sena
dor Lomanto Júnior._lni.::iando os trabal_h_os, o Senhor 
Presidente declara que, conforme convocação, a reunião 
se destinava à apreciação das indicações dos delegados e 
suplentes que deverão compor o Colégio Eleitoral in
cumbido de eleger, a quinze de janeiro de mil novecentos 
e oitenta e cínco,-6 Presidente da República~ Propõe que, 
inicialmente, sejam objeto de apreCíãçào as ímpugnaçõeS 
encaminhadas por Deputados Estaduais. Aprovada a 
proposta, usa da palavra o Senhor Senador Milton 
Cábral que relata a impugnação encaminhada pelo De
putado Aldo Berna! de Almeida e outros Senhores De
putados, e que se refere ã eleiçãq dos Delegados da As
seinbléia Legislativa do Pará, concluindo pelo seu conhe
cimento, umã veZ con-siderar a competência da Mesa do 
Senado para fazê~ lo, e pelo seu não provimento. Do pro
cesso é dada vista aO Senhor Senador Lenoir Vargas, 
pelo prazo de duas horas. O Senhor Sei1ador Raimundo 
Parente esclarece que, juntamente com a comunicação 
do Presidente da Assembléia Legislativa do Estado de 
Sergipe fora encaminhada, pelo Deputado José Raimun
do Ribeiro, impugnação da eleição dos respectivos Dele
gados e que o voto do Relator era no sentido de se co
nhecer da impugnação e, q~anto ao mérito, pelas razões 
que expõe, pelo seu não provimento. Manifesta-se, ain
da, pelo acolhimento das indicações dos Delegados e Su-
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plentes das Assembléias LegíslativaS- dos- -EstadoS do 
ce-ará, Goíâs;Seigipe·e Sarita Caiariila, uriià-viZ.éOnSi
derar a instrução completa dos processos e a obediência 
aos pieceítos legais no processamento das indicações. A 
Mesa, por unanimidade de seus membros, acompanha o 
voto do Relator em todas as matérias relatadas. :e. conce
dida a pahVfa aõ Senhor Senaóor Jaíson Barreto que, 
inicialmente, se pronuncia: sobre a impugnação feita- pelo 
Deputado Raimundo Rocha Leal e outros Senhor~ De
putados à indicação dos Delegados levada a efeito no dia 
vinte e cinco de_ outubro, pela bancada do Partido De
mocrático Social, na Assembléia Legislativa do Estado 
do Maranhão, concluindo por dela conhecer e, no méri
to, negar-lhe provimento, sendo esse entendimento 
acompanhado por todos os membros da Mesa. Quanto 
aos processos das indicações -dos Delegados e Suplentes 
eleitos pelas bancadas dos partidos majoritãríoS n-as AS
sembléias dos Estados do Maranhão, Rio Grande do 
Norte, Minas Geraís-e São Paulo, manifesta-se pelo seu 
acolhimento, sendo os r~spectivos pareceres aprovados 
pela Mesa. Pede i palavra o Senhor SeiiadÕr Lenoir Yar
gãs que mã.flife.Sta sua ·cõncordância com as conclusões 
do parecer proferido p-elo Senhor Senador Milton 
Cabral que negou provimento à impugnação apresentá
da pelo Deputado A ido Berna! de Almeida e outros De
putados da Assembléia Legislativa do Pará, opondo, en
tretanto, restrições ao relatório, uma vez considerar que 
a figura do "direito adquirido", alegado pelos impug
nantes, não_ __ eiicontra _guarida na legislaçã~ eleitoral. 
Submetida a matéria a votos, a Mesa, pela unanimidade 
de seus membros, resolve negar provimento à impug
nação em referêriCía. Corltinilando com a palavra o Se
nhor Senador Lenoir Vargas emite p-a"recet que _conclui 
pelo ?COlhimento da nominata dos Delegados e Supl_en
tes indicados pelas Bancadas dos competentes Partidos 
na~ AssembJélas Legislativas dos Estados do Espírito 
Santo, Mato Grosso do -Sul e Rio de Janeiro, tendo a 
Mesa acompan.had~ o ~oto do Relator. Em seguida o _Se
nhor Senador Miltdon Cabral emite parecer faVorável ao 
acolhimento das indicações das Bancadas dos Partidos 

Majoritários nas AssembléiaS Le.gíslativas dos Estados 
da Bahia, Pernambuco, Paraná e Pará, condicionando, 
entretanto, a inclusão, na c_omposição do Colégio Eleito
ral, dos Delegados e Suplentes eleitos no Pará à apresen
tação das respectivas cédulas de identidade parlamentar. 
A M_esa, pela unanimidade de seus membros, ãcomPa
nh<l os ParecereS do Relator. Com a palavra, o Senhor 
Senador Henriqu_e Santillo emite Pareceres concluindo 
pelo acolhimento das indicaç_ões das BaQcádas dos Parti
dos Majoritários nãs Assembléias Legislativas dos Esta
dos do Acre, Alagoas, Piauí e Rondônia, sendo os mes
mos aprovados pela Mesa. O Senhor Pre-sidente solicita 
ao Senhor Senador Almir Pinto que proceda à Ieitufa 
dos Pareceres de autoria do Senhor Senador Lomanto 
JúniGr, encamh1hados a Mesã e devidaffiente assinados. 
Procedida à leitura dos Pareceres que concluem pela 
aceitaçãO das-indicações das Bancadas dos Partidos Ma
joritários nas Assembléias Legislativas dos Estados do 
Amazonas, Rio Grande do Sul, Mato Grosso e Paraíba, 
sendo os mesmos aprovados. O Senhor Presidente deter
mina que se comunique, pOr teleX: aos Presidentes--das 
Assembléias Legislativas e aos Lideres das respectivas 
Bancadas interessadas, o resultado das deliberações da 
Mesa, solicitando ao Senhor Primeiro~SecretáriO, Sena
dor Henrique Santillo que, nos termos do disposto no 
item IV dQ _Ato da Mesa, número dois de mil novecentos 
e oitenta e quatro, promova a publicação da composição 
do Colégio Eleítor"ar Ainda com a palavra, o Senhor 
Presidente dã conhecimento à Mesa do teor de solici
tação, que lhe fora encaminhada pelos comitês da Im
prens-a da Câmara e do Seriado, no sentido di:: permitir a 
presença de jOrnalistas credenciados em ambas as Casas, 
no recinto do Plenário, por ocasião da reunião do Colé
gio Eleitorãl. A pó~ várias manifeStações de Seus compo
nentes, a Mesa decide pelo não atendimento dã solici
taÇão. Nada mais havendo a tratar, o Senhor Presidente 
dá por encerrada a r~união, sendo lavrada por mim, Ne-
rione Nunes CardoSO, Secretário-dera! da Mesa, apre
sente Ata que, assinada pelo Senhor Presidente, vai à 
publicação. 
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AIMAN GUERRA NOGUEIRA DA GAMA 

Diretor-Geral do Senado Federal 

ALOISIO BARBOSA DE SOUZA 

Oiretor Executivo 

LUIZ CARLOS DE BASTOS 

Diretor Industrial 

RUDY MAURER 

Diretor Administrativo 

PARECER 
DA MESA DO SENADO FEDERAL 

Escolha dos Delegados e Suplentes da Assembléia 
Legislativa do Estado do Amazonas que deverão ele
gero futuro Presidente da República, em 15 de janei
ro de 1985, nõ Colégio Eleitoral. 

Relator: Senador Lomanto Júnior 

Pelo Ofício sfn, de9 de novembro de 1984, o Líder do 
Partido do Movimento Democrático Brasileiro -
PMDB, na As.sembf~ia Legislativa do Estado do Amazq
nas, Deputado José Maria Monteiro, comunicou ao Pre
sidente do Senado Federal, Senhor Senador Moa~yr 
Dalla, a escolha dos Deputados que funcionafãO ColriO
Delegados e Suplentes daquele Órgão Legislativo n-o Co~ 
Iégio Eleitora[ que, em IS dejaneíro de 1985, em Brasília, 
deverá -eleger o futuro~ Presidente da Ripúb1íca. 

A indicação recaiu sobre os seg'!Jintes Deputados Esta
duais: 
Delegados 
1. Manoel Monteiro Diz 
2 .. Samuel Peixoto -da Silva 
3.-- Francisco Gue_des _d__e_ QI.Leiroz 
4. João Pedro Gonçalves da Costa 
5. João Thomê de Souza de Medeiros Raposo 
6. Erasmo Prestes Amazonas Neto 
Suplentes 
I. José Maria Monteiro 
2. FeHx Valais Coelho Junior 

Sobre a comunicação à Mesa do Senado ~tá sendo_ 
feita pelo Líder da Bancada do PMDB e, não, pelo Presi~ 
dente da Assembléia- esclarece o referido Líder, subs
critor do documento, que ele assim procedeu pela cir~ 
constância da comunicação formUlada pela Presidência 
da Assembléia (que ele admite existir mas, que não figu
ra no documentário encam~nhado), não ter sido remeti
da com todas as peças exigidas pela legislação pertinente. 
A intençãoToi, portanto, cOrrigir umaialha do processo 
e a Lei Complementar permite que a comunicação seja 
feita-pelo Líder do Partido Majoritário (art. 79, parágra
fo-único da Lei Complementar n<J 47, de 1984). 

A reunião teve lugar a 26- de ou.tubro d~; 1984, a ela 
compareceram 13 (treze) deputados do PMDB, partido 
majoritário i:ia Assembléia e contou cOm a presença do 
observadot:. da Justiça EleitOral, Dr. Carlos HenriqUes 
Rodrigues. A sessão foi pública e a votação secreta. 

Cópia autenticada da Ata integra a docum~;ntação 
examinada. Nela, também, está ii'1cli.lída folha do Diário 
Oficial do Estado do Amazonas (pág. 14, do n9 de29~10-
84), que publica a cOmunicação do Líder da Bancada do 
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PMDB ao Presidente da Assembléia, dando ciência da 
~reuniãO reaHzada e enunciap;do os nomes dos De~egados 

e Suplentes CleitOs. 
Posteriormente, através de telex datado de 7-11-84, ex

pedido pelo Diretor-Geral da Assembléia Legisl~tiva do 
Amazonas, foi cõmunicada a remessa-através do correio, 
com aviso de_reçebimento, da comunicação da indicação 
dos Delegados daquela_ Assembléia, feita pela Presiden
te, Deputada Elizabeth Azize. 

De fato, a p do corrente chegou à Mesa a documen
tação _ Feferipa, acompanhada de _Declarãção firmada 
pelo Dfretol- da fmprensa Oficial do AmazOnas, esclare
~ndo que a Edição Oficial de 29-10-84 circulQu, apenas, 
a 5-11-84. 

NeStãs COndiçÕes;' ao'cOffiunicaÇã~ feiia-pela-~PI-esidente 
da-Assembléia a, 5 d_e n~vembro (of. 2873f84-GP:-f!s.26), 
foi ~empestiva, poiS feita no prazo asslrialadô no art. 79 
_!i~_ Lei Com-pleinentar ·nq 47/84. 

Verifica-se da documentaÇão, que o observador desig
nacj<:)_pelo Tribunal Regional Eleitoral para acompanhar 
Os- trabalho$-da reuriião certificou, ao pé da Ata, a reali

-zação_ da mesma, não mencionando qualquer ocorrência_ 
que a invalidasse. 

Os_twmes dos candidatos na comunicação -d,irigida ao 
Presidente do Senado estão acompanhados das respectiR 
vas_ qualificações e das reyroduções xerográficas das cê
dulas .de identidade parlamentar dos eleitos. 

Houve, também, a necessária c_omunicação sobre a 
r_euniã~ e _q que fico!! nela decidido, formulada pelo 
Líd~~ da Bancada dO Pr1DB~ DeputadO Josê Maria 
M.Qn!~ro,. à Presi~ente _da AsSem_blêia Legislativa, De-. 
putada Elizabeth Azize, datado de-26 de outubro de 
1984, ou seja, o próprio dia em que a_reuniãO foi realiza
da.. . _ 

Chegou, finalmente, à Presidência do Senado, a 13 do 
corrente mês, um telex remetido pelo Líder do Partido 
Majoritário, Deputado Josê Maria Monteiro, Solicitan
do a _retificação do nome de um dos Delegados, para 
João Tbomé Verçosa de Medeiros Raposo, erroneamente 
grafado no Ofício original. De fato, procede a retifi
cação, c-omo se verífica d<i cóPia de sua identidade parla
mentar, acostada às fls. _15 deste Processo. 

Por todo o exposto, somos de rarecer que as indi
cações_ devem ser acolhidas, procedendo-se à retificação 
do nome do Delegado ioão Thome Verçosa de Medeiros 
RaposO. 

Sala de Reuniões da Mesa do Senado Federal, 2l qe 
no-vembro de 198~. - Mocyr Dalla, Presidente- Lo
manto Júnior, Relator - -.18isoD Barleto - Henrique 
Santillo- Lenoir Vargas- Milton Cabral- Raimundo 
PiieDte - Almir Pinto. 

PARECER 
DA MESA DO SENADO FEDERAL 

Escolha dos Delegados e Suplentes da Assembléia 
Leglslati"''a do Estado da Paraíba que deverão eleger 
o futuro Presidente da República, em 15 de janeiro de 
1985, no Colégio Eleitoral. 

Relator: Senador Lomanto Júnior 
Pelo Ofício GP/764, de 30 de outubro de 1984, o Pre

sidente da Asseinbléia Legislativa do Estado 'da Paraíba, _ 
Deputado José sOares Madruga, cõmunicou ao Presi
dente do Senado Federal, Senhor Senador Moacyr 
Dalla, que a Bancada do PDS naquela Assembléia, em 
sessão realízada no dia 29 de outubro do corrente ano de 
1984, escolheu os Delegados e Suplentes do referído Ór
gão Lesgislativo que integrarão o Colégio Eleitoral que, 
·enr 15 de Janeiro de !985, em Brasília, -deVerá eleger o fu~_ 
turo Presidente da República, 

A indicação recaiu sobre os seguintes Deputados &ta
duais: 

Delegados 
1. Afrai:!Íci ·Atã.yde Bezerra Cavalcanti 
2. Nilo Mayer Feitosa Ventura 
3. Va'õ_I.Leíte_ Braga Figueiredo 
4. João Ribeiro 
.5. José Soares Madruga 
6. Egídio Silva Madruga 
Suplentes 
I. Carlos Marques Dunga 
2. Raimundo Doca Benevides Gadelha 

O Ato a que se i-efere a comunicação ora examinada 
obedece às diSpoSições da Lei Complementar n<J 15, de 
1973; alterada pela de n<J 47, de 1984, e estão em conso
nânç_ia -~ as instruções baixadas pelo Ato n~ 2, de 
1984, da Mesa do Senado Federal. 

l?ela Ata da Sessão da Bancada do Partid~ Democrâti
co Social - PDS; na Assembléia Legislativa do Estado 
da P.<~.raíba, na ·qual foram escolhidos os Delegados e Su· 
plentes que virão ao ColégiO Eleitoral para a eleição de 
15 dejaneir-õ"de 19S5, pode ser constatada a observância 
dos praz~s est~belecidos ~os artigo~ 59, 69 e 79 da Lei 
Corripleffielltai- n<J 15, de 1973, na redação que lhe foi 
dada pela Lei Complime-O.tãr n<J 47, de 1984. 
~ reunião, a que compareceram 22 (vinte e dois) __ De

putadOs,-niembros da Baiicada do PDS na Assembléia._ 
foi p_it!sTaed~ pelo Líder dessa Bancada, Deputado Eval
do ·aõnÇálves dê QueiroZ e contou com a presença do 
observador do Tribunal Regional Eleitoral,. Bacharel 
Raulino Maracajã Coutinho. A sessão foi pública e avo
tação secreta. A comunicação do Presidente da _As-
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sembléia à Mesa do Senado sobre o que ficou decidido 
na reunião, ocorreu a 30 de outubro, dia seguinte ao de 
sua realização. 

A Ata da reunião foi publicada no Diário do Poder 
Legislativo dp Estado _da Paraíba, a 30 de outubro de 
1984. Nela figuram os nonres dos Delegados e Suplentes 
eleitos.._ 

Na documentação a cujo exame procedemos, está in
cluída, em atendimento à exigência legal cornunicação 
do Uder do PDS e do Governo na Assembléia, Deputa
do Evaldo Gonçalves de Queiroz, ao Presidente da Casa, 
Depütado Josê Soares Madruga, sobre a realização da 
reunião e o que nela ficoU deliberado. 

Consta ainda da documentação, lista dos nomes e 
qualificação dos delegados e suplentes então eleitos. 

Anotamos a ausência de uma declaração formal, isola
da, do observador do TRE, sobre o Ato a que assistiu
mas, parece-nos, a exigência está atendida, por haver o 
mesmo assinado a Ata da Reunião que registra o cum
primento das disposições dos artigos 5"' e 6."' da Lei Com
plementar e o processÕ de eleição por escrutínio secreto. 

As cédulas de identidade parlamentar dos eleitos, con
forme exigência do Ato n9 2/84 da Mesa do Senado Fe
deral, instruem o processo. 

Por todo o exposto, estando atendidas as exigêncíã:s 
constantes da Lei Complementar n9 47, de 1984, e do 
Ato n"' 2/84, da Mesa do Senado, somos de Parecer que 
as indicações devem ser acolhidasA 

Sala das Reuniões da Mesa do Senado Fed_eral, 21 de 
novembro de 1984.- MOacyr Dalla, Presidente- Lo~ 

manto Júnior, Relator - Henrique Santillo - Almir Pin· 
to - Lenoir Vargas - Milton Cabral - Raimundo Pa~ 
rente - Jaison Barreto. 

PARECER 
DA MESA DO SENADO FEDERAL 

Escolha dos Delegados e Suplentes da Assembléia 
legislativa do Estado de Mato Grosso que deverio 
eleger o futuro Presidente da República, em 15 de ja~ 
neiro de 1985, no Colégio Eleitoral. 

Relator: Senador Lomanto Júnior 
Pelo OfíclO-sfn~ de 31 de outubro d.e _1984, .o Presiden

te da Assembléia Legislativa do Estado de Mato G.rosso, _ 
Deputado Ubiratan Spinelli, comunica ao PreSidente do 
Senado Federal, Senador Moacyr Da lia, que a bancada 
do Partido Democrático SoCial - PD_.5, naquela As
sembléia, prOcedeu à escolha dos Delegados e Suplentes 
que comparecerão ao Colégio Eleitoral que, em 15 de ja
neiro de 1985, em BraSília~-devc!fá eleger o futuro Prêsi
dente da República. 

A indicação recaiu sobre os seguintes Deputados Esta
duais_: 
D~legados 
l. Ary Campos 
2. Zanete Cardial 
3. Ninomiya Miguel 
4. Ubiratan Spinelli 
S._ Oscar Ribeiro 
6. Francisco Monteiro 
Suplentes 
1. Eduino Orione 
2. Pedro lima 
Cópia-- da Ata da Reunião motivadora da comuni

cação, autenticada, integra o documentário em exame. 
Os nomes dos Delegados e Suplentes eleitos foram publi· 
cados no Diário Oficial do _Estado de Mato Grosso na 
pág. 39 do número de 3Qde outubro de 1984, em comu
nicação firmãda pelo Presidente da Assembléia Legislati
va do Estado, Deputado Ubiratan Spinelli. 

A reuniã_o, a que compareceram 13 (treze) Deputados, 
membros da bancada do PDS na Assembléia, foi presidi
da pelo Líder dessa Bancada, Deputado Zanete Cárdinal 
e contou com a presença do Bacharel Luiz De! fino Cé· :___ 
sar, observad_or da Justiça Eleitoral. A sessão foi pública 
e a votação secreta. 
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A comunicação do Pre.sidente da Assembléia à Mesa 
do Senado sobre o que ficou decidid_o na reunião, cear· 
reu a 11 de outu!;lro, dia seguinte ao de sua realização. 

No documentá~io a cujo exame procedemos, não figu
rava a comunicação do Líder do PDS ao Presidente da 
Assembléia Legislativa, sobre o resultado da votação, 
em cumprimento ao qll! determiha o Ato n"' 2, de 1984, 
do Senado FederaL 

Não_houve~ também, certificação expressa, por parte 
, do _observador do tribunal Regional Eleitoral, de que fo

rã:frl' atendidas, na reunião, as disposições dos arts. 5"' e 6"' 
da Lei COmplementar e de que a eleição se process-ou por
escrutínio secreto. A assinatura da Ata, porém, por esse 
obsrevad~r. pode ser interpretada como tácito recoilhe· 
cimentO de,que todas as exigências legais foram cumpri
das na condução dos trabalhos. 

Não ha_vi_a, igualmente, sido apresentadas as cédulas 
de identidade parlamentar dos eleitos. Entretanto, essa 
documentação nos foi encaminhada posteriormente. 

Estando, assim, a documentação em conformidade 
com o -disposto na Lei Complementar em referência e no 
Ato n"' 02, de 1984, da Mesa, somos pelo acolhimento 
das indicaç_ões.' 

SaJa de ReunJões da Mesa do Senado Feder~!, 21 de 
Nov~mb~~ de 1984, ~ Moacyr Dalla, Presidente
Lomanto Júnior, Relator - Jalson Barreto - Henrique 
Santi_llo - Lenoir Vargas - Raimundo Parente - Almlr 
Pinto. 

PARECER 
DA MESA DO SENADO FEDERAL 

Escolha dos Delegados e Suplentes da Assembléia 
Legislativa do Estado do Rio Grandedo Sul, que deve-
rão eleger o futuro Presidente da República, em 15de 
janeiro de 1985, no Colégio Eleitoral. 

Relator: Senador Lomanto Júnior 
Pelo Oficio GP/LM~I298f84, de 31 de outubro de 

1984, o Presidente da Assembléia Legislativa d_o Estado 
do Rio Grande do Sul, Deputado Renam Kurtz, comu
nica ao Presidente do Senado Federal, Senhor Senador 
Moaçyr Dalla que, em cumprimento ao disposto na Lei 
Complementar n"' 15, de 13 de agosto de 1973, alterada 
pelo Decreto-lei n"' 1.539, de 14 de abril de 1977, e adap
tadãi)ela Lei Complementar n"' 47, de 22 de outubrO de 
1984, foram eleitos os Delegados e Suplentes que, repre
sentando aquela Assembléia, comparecerão ao_ -Colégio 
Eleitoral que se reunirá em Brasília, em 15 de janeirO de 
1985, para escolher o futuro Presidente "da República. 

A ·indicação recaiu sobre os seguintes Deputados Es~a
duais: 
Delegados 
I.· Luiz Fernando Staub 
2. Roberto Atayde Cardona 
3. Valmir Susin 
4, Pedro Américo Leal 
5.1 bAirton Vargas 
6. Camilo Moreira 
Suplentes 
1. Alecrides Sant'Anna de Morais 
2, Sérgio Ilha Moreira 

A Reunião da Bancada do Partido Democrático so:. 
cial - PDS, em que foram tomadas as decisões que mo
tivaram a Comunicação, teve lugar no dia 25 de outubro 
de 1984 e a ela compareceram 22 parlamentares. Foi pre
sidida pelo Deputado Roberto Atay_de Cardona, Líder 
da Bancada e foi assistida pelo Juiz Eleitoral Luiz Gon~ 
zaga Pilla Hoffmeister, Observador designado pelo Tri
bunal Regional Eleitoral para acompanhar os trabalhos 
da reunião: Ao pê da Ata existe certificação por ele assi
nada de haverem sido observados os Artigos da Lei 
Complementar n"' 47/84 e_de escrutínio secreto, confor:. 
me o art. t48 da Constituição FederaL 

A ç:o,91unicação do Presidente da Assembléia à Mesa 
do Senado sobre o que fic_ou decidido na reunião, ocor~ 
reu a 31 de outubro de 1984, dois dias após a publicação 
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de uma nota oficial sobre a reunião no Diário Ofic1id do 
Estado. Ex~mplar dessa publicação figura no processo e 
da ~ata divulgada fazem parte os nomes dos Delegados e 
Suplentes eleitos. 

No documentário a cuja exame procedemos está igual~ 
mente incluída, em atendimento à exigência legal, comu
nicação do Uder do PDS na Assembléia, Deputado Ro
berto Atayd!; Cardona, ao Presidente da Casa, Deputa
do Renan Kurtz, sobre a realização da reunião e_o que fi
cou nela deliberado, assim como cóp-ia das cédulas de 
identidade dos Deh::gados eleitosA 

Pelo exposto, estando atendidas todas as exigências le
gais, somos de Parecer que as indicações feitas merecem 
ser acolhidas, nos termos do-Ato n"' 02/84, desta Mesa. 

Sala de Reuniões da Mesa do Senado Federal, 21 de 
noy~mbrp d_t;; 1984,-:- M9acyr D~dla, Presidente- Lo
manto Júnior, Relator - Jalson Barreto -Henrique 
Santillo- Lenoir Vargas -Milton Cabral- Raimundo 
Parente -~-Aimir Pinto. 

PARECER 
DA MESA DO SENADO FEDERAL 

&Qbre _i_mpugnaçio à indicação dos Delegados e 
Suplentes da Assembléia Legislativa do Estado do 
Maranhio ao Colégio Eleitoral, feita pelos Deputa~ 
dos Raimundo Rocha Leal, Edivaldo Holanda Braga, 
José Ribamar Elouf, Eduardo Costa· Matias da Paz, 
Manoei da Penha Oliveira, Marconi Tfclto Félix 
Caldas, Carlos Alberto Ribeiro de Melo e Antonio 
Pontes de Aguiar. 

Relator: Senador Jalson Barreto 
Os Deputados Raimundo Rocha Leal, Edivaldo Ho

landa Braga, Josê Ribamar Elouf, Eduardo Costa Ma
tias da Paz, Manoel da Penha Oliveira, Marconi Tácito 
Félix. Caldas, Carlos Alberto Ribeiro de Melo e Antonio 
Pontes_de Aguiar, todos pertencentes à Assembléia Le
gislativa do Estado do Maranhão, dirigiram por advoga
do_devidameote constituído, impugnaçlo à convocação, 
indicação e comunicação dos novos Delegados e Suplen
tes ao Colégio Eleitoral, indicados em reunião da dia 25 
de outubro __ de_ 1984, pela Bancada do PDS. 

II -Sustentam os Impugnantes que haviam sido indi
cados Delegados da Assemblêia Legislativa ao Colêgio 
eleitoral, em reunião realizada pela Bancada majoritãria, 
a 6 de agosto de 1984 e que tal indicação não se confir
mou quando da eleição levada a efeito a 25 de outubro 
de 1984, sob a êgide da Lei Complementar n"' 47/84. 

A eleição de outros Deputados, que não os anterior
mente escolhidos, segundo os Suplicantes, teria ferido di
reito deles abrigado pelo art. 153, § 39 da Constitução Fe
deral. A iiJ,dtcação formulada anteriormente, 
cohsubsta.nciar..se-ia num ato jurídico perfeito, isto é, 
çonSumado segundo a leí Vigente ao tempo em que se 
efe_tu_au, Teria_ nascido para os Requerentes_ direito subje
tivo, definitivam~nte adquirido, de participar da próxi
ma reunião do Colégio EleitoraL 

III- A primeira indicação de Delegados e Suplentes 
da Assembléia Legis_lat_iva do Maranhão foi feita quando 
ainda não haviam sid_o_disciplinadas as regras para esta 
escolha, uma vez que, com o advento da Lei Comple
mentar nQ 47/84 é que adaptou-se a Lei Complementar 
n9 l~/73 às disposições da Emenda Constitucional n"' 
22/82,_ 

Segundo nosso_ entendimento, a indicação primeira 
não tem net:thum valor, não podendo ser considerada e, 
como tal, não gerou qualquer direito aos que dela cons
tavam. 

IV----:- Por outro lado, da leitura da Ata da reunião da 
Bancada do PDS realizada a 25 de outubro de 1984, 
ver_Lfiç;:~.~s~_que pelo Deputado José Elouf, um dos signa
tários desta impugnação, foi formulado protesto contra 
a presença de agentes da Polícia Federal nos corredores e 
dependências do prédio "(fá" A:Ssembléiu armados de me
tralhadoras, chegando a ameaçar alguns desses Deputa
dos, Em razão_ disto~ prossegue a_ Ata- consumou-se. 
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o protesto com a retirada de quinze dos deZesseis Depu
tados que não exercitaram o direito do voto por :se senti
rem coagidos. 

Depreende..se da referida redação da Ata, assinada in
clusive pelo Deputado José ElotJf, um dos lmpugnantes, 
que eles e os seus companheiros não se insurgiram contra 
a votação por esta- supostamente- ferir seus direitos 
adquiridos mas, tão-somente por se sentirem coagidos 
pela presença dos agentes da Policia Federal. 

De qualquer forma, a eleição contou com a presença 
do Observador d_a Justiça Eleitoral, que assinou a Ata da 
reunião, sem qualquer ressalva. 

V- Por todo o exposto, conhecemos da impugnação 
e, no mérito, por entendermos que a indicação dos Dele
gados e respectivos Suplentes ao COlégio Eleitoral reali
zada anteriormente à Lei Complementar nq 47, de 22 de 
outubto de 1984, com ·apoio em normas que não mais 
prevaleciam, já que haviam sido derrogadas pela Emen
da Constitucional n' 22/82, não geraram -direito aos que 
integravam a referida indicação. 

Sala de Reuniões da Me!!;:t do Senado, 2J_ de novembro 
'de 1984.- Moacyr Dalla, Presidente _:-_-Jãison Ü-;._rretÕ,
Relator- Henrique Santillo- Lenoir Vargas- Milton 
Cabral - Raimundo Parente - Almir Pinto. 

PARECER 
DA MESA DO SENADO FEDERAL 

Sobre eleição dos Delegados e Suplentes da As
sembléia Legislativa do Estado do Maranhão ao Co
légio Eleitoral que irá eleger o Presidente da Repúbli .. 
ca a 15 de janeiro de 1985. 

Relator: Senador Jalson Barreto 
Pelo Oficio n•f420J84, de9 de novembro de 1984, o Se.. 

nhor Presidente da Assembléia Legislativa do Estado do 
MarànJtão comunicou ao Presidente do Senado Federal 
os nom~s dos Deputados-que comporão o Colégio Elei
toral,' representando aquela Assembléia, na eleição do 
Presidente da República, que terá lugar em Brasflia, a 15 
de janeiro de 1985. 

II -A escolha recaiu no nome dos- seguintes Deputa
dos: 

Delegâdos 
I. Aluizio de Abreu Lobo 
2: Benedito Florêncio Duarte 
3. Celso da Conceição Coutinhg 
4. José: Rodrigues Paiva 
S. Orlando Brito de Aquino 
6. Theoplistes Teixeira de Carvalho e Cuntiã:}·ilho 

Suplentes 
1. Dorian Riker Teles de Menezes 
2. -Davi Alves Silva 

III - O expediente se fez acompanhar: 
a) Ata da reunião da Bancada do Partido Majori-

tário; -
b) Comi.taicação do Líder da Bancada ao Presidente 

da Assembléia sobre o resultado da votação; 
c) Declaração do Diretor da Imprensa Oficial do Es

tado de que a relação dos eleitos foi publicada na edição 
do dia 21 de outubro de 1984; 

d) Cédulas de identidade dos Delegados e Suplentes. 
IV - Não foi cumprido por parte do Presidente da 

Assembléia- Legislativa o prazo previsto no art. 79 da Leí 
Complementar n.,.. 47/84. Igualmente deixou aquela au
toridade de enviar ã Mesa do Senado a qualificação dos 
Delegados e de seus Suplentes (art. 79 da Lei Comple-
mentar n9 47/84). 

Por outro lado, não hã certidão expedida pelo obser· 
vador designado pelo Tribunal Regional Eleitoral. Co
mo, entretanto, o referido Observador assinou a Ata, 
cuja cópia autenticada instruiu a documentação, parece-
nos seja dispensável a exigência de certidão autônoma 
prevista no Ato nt 02/84 desta Mesa. 

DIÁRIO DO CONGRE_SSO NACION;I.L (Seção II) 

O descumprimentO do prazo para remessa da comuni
cação não gerou qualquer dano ao prcices.•:;o, umã vez 
que a mesma se deu antes do prazo fatal assinalado no 
item II do Ato n9 02/84 desta Mesa. _ 

Há que se atender, entretanto, à exigência do art. 79 do 
Ato Complementar n9 47j84, no que respeita à qualifi
cação dos Delegados. 

V -- Em conclusão, com apoio no que prescreve o 
item III do Ato n9 02/84, da Mesª do Sen.adg, solicita
mos ao Seilhor Presjdente as diligências necessárias para 
que seja atendido o disposto no art. 79 do AtQ Comple
mentar n~' 47/84, no que respeita à qualificação dos De
legados e seus_ Suplentes. 

Sala de Reuniões da Mesa do Senado Federal, 21 de 
novem,bro de 19~4. - Moacyr Dalla, Pr~side0te - Jai~ 
son Barreto, Relator- Henrique Santillo- Lenoir Var
gas - Milton Cabral- Raimundo Parente - Almlr Pin
to. 

PARECER 
DA MESA DO SENADO FEDERAL 

Sobre a indicação dos Delegados da Assembléia 
Legislativa do Estado do Rio Grande do Norte ao Co .. 
léglo Eleitoral que irá eleger o Presidente da Repúbli· 
ca a 15 de janeiro de 1985. 

Relator: Senador Jaison Barreto 
Através do Ofi:ciõ rP 340/8_4, de 26 de outubro de 

1984, o Presidente da Assembléia Legislativa do Estado 
do Rio Grande do Norte, Deputado Márcio Marinho, 
comunicou ao Presidente do Senado a escolha dos Dele
gados e Suplentes que irão integrar o Colégio Eleitoral 
que elegerá, a 15 de janeiro de 1985, o -Presidente daRe
pública. 

II - A indicação atinge os seguintes Deputados: 

Delegados 
I -José Fernandes 
2- Márcio Marinho 
3 -- Wiiiy Sal~anha 
4- Raimundo Fernandes 
5-- Getlllio Rego 
6- Carlos Augusto 

Suplentes 
l -Rui Barbosa 
2 - Kleber Bezerra 

III -O expediente do Presidente da Assembléi~ se 
_acha acompanhado dos seguintes documentos: 

a) cópia da ata da reunião da Bancada do PDS, reali
zada a 24-10-84; 

b) ofício do Lider do PDS, de 24~10-84, comunicando 
a eleição dos Delegados e Suplentes; -

c) publicação no Diârio Oficial de 26-10-84, da eleição 
dos Delegados e Suplentes; 

d) qualificação dos eleitos; 
e) cédulas de identidade dos Delegados e·Suplentes.-

IV- Ao pé da Ata da reunião da Bancada o observa-
dor da Justiça Eleitoral certificou a realização da eleição 
com obsúvância da legislação pertinente. 

V- Pelo exposto, todas as exigências da Lei Comple
mentar n9 47 J84 e do Ato n9 02/84 da Mesa do Senado 
foram plenamente atendidas, motivo pelo qual somos de 
parecer que as indicações feitas pela Bancada do Partido 
Majoritário da Assembléia do Estado do Rio Grande do 
Norte, sejam ac.olhidas, para os fins do incisQJV do Ato ~ 
n~' 02/84, da Mesa do SenaQo. 

Saia de Reuniões da Mesa do Senado Federal, 21 de 
novembro de 1984.- MÕacyr Dalla, Presidente- Jai~ 
soo Barreto, Relator- Henrfque SantUio- Lenoir V ar~ 
gas - Milton Cabral- Raimundo Parente - Almir Pin
to. 

Novembro de 1984 

PARECER 
DA MESA DO SENADO FEDERAL 

Sobre a comunicação da eleiçilo dos Delegados e 
Suplentes da Assembléia Legislativa do Estado de 
Minas Gerais ao Colégio Eleitoral, que elegerá o Pre-
sidente da República a IS de janeiro de 1985. 

Relator: Senador Jaison Barreto 
Através do Ofício 4.875/84, de 31 de outubro de 1984, 

o Presldente da Assemblêia Legislativa do Estado de Mi~ 
nas Gerais comunicou ao Presidente do Senado a esCo
lha dos Delegados e respectivos Suplentes, que irão re
presentar aquela Assembléia,- no -Colégío Eleitoral que 
irã eleger o Presidente da República a 15 de janeiro de 
1985. 

li - A indicação dos Delegados recaiu sobre os ~e
guintes Deputados: 
Delegados 
1 - Genésio Bernardino de Souza 
2 --Jairo Magalhães Alves 
3 -- Felipe Neri de Almeida 
4 - Ademir Lucas Gomes 
5 - Dalton Moreira Canabrava 
6--- -Elmo Braz Soares 
Suplentes 
I -- Clodesmidt Riani 
2 - Vera Cruz Coutin_ho 

III - Acompanham o expediente os seguintes docu
mentõs: 

a) Cópia da Ata da Reunião da Bancada do PMDB, 
_que- elegeu os Delegados, a 29 de outubro de 19$4; 

b) oficio do Uder da Bancada do PMDB, Deputado 
Adem ir Lucas, de 29 de outubro de 1984, ao Presidente 
da Assembléia, comunicando a eleição; 

c) qualificação dos Delegados eleitos; 
d) -publicação no Diário Oficial de 31-10-84, da re

lação dos Delegados indicados e seus Suplentes; 
e) certidão expedida pelo Observador da Justiça Elei

toral, dando contas da realização da eleição e obediên
cias às nonnas estabelecidas na legislaçãq vigente; 

f) cédulas de identidade dos Delegados - eleitos e 
seus Suplentes. 

IV - A documentação C$tá em consonância com as 
exi8,êi1cias· da Lei COmplementar n9 47/84 e do Ato IJ.9 
2/84, da Mesa do Senado. Por isto, somos de Parecer 
que a M!.!sa deverá escolher as indicações, nos termos do 
item IV do Ato n' 2/84, aci?J,a citado. 

Sala de Reunião da Mesa do Senado Federal, 21 de 
novembro de 1984.- Moacyr Dalha, presidente- Jal
son Barreto, Relator~ Henrique Santílo --Lenttir V~r
gas - Milton Cabral- Raimundo Parente- Almir Pln~ 
to. 

PARECER 
DA MESA DO SENADO FEDERAL 

Sobre indicação dos Delegados e Suplentes da As
sembléia Legislativa de Sio Paulo, gue c:omporão o 
Colégio Eleitoral que elegerá o Presidente da Re-
pública a 15 de janell·o de 1985. 

Relator: Senador Jaison Barreto 
Por ofício de 29 de outubro de 1984, o Presidente da 

Assemblêia Legislativa de São Paulo, Deputado Néfi Ta
les, comunicou ao Presidente do Senado a eleição dos 
Delegados e Suplentes daquela Assemblêia que írão 
compor o Colégio Eleitoral que etegerã o Presidente da 
República em janeiro de 1985. _ 
-II·- A escolha recaiu sobre os seguinteS Deputados: 

Delegados 
1-Néfi Tales 
2 - Laerte Pinto 
3- Luiz Carlos-Santos 
4- Mauto Bragato 
5- Aloysio Nunes Ferreira 
6- José Yunes 
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Suplentes 
l -Benedito Cintra 
2 -Milton Baldocbi 

III -O expediente do Presidente da Assembléia Le
gislativa se fez acompanhar dos seguintes documentos: 

a) Oficio de 27 de outubro de 1984, do Gder do 
PMDB, Deputado Wagner Rossi, ao Presidente da As
sembléia, dando contas da eleição realizada a 25-l0-84; 

b) Ata da reunião da Bancada do PMDB, que elegeu 
os Delegados e se_us Suplentes; 

c) qualificação dos Delegados e seus Suplentes; 
d) publicação no Diário Oficial, de 28-I0-84, da re

lação dos Delegados e Suplentes; 
e) cédulas de identidade dos eleitos. 
IV- Não consta da documentação examinada a cer

tidão a que se refere a letra a, inciso I do Ato 02/84, da 
Mesa do Senado. 

No entanto, verifica-se que o Observador da Justiça 
Eleitoral assinou a Ata da reunião da Bancada. Por isto, 
parece-nos, a exigência estâ suprida. 

V- Por todo o exposto, entendemos que as exigên
cfas da Lei Complementar n9 47/84 e do Ato n~' 02/84, 
da Mesa do Senado se acham supridas e, em conseqüên
cia disto, as indicações feitiS,- merecem. acOlhimento. 

Sala de Reuniões da Mesa do Senado Federal, 21 de 
novembro de 1984.- Moãcyr Oalla, Presidente- Jaf
son Barreto, Relator - Henrique Santillo - Lenoir 
Vargas -Milton Cabral - Raimundo Parente- Almir 
Pinto. 

PARECER 
DA MESA DO SENADO FEDERAL 

Sobre as indicações dos delegados da Assembléia 
Legislativa do Estado do Acre, e repectivos suplentes, 
ao Colégio Eleitoral incumbido de eleger, a 15 de ja
neiro de 1985, o Presidente e o Vic:e-Presidente da 
República. 

Relator: Senador Henrique Santillo 
Em obediência às disposiçõeS da Lei Coinplementar n~> 

15, de 1973, alterada pela de n~' 47, de f984, e, em conso-
nância com as- inStruções _baixadas pelo Ato n~' 2, de 
1984, da Mesa do Senado Federal a esta foi encaminha
do, através de oficio do Presidente da Assemblêia Legis
lativa do Estado do Acre, os nomes dos respectivos De
putados que, na qualidade de delegados e suplentes, irão 
integrar o colégio eleitoral incumbido de eleger, a 15 de 
janeiro de 1985, o Presidente e o V ice-Presidente daRe
pública. 

De acordo com a legislação específica e instruções da 
Mesa do Senado Federal, na indicação Uos delegados e 
suplentes deveriam ser observadas, em cada uma das As
sembléias Legislativas, as condições a seguir enumera
das: 

J9) reunião da bancada do partido majoritário, ou 
igUalitário, no mês de outubro, na sede da Assembléia; 

2~>) presidência do respectivo líder e presença de ob· 
servador do Tribunal Regional Eleitoral na reunião; 

39) eleição, por escrutínio secreto, de 6 (seis} delega
dos e 2 (dois) suplentes, ou, no caso de partido com re
presentação igualitária na Assemblêia, de 3._(três) delega
dos e 1 (um) suplente; 

4~>) empate resolvido a favor do mais ídoso; 
5~>) comunicação imediata~ pelo líder, do resultado da 

eleição, ao Presidente da Assemblêia; 
6~') publicação, pelo Presidente da Assembléia, no 

Diário Oficial do Estado, dentro de 48 (quarenta e oito) 
horas, dos nomes dos delegados e respectivos suplentes; 

7~') comunica~ção do Presidente da Assembléia à Mesa 
do Senado Federal, dentro de 3 (três) dias, contados a 
partir da publicaÇão; ou do líder do partido, nos 3 (três) 
dias que se seguirem àqueles, dos nomes e qualifica"Ção 
dos delegados e suplentes, instruída com cópias autenti· 
cadas: 

a) da ata da reunião da bancada e certificaçãO_; pelO 
obst!rvador do TRE, de terem sido obedecidas, na reu-

DJÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção II) 

nião, as disposições dos arts. 59 e 6~> da referida Lei Coiil
_plementar e ter a eleição sido P:rocedi~a por escrutínio 
·secreto~ 

b) da comunicação do líder ao Presidente da As
sembléia, sobre o resultado da eleição; 

c)" da publicação, no Diário Oficial do Estado, dos 
nomes dos delegados e respectivos suplentes; 

d) da cédula de identidade parlamentar dos eleitos. 
Autuadas, em separado, as comunicações, em atendi

mento ao dispostO no Ato n~' 2, de l984, da mesa do Se
nado Federal e, tendo em vista a posterior publkação da 
composição do colégio eleitoral, nos termos do art. 81' da 
Lei Complementar em referência, coube-nos analisar o 
presente processo, referente à Assembléia Legislativa do 
Estado do Acre. 

A documentação foi encaminhada no prazo legal e, 
examinada minuciosamente, demonstra o fiel cumpri
mento de to_das- as formalidades conforme as disposições 
da Lei Complementar n~" 15, de 1973, alterada pela Lei 
Complementar nl' 47, de 1984 e do Ato n~> 2, de 1984, da 
Mesa do Senado Federal. 

Somos, pois, de parecer favorável ao credenciarnento, 
como Delegados da Assembléia Legislativa do Estado 
do Acre ao colégio eleitoral que elegerá o Presidente e o 
Vice-Presidente da República a 15 de janeiro de 1985, 
dos Deputados Alcirnar Nunes Leitão, Edson Simões 
Cadax.o,_ Félix Valle Pereira, Franciso Thaumaturgo, 
Manoel Pacífico da Costa e Walmir Gomes Ribeiro e, 

- corno suplentes, dos Deputados Maria Miriatri Pinho 
Pascoal e Geraldo Pereira Maia, todos da bancada -majo
ritária do P..:lrtido do Movimento Democrático Brasilei-
ro; 

Sala de Reuniões da Mesa do Senado Federal, 21 de 
novembro de 1984.- Moacyr Dalla, Presidente- Hen
rique Santillo, Relator - Lenoir Vargas - Milton 
Cabral - Raimundo Parente - Almir Pinto. 

PARECER 
DA MESA DO SENADO FEDERAL 

Sobre as Indicações dos delegados da Assembléia 
Legislativa do Estado de Rondônia, e repectivos su
plentes, ao colégio eleitoral incumbido de eleger, a 15 
de janeiro de 1985, o Presidente e o Vlce-Presldente 
da República. 

Relator: Senador Henrique Santlllo 

Em obediência às disposições da Lei Complemeiúar n'i' 
15, de 1973, alterada pela n~>47, de 1984, e, em consonân
cia com as instruções baixadas pelo Ato n"' 2, de 1984, da 
Mesa do Senado Federal, a esta foi encaminhado, atra
vés de ofício do Presidente da Assembléia legislativa do 
Estado de Rondônia, Os norries dos respectivos deputa~ 
dos que, na qualidade de delegados e suplentes, irão inte
grar o-colêgio eleitoral incumbido de eleger, a 15 deja-

- neiro de 1985, o Presidente e o Vice-Presidente da Re
pública. 

De acordo com a legislação específica e ínStrUções da 
Mesa do Senado Federal, na indicação dos delegados e 
suplentes deveriam ser observadas, em cada uma das 
Asembléias legislativaS, as condições a seguir enumera-
dãs: - --

19) reunião da bancada do partido majoritârío, ou 
Igualitário, no mês de outubro, na sede da Assembléia; 

29) presidência- do respectivo líder e presença de ob
servador do Tribu~al Regional Eleitoral na reunião; 

3~>) eleição, por escrutínio secreto, de 6 (seis) delega
dos e 2 (dois) suplentes, ou, no caso de partido com re
presentação igualitária na Assembléia, de 3 (três) delega
dos e I (um) suplente; 

4~>) empate resolvido a favor do mais idoso; 
5~>) comunicaçãO imediata pelo líder, do resultado da 

eleição, ao Presidente da Assembléia; 
6"') publicação, Pelo Presidente da Asseinbléia, no 

Diário Oficial do Estado, dentro de 48 (quarenta e oito) 
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horas, dos nomes dos delegados e repectivos suplentes; 
71') comunicação do Presidente da Assembléia à 

Mesa do Senado FedCral, dentro de 3 (três) dias conta
dos a partir da publicação, ou do líder do partido, nos 3 
(tr_ês) dias que se seguirem àqueles, dos nomes e qualifi
cação dos delegados e suplentes, instruída com cópias 
autenticadaS; 

a) da ata da reunião da bancada e certificação, pelo 
observador do TRE, de terem sido obedecidas, na reu
nião, as disposições dos arts. 59 e 6~> da referida Lei Com
plementar e ter a eleição sido procedida por escrutínio 
secreto; 

b) da comunicação do líder ao Presidente da As· 
sembléia, sobre o resultado da eleição; 

c) da publicação, no Diário Oficial do Estado, dos 
nomes do delegados e respectivos suplentes; 

d) da célula de identidade parlamentar dos eleitos. 
Autuadas, em separado, as comunicações, em atendi· 

menta ao disposto no Ato n~"2, de 1984, da Mesa do Sen
do Federal e, tendo em vista a posterior publicação da 
composição do Colégio Eleitoral, nos termos do art. 89 
da Lei Complementar em referência, passaremos a anali
sar, sucintamente o processo que nos coube relatar, refe
rente à Assembléia Legislativa do Estado de Rondônia. 

A documentação foi encaminhada no prazo legal e, 
examinada minuciosamente, retrata o fiel cumprimento 
de todas as formalidades exigidas na Lei Complementar 
n"' 15, de 1973, alterada pela Lei Complementar n'i' 47, de 
1984 e no-Ato ril' 2, de 1984, da MeSa dO Senado Federal. 

Somos, pois, de parecer favorável ao credenciamento, 
como delegados da Assembléia Legislativa do Estado de 
Rondônia junto ao Colégio Eleitoral que elegerá o Presi
dente e o Vice-Presidente da República a 15 de janeiro de 
1985, d_os Deputados Amizael Gomes dá Silva, Genival
do José de Souza, José de Abreu Bianco, Marvel Faber 
Peluccio Falcão, Heitor Luiz da Costa Júnior e Os~aldo 
Piana Filho e, como suplentes, dos Deputados Juyutaka 
sato e Silvernani César dos Santos, todos da bancada 
majoritária do Partido Democrático Social; 

Sala de Reuniões _da Mesa do Senado Federal, 21 de 
novembro de 1984. - Moacyr Dalla, Presidente- Hen
rique Santillo, Relator - Raimundo Parente - Jalsoa 
Barreto - Lenoir V argas - Milton Cabral - Almir Pin
to. 

PARECER 
DA MESA DO SENADO FEDERAL 

Sobre as Indicações dos delegados da Assembléia 
LegisladYa do Estado do Plau{, e respectivos suplen
tes, ao Colégio Eleitoral Incumbido de eleger, a IS de 
janeiro de 1985,_ o Presidente e o Vice-Presidente da 
República. 

Relator: Senador Henrique Santillo 
Em obediência às disposições da Lei Complementar n~' 

15, de 1973, alterada pela de n' 47, de 1984, e, em conso· 
nância com aS instruções baixadas pelo Ato n~' 2, de 
1984, da Mesa do Senado Federal, a este foi encaminha
do, através de oficio do Presidente da Assembléia Legis
lativa do Estãdo -do Pfauí, os nomes dos respectivos De
putados que, na qualidade de delegados e suplentes, irão 
integrar o Colégio Eleitoral incumbido de eleger, a 15 de 
j(!.neiro de f_985, o Presidente e o Vice-Presidente da Re
pública. 

De acordo com a legislação específica e instrução da 
Mesa do Senado Federal, n~ indicação dos delegados e 
suplentes deveriam ser observadas, em cada uma das As
sembléias Legislativas, as condições a seguir enumera
das: 

l~') reunião da bancada do partido majoritário, ou 
igualitário, no mês de outubro, na sede da Assembléia~ 

2"') presidência do respectivo líder e presença de ob
servador do Tribunal Regional Eleitoral na reunião~ 



4594 QuintaCfeira "9 . c-·~NGRmONAUONAC (~·o<<) 
J'i'} eleição, por escrutínio secreto, de 6 (seis) delega

dos e 2 (dois)_s_up\entes, ou, no ca..so de partido com re
presentação igualitária na Assembléia, de 3 (três) delega
dos e I (um) suplente; 

41') empate resolvido a favor do mais idoso; 
5\") comunicação imediata, i)e\0 líder, do resultad~ _da 

eleição, ao Presidente da Assembléia; 
~~~) publicação, pelo Presidente da Assembléia,- no 

Diário Oficial do Estado, dentro de 48 (quarenta e oito) 
horas, dos nomes dos delegados e respectivos Suplentes; 

7~') comunicação do Presidente da Assembléia à Mesa 
do Senado Federal, dentro de 3 (~rês) dias, contados a 
partir da publicação, ou do líder do partido, nos 3 (três) 
dias que se seguirem àqueles, dos nomes ~ qualifiCação 
dos delegados e suplentes, instrui da com cópias autenti
cadas: 

a) da ata da reunião da bancaºa e certificação, pelo 
observador do TRE, de terem sido obed~cid_as, na reu
nião, as disposições dos arts. 5"' e 6"' d~ referida Lei CorQ~ 
plementar e ter a eleição sido procedida por escrutínio 
secreto: 

b) da comunicaÇão do líder ao Presidente da As-
sembléia, sobre o resultado da eleição; --

c) da publicação, no Diário Oficial do Estado, dos no
mes dos delegados e respectivos suplentes:_ 

d) da cédula de identidade parlamentar dos eleitos. 
Autuados, em separado, as comunicações, em atendi

mento, ao disposto n_o_Ato n~' 2,_de 1984, da M~a. do_ Se
nado Federal e, tendo em vista a posterior publicação da 
composição do Colégio Eleitoral, nos termos do art. 8"' 
da Lei Complementar em referência, passaremos a anali
sar, sucintamente, o processo que nos foi distribuído re
ferente à Assembléia Legislativa do Estado_do Piauí. 

Os documentos constantes do 1-'rocesso referente à As
sembléia Legislativa do Estado do Piauf foram enc:imi
nhados em tempo hâbH e examinados detidamente todas 
as peças que contém, retratando, as mesmas, o fiel cum
primento de todas a_s formalidades exigidas na Lei Com
plementar n~' 15, de 1973, alterada pela Lei Complemen
tar n"' 47, de 1984 e no Ato n~' 2, de 1984, da Mesa do Se
nado Federal, inclusive quailto ao processo de de"Sempa.; 
te do 61' delegado e do }9 suplente prevísto no item rrr do 
art. 5«> da referi_çla L~i Complementar. 

Concluímos, assim, favOravelmente ao credenciamen~ 
to, como delegados da Assembléia Legislativa do Estado 
do Piauí ao Colégiõ Eleitoral que elegerâ o Presidente e o 
Vice-Presidente da República a IS de janeirO- de 1985, 
dos Deputados Wilson de Andrade Brandão, Sabino 
Paulo Alves Neto, Ildefonso Vielfa Dias, Sebastião Ro
cha Leal, Waldemar de Castro Macedo e .Io..st do Rego 
Lobão e, como suplentes, dos Deputados Luiz Gonza.ga 
Paes Landim e Marcelo do Egito Coelho, todos da ban
cada majoritãria do Partido Democrãtico Social. 

Sala de Reuniões -da M~_a Q.o Senado_ Federal, 71 de 
novembro de 1984.- Moacyr Dalla, Presidente- Hen~ 
rigue Santillo, Relator ~ Jaison Barreto- Lenoir Var
gas - Milton Cabral- Raimundo Parente - Almlr Pin
to. 

PARECER 
DA MESA DO SENADO FEDERAL 

Sobre as indicações dos delegados Assembléia Le
gislativa do Estado de Alagou, e respectivos sttplen
tes, ao c:oléglo eleitoral incumbido de eleger, a 15 de 
janeiro de 1985, o Presidente e o Vice-Presidente da 
Repúblh:a. 

R.elator: Senador Henrique Santlllo 
Em obediência às disposições da Lei Complementar n«> 

15, de 1973, alterada pela de n"' 47, de 1984, e, em canso-

nância com as instruções baixadas pelo Ato n~' 2, de 
1984, da Mesa do Senado Fede.r:_nl, a' esta foi enCaminha
d_o_,.__alr.avés de oficio do Pr_~idente_da A~s~frtbléi~_Leg_is
lativl:l _do Estado de A lagoas, os nomei dõS respectiVos 
Peputados que, na qualidade de delegados e su-plentes, 
irão integrar o colégio eleitoral incumbido de eleger, a 15 
dejªneiro de 1.985, o Presidente e o Vire. Presidente_ da 
República. 

De acordo com a legislação especifica e instruções_ da 
M.esa do Senado- Federal, na indicaçãO dos dele&ados e 
suplentes deveriam ser observadas, em cada uma das As
sembléias legislativas; as condições a seguir enumera
das: 

l~') reunião da bancada do partido majotifârio; _ou 
igualitário, no mês de outubro, na sede da Assembléia; 

2?) __ _presidência do respectivo líder e presença de ob
servador do Tribunal Regional Eleitoral na reunião; 

31') eleição, po-r escrutínio secreto, de 6 (seis) delega
dos e 2 (dois) suplentes, ou, no caso de partido com re

-presentação igualitária na Assembléia, de_ l(três) delega
dos e 1 (um) suplente; 

4~') empate resolvido a favor do mats idoSo; 
5'i'rcomunicação imediata, pelO líder, do resultado da 

eleição, ao Presidente da Assembléia; 
6~') publicação, pelo Presidente__da _Assembléia, no 

Diário Oficial do Estado, dentro de 48 (quarenta e oitO) 
horas, dos nomes dos delegados e respectivos suplentes; 

7~') comunicação do Presidente da Assembléia à Mesa 
do Senado Federal, dentro de 3 (trê~) dias, co!}ia~_os a 
partir da publicação, ou do líder do partido, no~ 3 (trêS) 
dias que se seguirem àqueles, dos nomes e qualificação 
dos delegados e suplentes, instruída com cópias autenti
cadas: 

a) da at:i ~a reunião da baoca.da e certificáção, pelo 
observador -do TRE, de terem sido obedecidas, na reu
nião, as disposições dos_arts. 5«> e 61' da referida Lei Com
plementar e ter a eleição sido prqcedida__por escrutínio 
secreto; 

b) da comunicação do _líder ao Presidente da As
sembléia, sobre o resultado da eleição; 

c) da publicação, no Diário Oficial do Estado, dos 
no.mes· dos delegados e respectivos suplenfes; 

d) da cédula d~ _i!ientidade parlamentar dos eleitos. 
Autuados, em separado, as comunicações, em atendi
mento ao disposto no Ato n"' 2, de 1984, da Mesa do Se
nado Fçderal e, tendo em vista a posterior pUblicação da 
com-posição do colégio eleitoral, nos termos do ar_t. .8~' da 
Lei Complementar em referência, passaremo$ a arialisar, 
sUcilitatitimte o processo que nos coube relatar, referente: 
à Assembléia Legislativa do EstadÇl de Alagoas. 

Os documentos constantes do Process-o referente à As
sembléia Legislativa do Estado de A lagoas foram enca
minhados em tempo hábil e examinadas detidamente to-

- das as peças que contém,-retratando, as mesmas, o fiel 
curhprimento de todas a_s forrnalida_des exigidas na Lei 
Complementar-n~' 15, de 1973, alterada pela Lei Comple
mentar n~' 47, de 1984 e no Ato n~'2, de 1984, da Mesa do 
Senado Federal. 

Somos, pois, de parecer favorável ao credenciamento, 
como delegados da Assembléia Legislativa do Estado de 
A lagoas junto ao colégio eleitoral que elegerá o Presi
dente e o V ice-Presidente da República a 15 de janeiro de 
1985, dos Deputados Roberto Torres, Laércio Malta, 
Betl_edito de Lira, Emílio Sílva, Hélio Lopes e Edival 
Vieira Gaia e, como suplentes, dos Deputados José 
Duarte Marques e Manoel Pereira, todos da _bancada 
majoritária do Partido Democrâtico Social; 

Sala de Reuniões da Mesa do SenadQ _Federal,21 de 
novembro de t 984.- Moacyr Dalla, Presidente- Hen
rique Ssntillo, Relator- Jal:wn Barreto- Lenoir Var
gas - Milton Cabral - Raimundo Pilrente - Almlr Pin~ 
to. 

Novembro de 1984 

PARECER 
DA MESA DO SENADO FEDERAL ~ 

Sobre as Indicações dos delegados ao Colégio Elei
toral incumbido de eleger, a 15 de janeiro de 198!, o 
Presidente e o Vlce-Presidente da República, referen

-,_ tes aos EstadQs de Espírito Santo, Mato Grosso do 
SUl e Rio de Janeiro. 

Relator: Senador Lenolr Vargas 
Em obediência às disposições da Lei Complementar n~' 

15, de 1973, alterada pela d~ nl'47, de 1984, e, em conso-
-nância com as instruções baixadas pelo Ato n~' 2, de 

1984. da Mesa dQSenado Federal. a esta foram encami
nhados, atrav~ de ofícios dos Presidentes das Assemble

~ias Legislativas dos Estados, os nomes dos respectivos 
Deputados que, 'na qualidade de delegados e suplentes, 
irão inteirar o Colégio Eleitoral incumbido de eleger, a 
15 de janeiro de 1985, o Presidente e o Vice-Presidente da 
República. 

De acordo com a Legislação específica e instruções da 
Nf!!sa do Senado Federal, na indicação dos delegadps ~ 
suplentes, deveriam ser observadas as condiÇões a st_guir 
enumeradas: 

l~) -Reunião da bancada do partido majoritário, ou 
igualitário, até 31 de outubro, na sede da Assembléia; 

2•) presidéncia do respectivo Uder e a presença do 
observador do Tribunal Regional Eleitoral na reuni_~o; 

3') eleição, por escrutínio secreto, de 6 (seis) delega
dos e 2 (dois) suplentes, ou, no caso de Partido com re
presentação igualitária na Assembléia, de 3 (três) delega
dos e I (um) suplente; 

4~) empate resolvido a favor do mais idoso; 
""'5') comunicação imediata, pelo Líder, do resultado 

da eleição, ao Presidente da Assembléia; 
6•) publicação, pelo Presidente da As&embléia, no 

Diârio Ofjdal do Estado, dentro de 48 (quarenta e oito) 
horas, dos nomes dos delegados e respectivos suplentes; 

7•) comunicação do_Presidente da Assembléia Legis
lativa à Mesa do Senado Federal, dentro d~ 3 (três) dias, 
Co"ritados a partii da publícação, ou do Líder do Partido, " 
nos 3 (trés) dias que s_e seguirem àqueles, dos nomes e 
qualificação dos delegados e suplentes, instruída com có- _ 
pias autenticadas; 

:a)- da ata da reunião da bancada e certificação. pelo 
observador do Tribunal Regional Eleitoral, de terem 
sido obedecidas, na reunião, as disposições dos Arts. 51' e_ 
6"' da referida lei complementar e ter a eleição sido proce
dida por escrutínio secreto; 

b) da comunicação do Líder ao Presidente da As
semblêia Legislativa, sobre o resultado da eleição; 

c) da publicação, no Diârio Oficial do Estado, dos no
mes dos delegados e respectivos suplentes; 

d) da cédula de identidade parlamentar dos eleitos. 
Autuadas, em separado, as comunicações, em atendi

mento" ao disposto no Ato n"' 2, de 1984, da Mesa do Se
nado Federal, e, tendo em vista a posterior publicação 
da composição do Colégio Eleitoral, nos termos do Art. 
89 da Lei Complementar em referêncía, passarem-os a 
analisar, sucintamente, cada um dos processos-que nos 
forãm dístribuídos: 

ESTADO DO ESPIRITO SANTO: 
Através do Oficio GP~n~' 1081, de 29 de outubro do 

corrente ano, o Senhor Presidente da Assembléia Legis
lativa do Estado do EspTi'ito Santo encaminhou à Mesa 
do Senado Federal, juntamente c_onr a documentação 
eX1iida~ os nomes e a qualificação dos Delegados e Su
plentes que, na qualidade de representantes da bancada 
do partido majoritãrio, integrarão o Colégio Eleitoral in
cumbido de eleger o Presidente e o Vice-Presidente da 
República. 

A bancada do Partido do Movimento DemocrátíCo -
Brasileiro - majoritârio na Assembléia, procedeu à 
eleição, por escrutínio secreto, em reunião realizada no 
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dia 26 de _outubro próx.inio passado, por convocação e 
sob a Presidência do respectivo Líder, com a presença do 
observador do Tribunal Regional Eleitoral, Dr. Hélio 
Maldonado Jorge e 16 (dezesseis) Deputados, membros 
da bancada do Partdido, segundo consta da Ata cons
tante da documentação apresentada. 

Os documentos estão conforme a exigência da Lei 
Complementar n~> 15j73_e suas alterações. 

Assim, a representação capixãba no Colégio Eleitoral 
ficou asSim c6nstituída: Delegados-Deputados: Dailson 
Laranja, Dilton Lyrio Netto, João Gama Filho, Juracy 
Magalhães Gomes, Moacyr MartiriS Brotas Junior e 
Paulo Cesar Hartung Gomes; Suplentes-Deputados: An
tonio Pelaes da Silva e Hugo Borges. 

ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL: 
O Presidente da Assembléia Legislativa do Estado _do 

Mato Grosso do Sul encaminhou à Mesa do Senado Fe
deral a documentação exigida, através do Ofício nl' 051, 
de 31 de outubro do corrente. 

Naquele Estado, tendo em vista a representação igua
litária dos partidos Democrático Social - PDS e do Mo
vimento Democrático Brasileiro- PMDB, houve neces:il-
dade de reuniões de cada bancada de partido separada
mente, elegendo, cada um 3 (três} Delegados e I (um) Su
plente, o que ocorreu com a-presença do observador do 
Tribunal Regional Eleitoral. 

Ã reunião do Partido Democrático Sociãl compare_ce
ram 11 (onze) Deputados, membros da bancada, que ele
geram seus Delegados e S_uplente, conforme exigência le
gal. 

O mesmo ocorreu com o Partido do Mo\!imento De
mocrático Brasileiro-~DB, em cuja reunião compa
receram 12 (doze) Deputados. 

A documentação apresentada por ambas as bancadas 
atende ao disposto na Lei Complementar n\" 15. de 1973, 
alterada pela de n~ 47, de 1984, e no Ato nl' 2, de 1984, da 
Mesa do Senado. 

Tudo dentro dos conformes legais, ficou assim consti
tuida a representação mato-grossense do sul ao Colégio 
Eleitoral: delegados-deputados: Walter Benedito Carnei
ro, Gandi Jamil GeorgCs e- Valdir Pires Cardoso; 
suplente-deputado: Manfredo Alves Corrêa, todos da 
bancada do Partido Democrático Social - PDS; 
delegados-deputados: V alter Pereira de Oliveira, Rober
to Moaccar Orro e Anis Faker; suplente-deputado: Be
nedito Leal de Oliveira, todos da bancada do Partido dQ 
Movimento DemocráticO Brasileiro- PMDB. 

ESTADO DO RIO DE JANEIRO. 
Através do Oficio nl' GP- Ul2S, de 30 ãt! outubro de 

1984, o Senhor Presidente da Assembléia LegislatiVa do 
Estado do Rio de Janeiro encaminhou à Mesa do Sena
do Federal, juntamente com a documentação e~ígida, os 
nomes e a qualificação dos Delegados e Suplentes que, 
na qualidade de representantes daquela instítuição, inte
grarão o Colégio Eleitoral incumbido de eleger o Presi
dente e o Vice-Presidente da República. 

Presentes o Dr. Mãrio Rosário Eugêriio -observador
do Tribunal Regional Eleitoral e 23 (vinte e três) Depu
tados, membros da bancada do Partido DemocrátiCo 
Trabalhista- majoritáriO u.a Assembléia, procedeu-se à 
eleição por escrutínio secreto, em reunião realizada no 
dia 26 do mês de outubro do corrente ano, por convo
cação e sob a Presidência do respectivo Líder. 

A documentação apresentada atende ao disposto na 
Lei Complementar nq 15, de 1973, alterada pela de n9 47, 
de 1984, e no Ato n9 2, de 1984, da Mesa do Senado. 

Para os efeitos do disposto no art. 8~> da" reft!rida lei 
complementar, registre-se ser a seguinte a representação 
da bancada do Partido majoritário Carioca no COlégio 
Eleitoral: 

Delegados-Deputados: José Gciint!S Talarico, Paulo 
Ribeiro, Carlos Fayal, Alexandre Farah, Eduardo 

Chuahy e Paulo Quental; Suplentes-Deputados: Fernan
do Bandeira e Luciano Monticelli, 

O parecer final é favorável a anotação, pela mesa do 
Senado, para compor o Colégio Eleitoral pelos Estados 
do Espírito-Santo, Mato Grosso do Sul e Rio de Janeiro, 
as nominotas relacionadas neste documento. 

Sala de-ReUniões da Mesa do Senado Federal, 21 de 
no:vembro de 1984.- Moacyr Dalla, Presidente- Le
nolr Vargas, Relator- Jal50n Barreto- Henrique San
tillo -Milton Cabral- Raimundo Parente- Almlr Pln· 
to. 

PARECER 
DA MESA DO SENADO FEDERAL 

Sobre imPugnaçio oferecida pelos Deputados Aldo 
Bemal de Almeida, Nilson Célio Guedes Sampaio e 
Maria de Nazaré Barbosa, contra a lndicaçio dOlll 
Delegados do PDS do Pará ao Colégio Eleitoral. 

Relator: Senador Milton Cabral 
Os Deputados. Aldo Berna! de Almeida, Nilson Cêlio 

Guedes SampaiO e Maria de Nazaré Barbosa, integran
tes da Assembléia Legislativa do Estado do Pará, ende
reçaram ao Senhor Presidente e demais integrantes da 
Mesa do Senado Federal impugnação contra eleição de 

-Delegados da referida Assembléia, ao Colêgio Eleitoral. 
- II - Fundamentam os signatáriOs a irilj:)Ugnação no 

fato de terem sido indicadOs Delegados em reunião da 
Bancada, realizada a 13 de agosto de 1984 (cf. publi
cação no D.O. de 20-8-84), e não haverem sido eleitos 

·por ocasião da reunião havida a 26 de outubro, em obe
diência à Lei Complementar n'i' 47/84 e Ato da Mesa do 
Senado n"' 2/84~ Para os impugnantes, a indicaçãõ ante- -
rio r se tornara um ato jurídico perfeito e acabado, o que 
se c_onstituiria ern direito adquirido abrigado pelo art. 
153, § 39, da Constituição. 

Examinaremos, preliminarmente, a competência da 
Mesa do Senado para apreciar a impugnação ora ofere
cida. 

O Tribunal Superior Eleitoral, através das Resoluções 
'l~"s! 1.787, de 24-11-83, e 11.919, de 7-8-84, entendeu que 
1 M_esa do Sen~do tem competência para dirimir quais
quer ques.tões porventura suscitadas quanto à ~n]po
slçio, atribuições e funcionamento do Colégio Eleitoral. 
Mais recentemente, ao responder consulta formulada 
pelo Deputado Geraldo Henrique Machado Renault, 
aquela mesma Corte eleitoral, pela Resolução 11.985, 
conclui_gue "cabe à Mesa do Senado Federal, na confor
midade do art. lO da Lei Complementar n9 15, de 13-8-
73, deliberar sobre regjstro deceandidatos à Presidência e 
Vice-Presidência d.a República, comprendida nessa atri· 
buiçio resolver sobre as questões prévias, pertençam à 'rea clã regularidade formal ou à capacidade eleitoral pas-
siva."_ 

Di.l,!,nte disto, conhecemos do recurso. 
IV - Passaremos, então, à apreciação do mérito da 

impugnação. 
_Sustentam os Deputados impugnantes que, ao tempo 

em que foram eleitos Delegados da Assembléia ao Colê
gio Eleitoral, a _13-8-84, ãinda não existia a Lei Comple
meOtã.r-n\'1 -47, di 22~10-84, a qual, ao ser editada, não po
deria_atcançá-los, porque estariam eles agasalhados pela 
norma constante do art. 153, § 3~>, da Constituição. Con
cluem os ímpugnantes, que o princípio legal de que "a lei 
não prejudicará o direito adquirido", os abriga, razão 
pela qual, pretendem que a Mesa declare nula a indi
cação dos novos Delegados, realizada a 26 de outubro de 
!984. 

V - Examinando-se a Ata dos trabalhos de eleição 
realizada a 26-10-84 e publicada no Diário. Oficial doEs
tadO do Pará de 29-10-84, constata-se que os impugnan
tes participaram da eleição (apesar de anteriormente in
dicados, a 13-8-84) e somente se insurgiram contra ela 
quapdo verificaram que o resultado_ lhes fora adverso._ 
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Diz a Aia publicada, literalmente:__ 

•• Após a proclamação, os Senhores Deputados 
Célia Sã.mpaio, Aldo Almeida -e Maria de Nazaré 
Barbosa, effi um único documento, encaminharam à 
Mesa, por escrito, o documento renunciando à con
dição de delegados suplentes que obtiveram na vo
tação, documento que fica anexado à presente Ata." 

Ao participarem da reunião de sua Bancada; ao- vota
rem e sendo votados, Olll lmpugnantes su.bmeteram..se e 
aceitaram as regras lmpostlls pela Lei Complementar n~' 
47/84 e pelo Ato n• 2/84, da Mesa do Senado. 

VI - Assim, a indicação feita anteriormente à ediçlo 
da Lei Complementar nl' 47/84 e ao Ato nl' 2/84 da Mesa 
não pode ser considerada, porque realizada sob os auspí
cios da Lei Complementar n\" 15/73, cujos artigos 4t e 89 
haviam sido derrogados pelo advento da Emenda Cons
tituCional n'i' 22/82, que modificou os ciitérios de escolha 
dos Delegados das Assembléias Legislativas dos Esta
dos. 

A iildicação realizada a 13-8-84 (0.0. de 20-8-84), foi 
feita açodadamente, sem obediência a qualquer norma 
legal, porque as disposições da Lei Complementar n"' 
15/73 não mais prevaleciam, a partir da Emenda Consti
tucional n'i' 22/82. 

Segundo nosso entendimento, nenhum direito foi asseM 
gurado às pessoas indicadas por esta forma desproposi
tada, motiVo pelo qual, conhecemos do. Recurso e lhe ne
gamos provimento. 

Sala de Reuniões da Mesa do Senado Federal, 21 de 
novembro de 1984. - Moacyr Dalla, Presidente- Mil· 
too Cabral, Relator - Henrique Santllo - Lenolr V ar-
gas, pela concrusão - Almlr Pinto. 

PARECER 
DA MESA DO SENADO FEDERAL 

Escolha dos Delegados e Suplentes da Assembléia 
Legislativa do Estado do Pari, que deveria eleger o 
futuro Presidente da República, em 15 de janeiro de 
1985, no Colégio Eleitoral. 

Relator: &"n~dor Milton Cabral 
Pelo Ofício n~' 7.256/84, de 30 de outubro de 1984, o 

Presidente da AssemQiéi<l Legislativa do Estado do Pará, 
Deputado Lucival Barbalho, comunicou ao Presidente 
do Senado Federal, Senador Moacyr Dalla, a escolha 
dos_ Delegados e Suplentes ao Colégio Eleitoral que de
verá eleger o futuro Presidente da República a 15 de ja
neiro de 1985, feita pela BAncada do Partido do Movi
mento Democrático- Brasileiro - PMDB. 
II-O expediente se fez acompanhar dos seguintes 

documentos: 
a) Ofício do Líder da Bancada do PMDB, Deputado 

Romero Ximeries, datado _de 26-10-84, contendo a re
lação dos Delegados e respectivos Suplentes; 

b) Ata da reunião da Bancada do PMDB, onde se deu 
a eleição dos Delegados e Suplentes, realizada a 26-10-
84; 

c) cópia do Diário Oficial do Estado do Pari, de 29-
I0-84 (fls._36), contendo a publicação da Ata de eleição 
dos Delegados da Assembléia. 
ln- São QS seguintes os DeJegados que -integrarãÕ o 

Colégio Eleitoral e os Suplentes escolhidos: 
Delegados 
I. Luciva( de Barros Barbalho 
2. Romero Ximenes Ponte 
3. Manoel Gabriel Siqueira Guerreiro 
4. Hermínio Calvinho Filho 
5. Amílcar Benassuly Moreira 
6. Mariuadir José Miranda Santos 
Suplentes 
l. Mário Mor-aes _Çhermont 
2. Paulo Roberto de Souza Matos 
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IV - Os eleitos estão--devidamente_ qualifi~~os, _se
gundo exigência constante do art. 7<~ da Lei Complemen
tar n'i' 47/84. Entretanto, não se encontram no processo 
as cédulas de identidade parlamentar dos mesmos _(item 
I, letra d do Ato n• 02/84). 

Não consta, igualmente, da documentação apreSenta
da. certidão da Justiça Eleitoral. Entretanto, havendo a 
Ata sido assinada pelo Dr. Wilson de Jesus Marques da 
Silva, Observador da Justiça Eleitoral, ê de se presumir 
que hajam sido adotadas as medidas _impostas na legis
lação_ pertinente. 

V - Três Deputados da As~robléia Legislativa do 
Pará _dirigiram ã<fPresidente do Senado um dqcumento 
Formalizando impugnação à escolha_ dos ~_!ementas aci
ma relacionados. Esta Mesa conheceu do Recurso e lhe 
negou provimento. 

VI- Nestas condições, somos de Parecer que as indi
cações poderão ser acolhi.da~ pela Mesa do Senado, des
de que seja atendida a exigência inserta no item I, letra d 
do Ato n"' 02/84, da Mesa. Para tanto, a Presidência do 
Senado deverá ordenar a COf!lplementação da documen
tação, com a possível brevidade, a fim de que se poss~ 
dar cumprimento à determinaçã9 constante do art. 89 _da 
Lei Complementar n"' 47/84, no prazo ali assinalado. 

Sala de Reuniões da Mesa do Senado Federal, 21 de 
novembro de 1984. -MoacyrDllla, Presidente-::_ Mil
ton Cabril, Relator - Jalwn Barreto-_ Henrique San
tUJo - Lenolr V ugu- Raimundo Parente- Almir Pin
to. 

PARECER 
DA MESA DO SENADO FEDERAL 

Escolha dos DelegadOI e Suplentes da Al!l!leDlblEla 
Legl51adva do Estado de Pernambuco, que deverio 
eleger o futuro Presidente da RepúbUca, em 1! de ja
Jleiro dt) ~98S, no Colégio Eleitoral. 

Relator: Senador Milton Cabral 
Pelo Oficio GP/163/84, o Presidente da Assembléia 

Legislativa do Estado de Pernambuco comunicou ao 
Presidente do Senado a escolha dos Delegados e respecti
vos Suplentes que irão cOmpor o Colégio Eleitoral, que 
irâ ~eleger ·o Presidenté d-a._ República a 15 de janeiro de 
1985. 
II- São os seguintes os Deputados eleitos: 

Delegados 
I. Cailt_alício_Çabral 
2. CárlOs- Porto 
3. Felipe Coelho 
4. Fernando B.~rra C.oelho 
5. Joel de Hollanda 
6. Severino Otâvio 
Suplentes 
1, Cinha Gaivão 
2. José Liberato 

III- O expediente do Presidente da Assembléia se fez 
acompanhar: 

a) cópia autêntica da Ata da reunião que elegeu os 
Delegados; 

b) comunicado oficial do Lfder da Bancada aa" Presi~ 
dente da Assembléia s_obre o- resultado da eleição; 

c) publicação da relação dos eleitos no Dlirlo Oficial 
do Estaddo de Pernambuco, de 25-10-84; 

d) cópias das células Qe identidade dos eleitos. 
IV- O Observador da Justiça Eleitoral, especialmen

te designado, certificou ao pé da Ata dos trabalhos de 
eleição, a ·observânCia do disposto no artigo 59 da Lei 
Complementar n"' 47/84, bem como o escrutíniO secreto 
previsto no art. 148 ela Constituição Federal. 

V- Todas as exigências constantes da Lei CompJe
mentar n"' 47/84 e do Ato n"' 02/84, da Mesa do Senado 
Federal foram atendida$, motivo pelo qual nosso Pare
cer é no $entido de que as indicações merecem acolhida. 
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Sala de Reuniões da Mesa do Senado Federal, 21 de 
novembro de 1984 . ..:::.. MOacyr Dalla, Pfesideftte ...;_Mil
ton Cabral, Relator -_Jalson Barreto- Henrique San
dilo - Lenolr V argas- Raimundo Parente- Almlr Pin
to. 

PARECER 

DA MESA_DO SENADO FEDERAI, 

Escolha dos Delegados e Suplentes da Assembléia 
Legislativa do Estado da Bahia, qne deverio eleger o 
futuro Presidente da República, em 1:5 de janeiro de 
1985, no Colégio Eleitoral. 

Relator: Senador Milton Cabral 
Pelo Oficio sfn, de 25 de outubro de 1984, o Presiden

te da Assembléia Legislativa do Estado da Bahi_a_ comu
nicou ao Pre5idnete do Senador Federal, a escolha pela 
Bancada do Part1do Democrático Social --PDS, no dia 
anteior, dos Delegados e Suplenetes que irão integrar o 
Colêgio Eleitoral que elegerá o Presidente da República, 
em !985. 
Il- Eoran1 eleitos os seguintes Deputados: 

Delegados 

l. Faustino Dias Ümã 
2. Murilo Coelho Cavalcanti 
3. Paulo Virgnio Maracajá Pereira 
4. Clemenceau Gomes Teixeira 
5. Luis Eduardo Moran de Magalhães 
6. Luis Lago Cabral 

Suplentes 

I. Cleraldo Andrade Rezende 
2. João Carlos Paolilo _Bacelar 

III- O expediente do Presidente da Assembléia Le-
gislativa estâ acompanhado: . . 

a) de cópia da Ata da reunião da Bancada do PDS, 
realizada a 24-10-84, que elegeu os Delegados; 

b) expediente de 24-10-84, do Deputado Faustino Li
ma, Líder da Bancada do PDS, ao Presidente da As
semblêia Legislativ-a, coffiunicando a eleição dos Delega
dOs; 

c) publicação da Ata no DY.rlo OOcllil de 25-10:84; 
d) cédulas de identidade parlamentar dos eleitos. 
IV- O Tribunal Regi o-na r Eleitoral designou o Dr. 

Luiz Pedreira Fernandes para acompanhar o procesSo de 
eleição e este certificou.ao pé da Ata, a observância das 
disposiÇões contidas nos arts 5"' e_ 6" da Lei Compleffien~ 
tar n"' 47/84, inclusive no que concerne ao escrutínio Se~ 
creto pre\risto na Consiituição Fe-deral. 
V- Por tOdo 0 exPoSto, verifiCa~se- que as -eX:igênciaS 

impostas pela Lei Complementar n" 47/84 e pelo Ato n9 

2/84, da Mesa do Senado foram integl-almente atendi~ 
das, de molde_ que, nosso Parecer é no sentido de que as 
indicações mer~m acolhida. 

Sala de Reuniões da Mesa do Senado Federal, 21 de 
novembro de 1984.- Moac:Yr Dalla, Presidente- MU .. 
to.; Cabril, .Relator_- JIÚS9n Barreto-: Henrique San
tlllo- Lenoir Vugu- Raimundo Parente- Almlr PIP.. 
to_ 

PARECER 
- DA MESA DO SENADO l'EDEI!AL 

Escolha dos Delegados e Suplentes da Assembléia 
Leglsladva do Estado do Paraná, gue deverão eleger 
o futuro Presidente da República, em.15 de janeiro de 
1985, no ColégiO Eleitoral. 

Relaior: Senador Milton Cabral 
Pelo OficiO 1908/84, de 29 de outubrO-de 1984, o Pre

sjdente da Assembléia Legislativa do Estado do ?ara.ná, 
Deputado -Traja no Bastos, comunica ao Presidente do 
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Senado que a Bancada do Partido do Movimento Demo
crátiCO. Brasilei~o- PMDB, procedeu à escolha dos De
lagados e Suplentes que comparecerão ao Colé$io Elei
toral que, em 15 de ja-Miro de 1985, em Brasília, deverá 
eleger o fufuto Presidente da República. 

A indicação recaiu sobre os seguintes Deputados: 

Delegados 
I. Anibal Khury 
2. Antonio Matins Anibelli 
3. Amélia de Almeida Hruschka 
4. Arleir Tilfrid Ferrari Junior 
5. · Eduardo Ferreira Baggio 
6. Artagão de Mattos Leão 

Supleilte5 

I. Acir Pepes Mezzari 
2. Oflando Pissuti 

O expediente acima aludido, se acha acompanhado da 
Ata _da Reunião da Ban_çada, publicada no Di'rlo Oficial 
do Estado de 26 de outubro d_e 1984 (pâg. 34)e das cédu· 
la$ d.e identidade dos Delegado.s e de seus Suplentes. 

Posteriormente, o Presidente da As_sembléia Legislati- _ 
va, pelo Ofício 1931/84, de 5 de novembro do correte, 
dirigiu~se ao Presidente do Senado Federal, complemen
tando a documentação. 

Assim, foram encaminhados: 
a) Oficio do Líder da Bancada do PMDB, ao Presi

dente da Assembléia Legislativa, datado de 25 de QU

tubro, contendo a relação dos Delegados e Suplentes e
respectiva qualificação; 

b) Certidão firmada pelo Bacharel Victor Maviavel de 
Sá Barreto, Observador da Justiça Eleitoral, declarando 
que a eleição obedeceu às prescrições legais, tendo-se 
pr-ocessado por escrutínio secreto. 

Por todo o exposto, verifica-se que foram atendidas 
todas _as exigências constantes da Lei Complementar n"' 
47/84 e do Ato n"' 2/84, da Mesa do Se_n"a.do_Federal, 
motivo pelo qual, somos de Parecer que as indicações 
feitaS merecem ser acolhidas. 

Sala de Reuniões da Mesa do Senado Federal, 21 de 
novembro de t 984.- Moac:yr Dalla, Presidente- MO
too Cabral, Relator - Jaison Barreto ~ Henrique San
tUJo - Lenoir Vargas- Raimundo Parente- Almlr Pln.. 
to. 

PARECER 
DA MESA DO SENADO FEDERAL 

Sobre as indicações dos delegados, e iespectivos 
sUplentes, das Assembléias Legislativas dos Estados 
do Ceará, Sergipe, Goiás e Santa Catarina, ao Colé-
gio Eleitoral a que se refere o art. 74 da Constltuiçio 
Fed~al. 

Relator: Senador Raimundo Parente 
Nos ternios da legislação em vigor, compete à Mesa 

do Senado Federal acQlher, à vista de acurado exame da 
documentaçãO pertinente, as indicações de Deputados 
Estaduais, eleitos petas respectivas bancadas majori
tárias, os quais, na qualidade de delegados e suplentes, 
irão integrar o Colégio incumbido de eleger, a 15 de ja
neiro de 1985, o Presidente e o Vice-Presidente daRe
pública. 

De acordo_com a legislação específica (Lei Comple
merttãf n" 15, de 1973, alterada pela de n"' 47, de 1984) e 
as instruções baixadas pela Mesa do Senado Federal _ 
(Ato n"' 2,-de 1984), na indicação dos delegados e suplen
tes devem ser observadas, em cada qma das Assembléias 
Legislativas, as condições a seguir enumeradas: __ 

1"') reuníão da bancada do Partido majoritário, ou 
igualitário, no rhês de outubro, na sede da Assembléia; --

2<:>) presidência do respectivo líder e presença d~·ob-: 
sefvador designado pelo Tribunal Regional Eleitoral; 
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3'1) eleição, por esCrutínío secreto, de 6 (seis) delega~ 
dos e 2 (dois) sup[entes ou, no caso de partido com repre~ 
sentação iguatitãria na Assembléia, de 3 (três) delegados 
e I (um) suplente; 

4'~) empate resolvido a favor do mais idoso; 
5<~) comunicação imediata, pelo líaer, do resultado da 

eleição ao Presidente da Assembléia; 
6<~) publicação, pelo Presidente da Assembléia, no 

Diú-io Oficial do Estado, dentro de 48 (quarenta e oito) 
horas, dos nomes dos delegados e respectivos suplentes; 

7'~) comunicação do Presidente da Assembléia à Mesa 
do Senado Federal, dentro de 3 (três) dias, contados a 
partir da publicação referida no ítem anterior, ou do 
Líder do partido, nos 3 (três) dias que se seguirem àque
les, dos nomes e qualificação dos delegados e suplentes, 
instruída com os documentos, por cópia autêntica, 
adiante alinhados: 

a) ata da reunião da bancada, cujo atendimento ao 
disposto nos arts. 5~_e 6'i', da Lei Complementar n'~ 15 e 
do escrutrnio secreto, previsto no art. 148 da Consti~ 
tuição Federal, esteja certificado pelo observador da Jus~ 
tiça Eleitoral; 

b) comunicação do Líder ao Presidente da Assemble
ia, sobre o resultado da eleição; 

c) publicação, no Dl,rlo Oficial do Estado, dos no
mes dos delegados e respectivos suplentes; 

d) cédula de identidade parlamentar dos eleitos. 
Autuadas, em separado, as comunicações oriundas 

das Assembléias Legislativas dos Estados do Ceará, Ser~ 
gipe, Goiás e Santa Catarina, e designado seu Relator, 
consoante estabelece o Ato n'i' 2, de 1984, da Mesa do Se~ 
nado Federal, passaremos a analisar, detidamente, cada 
urrt dos processos que nos foram distribuídos. 
CEARÃ 

A relação dos nomes dos delegados e suplentes ao OJ~ 
légio Eleitoral foi comunicada à Mesa do Senado~ pri· 
meiramente pelo Presidente da Assembléia Legislativa, 
Deputado Aquiles Peres Mota (cf. Of. n•1.4S3, de 1<~~11-
84, aqui recebido em 6 de novembro) e também pelo 
Líder da bancada, DepUtado Antônio Câmarâ (cf. Of. n• 
68, de 2~11~84), achando~se ambos os expedientes ins-
trufdos na conformidade das disposições em vigor. 

A qualificação dos eleitos pode ser comprovada à vista 
das cópias das cédulas de identidade parlamentar, expc> 
didas pela Assembléia Legislativa. 

A reunião da bancada do Partido majoritário (PDS), 
destinada à escolha dos delegados e respectivos suplen~ 
tes, realizou~se no dia 26 de outubro, no Plenário da As
sembléia, mediante convocação e sob a presidência do_ 
respectivo líder, presentes a totalidade dos membros da 
bancada e, ainda, o Dr. Luís Sérgio Bezerra, observador 
do Tribunal Regional EleitoraL 

A votação obedeceu às normas prescritas no art. 51' e 
seus incisos, da Lei Complementar n• 15, de 1973 (rc> 
dação atual), processando~se através de escrutínio secre
to, consoante expresso no texto da ata, encerrada pelo 
observador da Justiça Eleitoral. 

Após ã. contagem dos votos, não se regisfrou qualquer 
abstenção, havendo porém tdplice empate na indicação 
dos dois últimos delegados, o que foi resolvido em favor 
do mais idoso, de acordo com o critério legal, ficando 
como I 'i' suplente a Deputada Maria Dias Cavalcante 
Vieira. Os resultados foram, então, proclamados, com a 
eleição dos seis delegados e dois suplentes, segundo a or
dem decrescente de sufrágios obtidos. 

Hã no processo dois telex expedidos pelo Presidente 
da Assembléia Legislativa (fls. 23 e 24) referentes à 
atuação- do Lfder da bancada pedessista, dando conta de 
que este não lhe teria comunicado, de imediato, o resul
tado da eleição, no mesmo dia da reunião (dia 26/10, 
sexta-feira), só fazendo formalmente na segunda-feira se
guinte (29/!0). 

Todavia, o exemplar do Di,rlo Oflclat (Junto às fls. 6) 
estampa longa nota de esclarecimento sobre o evento, as~ 
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sinada pelo Lfder da band3da, sendo inteiramente acei
tável sua justificativa de que não houve omissão ou des~ 
respeito aos dispositivos legais. 

Diz a nota da liderança que a comunicação oficial só 
não se con_stu'nou no mesmo dia da eleição, em virtude de 
o Presidente da Assembléia jã se ter retii:ado do recinto; 
mas tantQ a expedição do ofício, enderaçado pela Lide
rança à Presidência da Assembléia, como a publicação 
dos nomes dos delegados ocorreram no primeiro dia útil 
subseqUente à data da eleição. 

O episódio ficou, sem dúvida, totalmente superado; a 
ele não mais se reportou o Presidente da Assembléia, nã 
comunicação que dirigiu_ à Mesa do Senado Federal. 

A documentação está, pois, completa e em ordem, e 
satisfaZ às exigências legais, tendo sido obedecidos os 
prazos e trâmües previstos nos artigos 51' a 7'1 da meneio~ 
nada Lei Corriplem-entar ri• 15, de 1973 (em sua nova ·re~ 
dação). 

Opinamos, por conseguínte, no sentido de que sejam 
acolhidos as indicações dos nomes dos Deputados Esta~ 
duais para integrar o colégio eleitoral, encaminhados 
pela Assembléia Legislativa do Estado do Ceará. 

Tendo em vista a ulterior publicação da composição 
do colégio eleitoral, nos termos do art. 8• da mesma Lei 
Complementar, a referida delegação assim se acha cons
tituída: 
Delegados 
I. António Gomes da Silva Câmara 
2. Etevaldo Nogueira Lima 
3. Raimundo Coelho Bezerra de Farias 
4. Francisco Jarbas Neri Bezerra de Menezes 
5. José Mário Mota Barbosa 
6. Domingos José Carvalllo AI-aújo de Holai:lda FOJites 
Suplentes 
I. Maria Dias Cavalcante -Vieira 
2. Orzete Philomeno Ferreira Gomes 
SERGIPE 

A relação dos nomes dos delegados e suplentes ao Co~ 
lêgio Eleitoral foi comuniCada à Mesa _do Senado pelo 
Presidente da Assembléia Legislativa, Deputado Monoel 
Con'de Soliral, através do Of. n'i' 331, de 30 de outubró 
(aqui recebido em 6 do corrente), achando-se instruída 
na conformidade das disposições em vigor. 

A qualificação dos eleitos pode ser comprovada à vista 
de folhas de identificação, com os dados pessoais necesM 
sãrios, subscritas individualmente pelos DeputadOs 
(does. às fls. 7 a 14), o que faz supor a inexiStência da cé
dula de identidade parlamentar expedidas pela As~ 

_ semb_lêia E§tadual, 
A reunião da bancada do Partido majoritário (PDS), 

destinada à escolha dos delegados ·e seus suplentes, 
realizou-se no dia 26 de outubro, no Plenário da referida 
Casa Legislativa, mediante convocação e sob a presidên
cia do Uder, Deputado Francisco Vieira da Paixão. 

Registrando-se uma ausência, compareceram à reu~ 
nião 18 Deputados, além do observador da Justiça Elei~ 
torai, Dr. Florismundo Vieira de Andrade. 

A Votação obedeceu às normas prescritas no art. 51' e 
seus incisos, ·da Lei Complementar n• 15, de 1973 (re
dação atual), processando~se através de escrutínio secre
to, consoante certidãO exarado pelo observador do Tri~ 
bunal Regional Eleitoral. Abstíveram~se de votar os De~ 
pulados José Raimundo Ribeiro, Luiz Machado Men~ 
dança e José Teles de Mendonça. 

Após a contagem dos votos, não se constataram sufrá
gios nulos ou em branco, tendo sido proclamados eleitos 
delegados os seis primeiros mais votados e, suplentes, os 
dois subseqUentes, de acordo com a ordem decrescente 
de votação. O resultado foi de imediato comunicado ofi
cialmente ao Presidente da Assembléia, que o fez publi
car no Dlúio Oficial do Estado do dia 29 de outubro. 

Junto aos autos o recurso interposto pelo DepUtado 
José Raimundo Ribeiro, sob o fundamento de que teria 
sido descumprido o art. 148 da Constituição Federal 
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porque o Deputado Walter Cardoso Costa, ao usar da 
palavra para justifiCar seu voto, nomínou os candidatos 
de sua preferência; em segundo lugar, porque não teria 
sido Preparada cabine onde o eleitor pudesse registrar o 
seu voto para ser colocado na urna. 

Acerca do objeto da impugnação, cabe mencionar que 
nada de irregular anotou o observador da Justiça Eleito~_ 
ral. A ata dos trabalhos registra que o Recorrent,: " ... le
vantou uma questão de ordem pedindo a anulação da 
votação porque da tribuna o Deputado Walter Cardoso 
Costa declarou em quem ia votar. A presidência não to
mou conhecimento _do pedido, considerando que o De
putado Walter Cardoso Costa ao votar o fC:z secretamen
te nos termos do art. 148 da Constituição Federal". 

Assim também o entendemos. Realmente, falece razão 
ao Recorrente porque o escrutínio secreto se caracteriza 
pelo sigilo assegurado ao votante no momento do sufrá~ 
gio, sendo o voto conferido por escrito e aposto em cédu~ 
la não-identificável_, C()locada em urna inviolável. Des· 
tarte, a declaração de voto, feita da tribuna pelo parla~ 
mentar, não fere absolutamente o princípio constitucio
nãf porque sua-liberdade de consciência permaneceu in
cólume no ato mesmo de votar, podendo inclusive votar 
contrariamente ao que antes havia anunciado. 

Quanto ao segundo item em que arrimou sua irresig~ 
nação, também se nos afigura improcedente, a teor da 
mesma ata da reunião, a qual, ao descrever o processo de 
votação, refere a existência da cabine indevassâvel para 
o exercício do voto, como se verifica do trecho seguinte 
(fls. J~v'l): •• ... que foi procedido, sendo chamado indivi
dualmente cada Deputado na ordem da lista de prc> 
sença, o qual, antes de entrar na cabine de votação, foi 
concedida a palivra a cada um por quinze minutos ... " 
Nenhuma_prova e~ contrário ofereceu-o impugnante. 
~ Diant~~o~ fa_~os ~ __ p_e:l_!s razões expostas, conhecemos 
dO reCiifSo mas lhe nCgamOs- províffiento:- -

A documentação encontra~se, pois, em ordem e satis~ 
faz às exigências legais, tendo sido obedecidos os prazos 
e trâmites previstos nos artigos 51' a 7• da Lei Complc> 
mentar n'i' 15, de 1973 (alterada pela de n'i' 47, de 1984). 

Opinamos, conclusivamente, no sentido de que sejam 
acolhidas as indicações dos nomes dos Deputados Esta~ 
duais que compõem a delegação da Assembléia Legisla~ 
tiva do Estado de Sergipe. 

Registre-se, para a ulterior publicação da composição 
do colégio eleitoral (art. go;o da 'inesma Lei Complemen~ 
tar), que a referida representação assim se acha constituí
da: 

Delegãdos: 
1. Manoel Conde Sobral 
2. Américo Alves dos Santos 
3: Francisco Vieira da Paixão 
4. José Cleonâncio-cda Foncet:a 
S. Manoel Messias Goes 
6. José Matos Valadares 
Suplentes 
I. José Vieira Filho 

2. Francisco Modesto dos Passos 
GO!ÃS 

A relação dos nomes dos delegados e suplentes ao co
légio eleitoral foi comunicada à Mesa do Senado Pelo 
Presidente da Assembléia Legislativa, Deputado Juarez 
Magalhães de Almeida, através do Of. n• 1.060, de 29 de 
outubro, aqui recebido presumivelmente a 6 do corrente, 
achando-se instruída na conformidade das disposições 
em vigor. 

Ressalve-se que o expediente em tela não contém a 
qualificação completa dos eleitos. Nada obstante, consi~ 
deramos dispensável qualquer diligência nesse sentido, 
porque, alêm de se tratar de detentores de mandatO de 

-Deputado ~stadual (portanto, já diplomados pela Jus~ 
tic;3 Eleitorãl), foram anexadas aos autos cópias autênti
cas das cédulas de identidade de todos os indicados, ex-
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pedidas pela Assembléia Legislativa, nas quais figuram 
os dados mais relevantes para sua identificação. 

A reunião da bancada do Partido majori"táriO 
(PMDB), destinada à escolha dos delegados e seus su
plentes, realizou-se no dia 26 de outubro, no Plenário dà 
referida Casa Legislativa, p-or convocação e sob a presi
dência do respectivo Líder, Deputado José Elias Fernan
des, presentes 2Y Deputados e ainda o Dr. Elcy Santos 
Melo, desisnado observador do Tribunal Regional Elei
toral. 

A votação obedeceu às normas prescritas no art. 5' e 
seus incisos, da Lei Complementar n' 15, de 1973 (rÍoVá 
redacão), processando-se através de escrutínio secreto, 
conforme certidão exarada em ata e subscrita pelo obser~ 
vador da Justiça Eleitoral. 

Após a apuração e contagem dos vo_tos, não se regis
traram abstenções ou sufrãgios nulos, tendo sido procla
madcis eleitos delegados os seis primeiros mais votados e, 
suplentes, os dois subseqUentes, de acordo com o núme
ro de. sufrágios obtidos. O ~~sulté!d9 _foi de imediato co
municado oficialmente ao Presidente da Assembléia, que 
o fez publicar no Dl,rlo Oficial do Estado, da mesma da
ta. 

A documentação está, pois, completa e em ordem, e 
satisfaz às exigências legais, havendo sido obdecidos os 
prazos e trâmites previstos nos artigos S'i' a 7'i' da Lei 
Complementar n'i' 15, de 1973 (modificada pela de n'i' 47, 
de 1984). 

OPinamos, conclusivamente, no sef!tido de que sejam 
acolhidas as indicações dos nomes dos Deputados Est3· 
duais encaminhados pela Assembléia Legislativa do Es
tado de Goiás. 

Registre-se, tendo cm v_ista a posterior publicação da 
composição do colégio eleitoral (art. 8-> da mes_ma- Lei 
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Complementar), que a referida delegação assim se acha 
cõnstituída: 
Delegados 
f. Juarez Magalhães çie Almeida 

"2. Mílton Alves Ferreira 
3. José Edmar Brito Miranda 
4. Divino Nogueira Vargas 
5. Eurico Barbosa dos Santos 
6. Ângelo Rosa Ribeiro 
Suplentes 
1. Frederico Jaime Filho 
2. _JQsê Elias_Fernandes 

SANTA CATARINA 
A relação dos nomes dos delegados e suplentes ao colé

gio eleitoral foi comunicada à Mesa do Senado pelo Pre~ 
sidente da Assembléia Legislativa, Deputado Júlio Cé
sar, através do Of. nO? 239, de 31 de outubro, aqui recebi
do em 6 de novembro, achando-se instruída na confor
midáde das disposições em vigor. 

A qualificação dos eleitos pode ser comprovada rt vista 
das respOCtívas cópiaS das cédulas de identidade parla
mentar, expedidas pela Assembléia Estadual. -~-, 

A reunião da bancada do Partido majoritâriQ. (PQS), 
destinada à escolha dos delegados e seu)> suplentes, 
realizou-se no dia 29 de outubro, no Plenário da referida 
Casa Legislativa, por convocação e sob a presidência do 
respectivo Líder, Deputado Ivan Ranzolin, presentes 21 
Deputados e ainda o Sr. Ady Brígido da Silva, observa
dor da Justiça Eleitoral. 

A votação obedeceu às normas prescritas no art. 59 e 
seus incisos, da Lei Complementar n'i' 15, de 1973 (nova 
redação), processando-se através de escrutínio secreto, 
co.nforme anunciado pela Mesa e assim expresso na ata 
enc_errada pelo observador da Justiça Eleitoral, que, no 
entanto, se limitou a subsCrever o texto. 
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Peita a apuraçãu e contagem dos votos, não se iegi~~ ... -
trou qualquer abstenção ou sufrágio nulo, tendo sido 
p~oclamados eleitos Q.elegados os seis mais votados e, su
plentes, os dois seguintes, de acordo com o número de 
votos alcançados. -

O resultado foi de imediato comunicado ao Presidente 
da Assembléia, que o fez publicar no_Diârio Oficial d()_ 
J?tado, de 30 de outubro. 

A documentação ericontra-se, pois, em ordem e satis
faz às exigências legais, havendo sido obedecidos os pra
zos e trâmites previstos nos arts. 51' a 7~' da Lei Comple
m~!itar _nl' IS, de 1973 (redação dada pela Lei Comple
mentar il'i' 47, de 1984). 

Opinamos, em conseqUência, no sentido de que sejam 
acolhidas as indicações dos nomes dos Deputados Esta
duais que compõem a delegação da Assembléia Legisla
tiva do Estado de Santa Catarina. 

Registre-se, finalmente, tendo em vista a ulterior 
publicação da composição do colégio eleitoral (art. 81' da 
supramencionada Lei Complementar), que referida re
presentação assim Se acha constituída: 
Delegados 
I. Aldo Pereira de Andrade 
2. Am_flcat Qa~aniga 
J. M(!-acir Bertoli 
4. Neudy Pdm.o Massolini 
5. Ruberval Francisco PilOtio 
6. Salomão Antônio Ribas Júnior 
Suplentes 
1. Artêmio Patudo 

-2.- Marcol)des Marchetti 
Sala de Reuniões da Mesa do Senado Federal, 21 de 

novembro de 1984.- Moacyr Dalla, Presidente- Rai· 
mundo Parente, Relator - Jabon Barreto - Henrique 
Santillo- Lenolr Vargu- Milton Cabral- Alm.lr Pfn .. 
t!J. 

CONGRESSO NACIONAL 
Faço saber que o Congresso Nacional aprovou, nos termos do arL 44,inciso I, da Constituição; e eu, Moacyr Dalla, 

Presidente do Senado Federal, promulg-o o seguinte 

DECRETO LEGISLATIVO N• 51, DE 1984 

Aprova o texto do Acordo relativo à construção de uma ponte internacional sobre o rio Tacntu, entre o Governo 
da República Federativa do Brasil e o Governo da República Cooperativista da Guiana, celebrado em Georgetown, a 
29 de janeiro de 1982. 

Art. I• É aprovado o texto do Acordo relativo à construção de uma ponte internacional sobre o rio Tacutu, entre o 
Governo da República Federativa do Brasil e o Governo da Repúblic<re.,eperativista da Guiima, celebrado em Geo-rgetown, a 
29 de janeiro de 1982. 

Art. 2• Este Decreto .Legislativo entra em vigor na data de sua publicação. 

Senado Federal, 27 _<:le novembro de 1984. ~ Moacyr Dalla, Presidente. 

ACORDO ENTRE O GOVERNO DA REPÚBLICA 
FEDERATIVA DO BRASIL EO GOVERNO DA 
REPÚBLICA. COOPERA TI VISTA DA GUIANA 
PARA A CONST!l.UCÃO DE UMA PONTE IN
TERNACIONAL SOBRE O RIO TAC{)TU - -

O Governo da República Federativa do Brasil 
e 
O Governo da Reptíblica Cooperativista da Guiana, 

CONSIDERANDO de conveniência mútua desenvolM 
ver-as vias de intercomunicação-de seus países; 

CONVENCIDOS de que as populações vizinhas, bra
sileiras e guianenses, serão altamente beneficiadas com a 
cõnstiução de uma ponte sobre o rio Tacutu, unindo 
Bonfim (Brasil) e Lethem (Guiãna); 

CONSIDERANDO que essa obra atenderá às neces
sidades do trãfego e do iptercâmbio comercial entre as 
re"g1ões vizinhas de ambos os países; 

_ RES?LVEM subscreve_r o seguinte Acordo:. 

Artigo I 

As Partes Contratantes convêm em construir uma 
ponte internaCional sobre o rio Tacutu, unindo B_o_n_flm 
(Brasil) e Lethem (Ciuiana), bem como em construir os 
páStos de fronteira necessários à sua operação, de acor~ 
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do com um projeto que SeTá-ãprõvado pelas Partes Con
tratantes. 

Artigo II 

1.. O Governo do Brasil construirá a referida ponte 
por sua conta e sem encargos para o Governo da Re
pública da Guiana. 

2. O Gõverno· da Guiana se ®"nfpfõmete a facilitar, 
liVre de encargos, o terreno sobre_ o qual assenta rã a pon
te em seu território, bem como aquele destinado às insta
lações das obras complementares.. 

Artigo III 

Para efeitos de jurisdição, as Partes Contratantes con
vêm em que a ponte se considerará dividida em duas par
tes por seu eixo transversal de Simetria, que será o limite 
de jurisdição para cada país. 
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Artigo IV 

O Governo da GLti.ana facilitarâ o acesso ao seu terri
tório aos encarreiados dos estudos e trabalhos de c.ons
trução. O Governo da GUiana peimitirâ igualmente que 
embarcações, veículos, víveres, equipamentos e qualquer 
outro mater_íaJ necessá~o para a realização daqueles es
tudos e trabalhos entrem em terfitório guianense isentOs 
.de direitos alfandegârios e de qualquer outro gravame. 

Artigo V 

Para a construção da ponte, o Governo da República 
Cooperativista da Guiana concederá todaS as· facilidades 
necessárias à pesquisa e obtenção de material de cons
trução, ria ârea de Lethem e seus arredores, q·ue, por sua 
localização, seja de mais fácil acesso em território gUia
nense. 
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Artigo VI 
Com vistas a facilitar o desenvolvimento dos trabalhos 

de construção, utilização, conservação e segurança da 
ponte, as Partes Contratantes poderão, mediante troca 
de notas diplomáticas concluir ajustes col:npl6[nentares -
operativos ao presente Acordo. 

Artigo VII 
-Gád.a._Patie =contr8.ta-rlte notificará a outrà de que fo~ 

ram cumpridos os requisitO~ legais Jntemos necessários à 
aprovação do presente Acordo, o qual entrará em vigor 
na data da segunda dessas notificações. 

Feito em Georgetown, aos 29 dias do mês de janeiro 
de 1982, em dois originais, nas Unguas portuguesa e in~ 
glesa, sendo ambos os textos igualmente autênticos. 

Pelo Go.verno da República Federativa do Brasil: Ra
miro Saraiva Guerreiro 

Pelo Governo da República Cooperativista da Guja
na: Rasbleigh Esm.oad. Jacksoa 

Faço saber que o Congresso Nacional aprovou, nos termos do art. 44, inciso I, da Constituição, e eu, Moacyr Dalla, 
Presidente do Senado Federal, promulgo o seguinte 

DECRETO LEGISLATIVO N• 52, DE 1984 

Aprova o texto do Acordo Básico de Cooperação Técnica entre o Governo da República Federativa do Brasil e o 
Governo da República Cooperativista da Guiana, celebrado em Georgetown, a 29 de janeiro de 1982. 

Art. I• lO aprovado o texto do Acordo Básico de Cooperação Técnica entre o Governo da República Federativa do 
Brasil e o Governo da República Cooperativista da Guiana, celebrado em Georgetown, a 29 de janeiro--de 1982. 

Art. 2• -Este Decreto Legislativo entra em vigor na data de sua publicação. 
Senado Federal, 27 de novembro de- 1984_ -Senador Moacyr Dãlla, Presidente. 

ACORDO BÃSiCO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA 
ENTRE O GOVERNO DA REPÚBLICA FEDE
RATIVA DO BRASIL E O GOVERNO DARE
PÚBLICA COOPERATIVISTA DA GUIANA 

O Governo da República Federativa do Brasil 
e 

O Governo da República Coi>perãi.íVista ·da Guiã.n""ã, 
DORAVANTE denominados Partes Contratantes, 

ANIMADOS do desejo de. promover e desenvolver as 
relações existentes entre aiitb-os oS países, e 

CONSCIENTES da necessidade de desenvolver a coo·
peração económica e técnica entre países 'em desenvolvi
mento na base dos princípioS da igualdade de direitos, 
do respeito mútuo pela soberania e da não-ingerência
nos assuntos internos de cada Estado, 

ACORDAM o seguinte: 

Artigo I 

l. As Partes Contratantes promoverão a co-operaçãÓ 
técnica entre am&os os países com o obje.tivO de contri
buir para a melhor a variação dos seus recurs-os naturais e 
humanos, esforçando-se para que os programas e proje
tas que surjam do presente Acordo se aju,stem à política 
e ao plano de desenvolvimento nos dois paises, como 
apoio complementar dos seus esforço~ internos paia 
atingir objetivos de desenvolvimento econóinlcQ e $_Qc;i.i:lC_--

2. Para tal, conceder-se-ão mutuamente todas. as faci
lidades necessárias-. 

Artigo II 

A cooperação técnica entre as Partes Contratantes po
derá assumir as seguintes modalidades: 

a) permuta de informações científica-técnicas; 

b) aperfeiÇOairiento profissionil, ·mediante programai 
de visita~ ou estágios dt;:: especialização, por meio de con
cessão º-e bolsas de est1J.4o para especialização técnico
profissional" eni. nível secU.ndârio ou de pós-graduação; 

e) irilplementação de projetas conjuntos de coope
ração técnica em área.§ q~e sejam de; interesse comum; 

d) intercâmbio de consultores e técniCos; -
-~ ----~. oigª~ização de.~miná_rios_ e con(C:rêndas; _. _ .. _ 

f) fornec;im~nlf:?_ de equipamentos e materiais ·neres.::-
- - Sâri.OS à r~lização de Projetas específicos; . . -

g) qualquer outra forma de cooperação que venha a 
ser acordada entre as Partes Contratantes. 

Artigo III 

Os programaS e projetas de cooperação técnica refefi
dos no presente Acordo serão objeto de Ajustes Comple
mentares. Os referidos Ajustes especificarão Os objetivos 
de tais progi-amas e prójetos, ·as procedimentos de exe
cução bem como as obrigações, inclusive financeiras, de 
cada uma das Partes Contratantes. 

Artigo IV 

1. O fmancíimei:Jto das nlodalidades ôe c0op6r:içã0. · 
técnica, de[inidas no Artigo II do presente Acordo, será 
convencionado pelas Partes .Contratantes em relação a 
cada projeto ou programas. 

2. As Partes Contratantes poderão solicitar o finan
ciamento e a participação de organismos ínternacionais 
para a execuçf:io de progranlas e projetas resultantes da 
aplicãção do presente Acordo. 

Artigo V 

O intercâmbio de informações científico-técnicaS entre 
as Partes Contratantes e os seus órgãos autorizados será 
efetuado por via diplomática, em cada caso. 

Artigo VI 

As Partes Contratantes concederão, em seus respecti
vos territórios, as· facilidades necessárias para que os tév
nicos e cOnSultores possam desempenhar as atividades 
decorrentes do pres~nte ~cardo. 

Artigo VII 

As Partes Conttatantes assegurarão aos c.onsultores e 
técnicos, a serenl enviados ao território da outra Parte 
em função do presente Acordo, o apoio logístico e facili-

- .da..des. de transporte e informação requeridos para o 
cumprimento das suas funçõeS específicas e outras facili
dades a serem definidas nos Ajustes Complementares 
sobre projetas específicos. 

Artigo VIII 
- . 

Aos peritos e cien"tistas de cada Parte Contratante, de
signados para exercer suas funções no território da outra 
Parte, serão concedidos os privilêgios e isenções dos peri
tos das Nações Unidas. 

Artigo IX 

Ambas as Part_es Contratantes isentarão, igualmente. 
de todos os impoStos e demais gravames, a importação 
ejou exportação de bens, equipamentos e materiais en::. -
viados de um país a outro em decorrência da implemen
tação do presente Acordo. 

Artigo X 

Os consultores a serem enviados, em função d.o pre
sente Acordo, da República Federativa do Brasil à Re
pública Cooperativista da Guiana e vice-versa, guiar-se-
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ão pelas disposições dos Ajustes Com.plementare~ espe<:J~ 
ficas e estarão sujeitos às leis e regulamentos vigentes no 
pais anfitrião. -- -

Artigo XI 

Cada uma das Partes Co_ntratantes garantirá a não
divulgação dos documentos, das informações e de outros 
conhecimentos obtidos durante a vigência deste-Acordo, 
assim como a não-transmi§sãq a uma terceira parte sem 
o prévio- cOnsentiment9 esctit_o da outra Pafte Con~r?
tante. - ·-

Artigo xn 
O preSente Acordo poderá ser modificado por mútuo 

consentimento das Partes, entrando as modificaÇões em 
vigor na forma indicada no Artigo XV. 
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Artigo xm 

O presente Acordo terá vali(jade por um período de 
cinco anos e renõvar-se-ã tacitamente por períodos su
cessivos de igual duração. 

Artigo XIV 

I. O_ presente Acordo poderã ser denunciado por 
_.qualquer das Partes Contratantes e seus efeitos cessarão 
seis meses após a data do recebimento da notificação res
pectiva. 

2. A denúnica ou expiração do Acordo não_afeta.rá o 
_ cumprimento dos programas e projetas em execução, 

ainda não Concluídos, salvo se as Partes Comralantes 
.convierem o con-trârio. 
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Artigo XV 

Cada uma das Partes Contratantes n-otificarâ a outra 
da conclusão dos ~equisítoS legais internos, se existentes, 
~ecessá_rio. à aprovação do presente Acordo, o qual en
trará em vigor n;~. data da segunda notificação. 

Feito em Georgetown, aos 29 dias do mês de janeiro 
de 1982, em dois exemplares originais, em portugUês e 
iriglês, sendo ambos os textos igualmente autênticos. 

Pelo Governo da República Federativa do Brasil: Ra~ 
miro Saraiva Guerreiro 

Pelo Governo da República Cooperativista da Guia
na: Rasblelgh Esmou.d JacksoD 

··. 

Faço saber que o CohgteSS"O Nacional aprovou, e eu, Moacyr Dalla, Presidente do Senado Federal, nos termos do item 
30 do art. 52 do Regimento Interno, promulgo o seguinte 

DECRETO LEGISLATIVO N• 53, D!J: 1984 

Aprova a reforma de Irahy Moutinho, aluno da Escola Preparatória de Cadetes de Fortaleza - CE, do Minis
tério do Exército. 

Art. I• É aprovado o ato do Presidente da República que concedeu r~fqrma a Jrahy Moutinho, aluno da Escola Pre
paratória de Cadetes de Fortaleza- CE, do Ministério do Exércíto, bem-como o ato que o promoveu ao posto de 1• Tenente, de 
acordo com a autorização prevista no§ 8• do artigo 12 da Constituição Federal, na redação dada pela Emenda Coristituciónal n• 
8, de 14 de abril de 1977. 

Art. 2• Este Decreto Legislativo entra em vigor na data de sua publii:açãõ. 
Senado Federal, 27 de novembro de 1984.- SenadÓr Moacyr Dalla, Presidente, 

SENADO FEDERAL 
Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos termos do art. 42, inciso N, da Constituição, e eu, Moacyr Dalla, Pre-

sidente, promulgo a seguinte --

RESOLUÇÃO N• 80, DE 1984 

Autoriza o Governo do Estado do Espírito Santo a contratar operação de empréstimo externo, no valor de US$ 
10,000,000.00 (dez mUhões de dólares), destinada à liquidação dos compromissos externos, relativos ao exercício de 
1984. 

Art. I• É o GQverno do Estado do Espirita Santo autorizado a realizar, com a garantia da União, uma operação ·de 
empréstimo externo, no valor de TJS$ 10,000,000.00 (dez milhões de dólares) ou o equivalente eiTI outras moedas de prinCipal,-
destinada à liquidação de compromissos_~ternos, já existentes e vencíveis em 1984. · 

Art. 2• A operação realizar-se-á nos termos aprovados pelo Poder Executivo Federal, inclusive o exame das con
dições creditícias da operação a ser efetuada pelo Ministério da Fazenda, em articulação com o Banco Central do Brasil, de 
acordo com o art. 1•, item II, do Decreto n• 74.157, de 6 dejunh()de 1974, obedecidas as demais exigências dos órgãos encarre
gados da execução politica económico-financeira do GovernoFe_deral, e, aind-a, às disposições constantes da Lei n• 3.587, de 18 
de novembro de 1983, do Estado -do Espirita Santo, autorizadora da operação. - ··· · 

Art. 3• Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação. 
Senado Federal, 28 de novembro çle 1984. -Senador Moacyr D!~~la, Presidente. 
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Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos termos do art. 42, inciSo VI, da Constituição, e eu, Moacyr Dalla, Pre
sidente, promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO N• 81, DE 1984 

Autoriza a Universidade Estadual de Campinas- UNICAMP, Estado de São Paulo, a contratar operação de 
crédito no valor de Cr$ 8.027.341.998 (oito bilhões, vinte e sete milhões, trezentos e quarenta e um mil, novecentos e 
noventa e oito cruzeiros). 

Art. I• É a Univ_ersidade Estadual d~ Ça~pinas .::._ UNJCAMP, Estad~ de São Paulo, nos termos do art. 2• da Reso
lução n• 93, de 11 de outubro de.1976, do Senado Federal, autorizada a contratar uma operação de crédito no valor de Cr$ 
8.027.341.998 (oi!o bilhões, vinte e sete milhões, trezentos e quarenta e um mil, novecentos e iwverifae oito cruzeiros), corres
pondente a 720.200 (setecentos e·villte mil e duzentas) ORTN, considerado o valor nominal da ORTN de Cr$ 11.145,99-(onze 
mil, cento e quarenta e cinco cruzeiros e noventa e nove centavos), vigente em maio de 1984, junto à Caixa Econômica Federal, 
mediante a utilização de recursos _ç!oXu.ndo de Apoio ao Desenvolvimento Social~ _FAS,destinado à coQclusãó. do 1-!ospital de 
Clínicas, daquela Universidade, obedecidas as condições admitidas. pelo Banco Centrai dó Bràsil no-respectivo processo. · 

Art. 2• Esta Resolução _entra em vigor na data de sua publicação. 

Senado Federal, 28 de novembro de 1984. - Me>acyr Dalla, Presidente . 

I -ATA DA 222• SESSÃO, EM 28 DE NO
VEMBRO DE !984 

1.1 -ABERTURA 

12 - EXPEDIENTE 

1.2.1 -Requerimentos 
- NQ 336/84, de urgência para a Mensagem nQ 

216/84, peta qual o Senhor Presidente da República 
solicita autorização do S_enado Federal para que o 
Governo .do Estado do Rio de Janeiro possa realizar 
operação de crédito no valor que menciona para o 
fim que especifica. 

- N9 337 (84, de urgência, para a Mensagem n\> 
218/84, pela qual o Senhor Presidente da República 
solicita autorização_ do Sena__d_o Federal para que a 
Prefeituia Municipal de Recife (PE) possa contratar 
operação de crédito no valor que menciona para o 
fim que especifica. - -- -

1.3 - ORDEM DO DIA 
-Projeto de'Decreto Legislativo n9 1(83 (n9l15/-8J, 

na Câmara- dos Deputados), que aprova as contas do 
Presídente da República, relativas ao exercício-Tfnan-
ceiro de 1980. Aprovado. À Com"íssão de Redação. 

- J:'rojeto de Resolução n9 72/84, que aprova as con~ 
tas do Governo do __ Distrito Federal r~lativas ao 
exercício financeíi0-dç_l982. Aprovado. Â Comissão 
de Redação. 

1.4- MAT!ô:RIAS APRECIADAS APÓS A OR
DEM DO DIA 

-Mensagem n" 216/84, em regime de urgência, 
nos termos do Requerimento n9 336/84, lido no Ex
pediente. Aprovada, nos termos do Projeto de Reso
lução n9 102/84, após pareceres das comissões com
petentes. Â Gomíssão de Redação; 

- Redação fiGal_ d_o Projeto de_ Resoluç~o IJ9 
102/84, em regime de urgência-. Aprovada. Ã promul
gação. 

- Mensagem nQ 218/84, em regime de urgência, 
nos termos do Requerimento n9 337/84, lido no Ex
pediente. Aprovada, nos termos do Projeto de Reso
lução n9 1 03(84, após pareceres- das comissões com
petentes. À Coffiissão de Redação. 

. SUMÁRIO 

- Redação final do Projeto de Resolução nQ 
103/84, em re-giine de urgênciª. Aprovãda. À promul
gação. 

1.5 - DISCURSO APÓS A ORDEM DO DIA 
SENAIJOR NEf.SDN CARNEIRO - Rejvindi

cando. a _ç:xtensão da gratificação de produtividade a 
servidores públicos que menciona. Apelo ao DASP 
no sentido da remessa ao Congresso Nacional dos 
projetas referentes aos Estatutos dos Servidores CiVis 
da União e __ do novo Plano. de Classificação de Car~ 
g_os. 

. 1.6 - COMUNICAÇ)\0 DA PRESID!ô:NCIA 
-Convocação de sessão extraordinâria a realizar-

se hoje, às lO horas e 33 minutos, com Ordem do Dia 
que designa. 

1.7- ENCERRAMENTO 

. 2 :.c_· ATA DA 223• SESSÃO, EM 28 DE NO
VEMBRO DE 1984 

2.1 - ABERTURA 

· 2.2- EXPEDIENTE 

_2.Z.l - Leitura de }'rojetos 
- Projeto de Lei do Senado n'~' 245/84, de autoria 

do Sr. Senador Nelson Carneiro, que acrescenta dis
positivo à ~i n9 7.238, de 29 de outubro de 1984, que 
dispõe sobre a manutenção da correção automáticã 
semestral dos -salários, para o fim de determinar re
posição salarial obrigatória a partir do princípio de 
1985,.no quantum e condição que· especifica. , 

-Projeto _de i.ei do Senado n9 2.46/84-
COmplem:entai, de_autoriado Sr. Senador Raimundo 
Parente, que alter a redação do artigo 7'9 da Lei 
Complementar n'~' I, de 9 de novembro de 1967, mo
dificada pelas Leis Complementares n9 28, de 18 de 
novembro de 1975; 09 32, de 26 de dezembro de L977; 
n9 3_3, de, 16 de _maio de 1978, e nQ 46, de 20 de agosto 
de 1984. -

2.2.2 -,~Requerimentos 
- N9 33_8(84, de urgência para _?- Mensagem n9 

193/84 (n'~' 395, de_1984_. na orig'em), pela qual o Se-

nhor Presidente da República solicita autorização do 
S_enado para que o GoVerno do Estado de Santa Ca
tarina possa elevar em CrS 6.790.738'.566 o montante 
de sua dívida consolidada. 

- N9 339(84, de urgência para a Men.sagem n9 
134(84 (n~ 286, de 1984, na orige-m), solicitando auto
rização do Senado para que o Governo do Estado de 
São Paulo possa elevar em Cr$ 17.247.904.533 o 
montante de sua dívida consolidada. 

:u - ORDEM DO DIA 
~RequerimerüO n~ 231/84, solicitando tenham 

tramitação conjunta os Projeto_s de Lei da Câmara n9 
87/83 (n9 1.372(79, na Casa de origem) e n~ 7(84 
(n927 (79, na Casa de origem). Aprovado. 

-Projeto de Resol~ção nQ 90(84, que autoriza o 
Governo do Estado do _Paranã a realizar operação de 
empréstimo externo no valor de USS J7,700,000,00, 
.destinada à liqu-idação de compromissos externos 
existentes vencíveis em 1984. Aprovado. À Comissão 
de Redaçào. 

-Projeto de Resolução n9 94}84, que autoriza o
Governo do Estado ~e_Mato Grosso a realizar ope
ração de empréstimO externo no valor de US$ 
32,000,000'.00, dcilünada ao programa rodoviãrio da
que~-~ E~tado. Aprovado. À Comissão de Redação. 

2.4 - MAT~RIAS APRECIADAS APÓS A OR-. 
DEM DO DIA 

-Mensagem n9 193(84, em regime de urgência 
nos túmOs do Requerimento n-9 338184, tido no Ex
pediente. Aprovada, nos termos do Projeto de Reso
lução n9 104(84, ap()& pãreceres das comissões com
petentes. À Comissão d6 Redação. 

- Redação final do Projeto de Resolução n'1 

i04(84, erri regime de urg~riciã::Aprovada. À promul
gação. 

-Mensagem nQ 134/84, em regime de urgência 
nos termos do Requerimento nQ 339784, lido no Ex
pediente: AProvada, nos termos do Projeto de Reso
lução n9 105f84, após pareceres das comissões com-

-petentes. Ã Comissão de Redação. 
- R.edação final do Pro}eto de Resolução n9 

I OS /84, em regime de urgência. Aprovada. Ã promul
gação. 
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- Redação final do PrQjeto de Resoluçi1Q n9~ 
90/84,-ãprovado na Ord~m do Dia da presente ses
são~ Aprovada nos termos do Requerimento n'i> 
340/84. À promulgação. 

- Redação final do Projeto-_ rl~ _Resolução n<:> 
94/84, aprovado na Ordem do Dia ~da presente ses
são. Aprovada, nos termos do Requerimento n9 
341/84. Ã promulgação. 

2.5 ~ DISCURSO APÓS A ORDEM DO DIA 
SENADOR JORGUORNHA USEN- Conside

rações sobre_ o.s moti_vos que levaram_ a Empresa 
Johnson & Johns_o_n _a decreta( O_ C.D_Ç~IT_ID:D_t;:nto _de 
suas atividades industriais na cídade de Blumenause __ 

2.6 - DESIGNAÇÃO DA ORDEM DO DIA 
DA PRESENTE SESSÃO. ENCERRAMENTO 

3 - ATA DA 224• SESSÃO, EM 28 DE NO-
VEMBRO DE 1984 . 

3.t - ABERTURA 

3.2- EXPEDIENTE 

3.2.1- Ofícios do Sr.l'-Secretário da CâiiUlrados 
D~putados 

Encaminhando à revisão do Senado aut6grafos dos 
seguintes projetas; 

- Projct_o_ de Lei da Câmira nt:~ 232/84 (n\'> 
2.045f79, na "Casa de origem), que dâ nova redaçào 
ao inciso li do art. 54 da Consolidação das Leis da 
Previdência Social --CLps-, a-provada pelo Decreto 
nt:~ 89.312,_de 23 de janeiro de 1984. 

-Projeto de Lei da Câmara n~ 233/84 (nt:~ 
3,740/84-; na Casa de origem), que dispõe sobre a 
criação de cargos no Quadro Permanente da Secreta
ria do Tribunal Regional Eleitoral do Estado de 
Goiás e dá OJJtra$: providências. 

- ProJeto ae LeJ aa tãm.ara n~> 234/84 (tit:~ 
4.493/84, na Casa de origem), que concede anistia 
aos que efetuaram conversão desautorizada em veí
culos. 

-Projeto de Lei ela Câmara nt:~ 235/84 __ (nt:~. 
3.014/84, na Casa de origem), que dispõe sobre os re
quisitos para a lavratura de escritura pública e dá ou
tras providências. 

-Projeto de Lei da Ç_ã_mã.ra n9 __ 236f84 (nt:~ 

I .298/83, na Casa-de origem), que disciplina e lirriibi 
o comprometimento da renda familiar dos mutuários 
do Sts_t_e_ma Finaocelro da Habitação - SFH e os 
reajustes da casa própria. -

3..2.2 - Comunicaçilo da Presidência 
- Arquivamento do Projeto de _Lei d_a Câmara n9 

81/82 (nt:~ 3.490, de 1980, na Casa de origem), por ter 
recebido pareceres co_ntrários, quanto- aCi riléritO; das 
c_omissões a~que (oi distri_b_qído._ 

3.2.3__-- Comunicaçio da Liderança do PDS 
-De substituicão de membroru;m comissão mis-

ta. __ 
3.2.4 - D~scursos do Expediente 
SENADOR JORGE KALUME 7 509 aniv~rsário 

de falecimento de Coelho Neto. 

SENADOR NELSON CARNEIRO, como Líder 
- Apelo ao Presidente do Senado no sentido da _in
clusão em Ordem do Dia do Projeto de Lei do Sena
don{> 139/84. que revoga o Decreto-lei n{> 1.541, de 14 
de abril de 1977 (Lei das Sublegenda_s), Necessidade 
da reforma da fachada do eQificio CONJC na_i::idade 
de Brasília. Protesto contra decisãO do Conselho Na
cional de Política -Salarial em não _ho_mologar os 
100% do JNPC para os funCionãríos do Banco do 

'Brasil. Emenda apresentada por S. Ex' quando d<:~ 
apreciação do projeto de lei que se transformou na 
Lei Complementar n{> 15/73, proíbindo a aplicação 
da fidtJidade partidária no Colé~o Eleitoral. 

.SENADOR FÃBIO LUCENA ~ Comentâ:fiQsca 
respeito do ato do Sr. Antônio_ Carlos Magalhães effi 
substituir, em seu gabinete de trabalho, a fotografia 
do Presidente João Figueiredo pela do Dr. ianc:redo 
Neves. Apelo ao Sr. Ministro da Justiça no sentido 
de que faça deter a ação de policiais de Brasília, no 
tocante ao patrulhamento que estaria sendo ex(:rcido 

. sobre_ carros de reportagens de jornais desta C.apital. 

SENADOR MARCELO MIRANDA - Obras 
realizadãs no Estado d5! Mato GrosSo Qo Sul com 
empréstimos autorizados_ pelo Senado Federal. 

3.2.5 - I.eituia dé Projetas 
-Projeto de Lei do Senado n9 247, de 1984, de au

toria do Sr. Senador João Lobo, que disciplina a apli
cação dos recursos do PIN-PROTERRA. 
--Projeto de Lei do Senado nt:~248, de 1984, de au-

toria do Sr. Senador Lenoir Vargas, que dá_ nova re
dação ao art. 2~> da Lei n9 9.899, de8_de_ab_ril de 1281, 
renumerando os artigos que indica, a fim Q.e. cor:rigir 
monetariamen_te os valores de títulos protestados, a 
partir dos respectivos vencimentos, 

3.2.6 - Comunicações das Lideranças do PDS no 
Senado e na Câmara dos D~putados · 

- Referentes à substituição de membros em co
missões Técnicas. 

3.2.7- Comunicaçio da Presidência 
-Convocaçã-o-de sessão. eo:traordinãria a .realizar

se hoje, às 18 horas e 30 minutos, com Ordem-do Dia -
que designa. 

3.2.8 - Apreciação de matérias 
- Redação final do Projeto de Resolução nt:~ 

72/84, que aprova as Contas do Governo do Di!!:tritq 
Federal, referentes ao exercício- fínanceiro de 1982. 
Aprovada, nos termos do Requerimento nt:~ 342/84. Â 
promulgação. 

- Redação final do projeto de Decreto Legislativo 
nt:~ 1, de 1983 (nt:~ 114/81._ na Câmarã dos Deputados), 
que_ aprova as Contas do Presidente da República, re
lativas ao exercíCio-fiD.ãiiceiro de l980._Aprovado, nos 
termos do Requerimento n• 343/84. À promulgação. 

3.3 - ORDEM DO DIA 
-Projeto de Lei da Câmara n? _10/81 (nt:~ 

1.529/79, na Casa de origem), que dispõe sobre a 
aposentadoria, com proventos integrais, dos- ex
combatentes segurados da Previdência Saciai. VQ
tação adiada por falta de quorum. 

-"""""'Projeto de Lei da Câmara nt:~-44j81,(nt:~ 587/79, 
na Casa d~ origem), que veda aos veículos de comu
nicação de massa (rádio, televisãO, cinema, jornaiS, 
revistas, cartazes, anuãrios Ou qualquer outro tipo de 
publicaÇão) aCeitar a autorização o-u a veiculação-de 
anúncios e de comerciais que não sejam negociados, 
produzidOs, criados, filmados, gravados, copiados
imagem e som - por p-rofissionais é empresas brlfs1-
leiras. Votação adiada por falta de quorum. 

-Projeto de Lei da Câmara n9 53/77 (nt:~ 227/75, 
na Casa de origem), que dispõe sobre condiçÕes a ob
servar na renovação de contratos de aJletas profis-sio
nais, e dá outras providências. Votaçio adiada por 

. (alta de quorum. 
-Projeto de Lei da Câm~ra nY ~5/79 (n9 

4.257/77, na Casa de origem), que -áutoriza a alie
_ nação de imóveis residencjais da Red~ Fúroviãria 
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Federal a seus ocupantes. Votação adiada por falta de 
quorum. 

-Projeto de Lei da Câmara nt:~ ;4j84 (nY 
2.867/76, na Casa de origem), que introduz modifi
cações na_ Consolidação das Leis do Trabalho, apro
V?da pelo Decreto-lei nt:~ 5.452, de t? de maio.de f943, 
para o tim de assegurar estabilidade provisória à mu
lher trabalhadora que contrair núpcias. Votaçio 
adiada por falta de quorum. 

-Projeto de Lei da ~âmara nY 79/79 (nt:~ 

t.Sll/75, na Casa de ori_gem), que acrescenta parã
grafo ao art. 59 da Lei nt:~ 3.807, de 26 de agosto de 
1960, que dispõe sobre a Lei Orgânica da Previdência 
Social, alterada pela Lei n{> 5.890, de 8 de junho de 
1973. (Apreciação preliminar da juridicidade.) Vo
tação adiada por falta de qUorum. 

-Projeto de Lei do Senado n• 41/82, de autoria 
da Senadora Laé:lia de Alcântara, que acrescenta arti~ 
go ao D_~reto-k_i nY 594, de 27 de maio de 1969, que 
institui a -Loteriã Esportiva Federal, e dâ outras pro
Vidências. Votação adiada por falta de quorum. 

3.4- DISCURSOS AP()S A ORDEM DO DIA 
SENADO/! ADERBAL JUREM A .- Homena

gem de pesar pelo falecimento do poeta pernambuca
no Mauro Motta. Encaminhando à Mesa projeto de 
lei que dispõe sobre a transmissãO de música brasilei
ra petas emissoras de rádio. 

SENADOR MORVAN ACAYABA -Defesa da 
adoção, em nosso País, do voto distrital. Conside
rações __ sobre o principio de maioria consagrado no 
direito eleitoral brasileiro. 

SENADOR GUILHERME /'ALMEIRA - Co
mentários so-bre o desenvolvlmento alcanç3..do pelo 
Pólo Cloroquímico--de Alagoas. 

SENADOR ÁLVARO DIAS- Necessidade de 
mudança no nosso estilo de desenvoivimento. 

SENADOR NELSON CARNEIRO-- Reivindi
cações salariais de servidores policiais federais apo
sentados. 

SENADOR ENEAS FARIA- Movimento inicia
do_ pelos empresários paranaenses objetivando a 
criação do Mercado Comum Latino-Americano. 

SENADORJUTAHY MAGALHÃES-Sucessão 
presidencial. _ 

-SENADOR GASTÃO MVLLER: ~Apelo ao-01--
retor da ECT no sentido da uniformização, para as 
mesmas funções, dos salários dos servidores daquela 
empresa. 

SENADOR MOACYR DALLA- Dia Nacio_nal 
de Ação de Graças. 

-SENADOR HUMBERTO LUCENA ~ "Carta 
Aberta aos Paraibanos", subscrita pelo MiniStro 
João Lyra Filho, de apoio ao candidato Tancredo 
Neves, e divulgada pelo jornal O Norte, de João Pes-
_soa, em sua edição do último dia -8. -

3.5 - DESIGNAÇÃO DA O&DEM DO DIA 
DA PRÓXIMA SESSÃO. ENCERRAMENTO 

4 - ATA DA 2~• SESSÃO, EM 28 DE NO~ 
VEMBRO DE 1984 

_4,_1 - ABERTURA 

4.2- EXPEDIENTE 



Novembro de 1984 DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL(Seção II) 

4.1.1 - Pareceres entamlnbados à Mesa 
4-2.2 - Leitura de Projeto 
- Projeto de Lei do Senado n'1 249 (84, de autoria do 

Sr. Senador Aderbal Jurema, que dispõe sobre a 
transmissão de música brasileira pelas emissoras de 
rádio. 

4.2.3 - Requerimentos 
- N11 344/84, de urgência para o Projeto-de Lei da 

Câmara nY 113/84 (n"' 2.682/83, na Casa de origem), 
de iniciativa do Senhor Presidente da República, que 
dispõe sobre a busca e salvamento de vida humana 
em perigo no mar, nos postos e nas vias navegáveis 
interiores. 

- N'í' 345/84, de urgência para a Mensagem Presi
dencial n9 235/84, pela qual o Senhor Presidente da 
República solicita autorização do Senado Federal 
para que o Departamento de Estrada:> de Rodagem 
de Goiás - DERGO, possa contratar operação de 
crédito no valor de Cr$ 29.493.883.394. 

4.3 - ORDEM DO DIA 
-Requerimento n' 303, de 1984, de autoria do Se

nador Lourival Baptista, solicitando a transcrição, 
nos Anais do Senado Fede_ral, do artis,o do Deputado 
Sinval Guazzclli, publicado no jornal Zero }lora, 
edição de 26 de outubro de 1984, sob o título "Daniel 
Krieger, um exemplo de Liderança''. Aprovado, após 
usar da palavra o Sr. Alexandre Costa. 

- Projeto de Decreto LegislatiV'o n' 33, de 1983 
(n' 25/83, na Câmara dos Deputados), que aprova as 
contas do Senhor Presidente da República relativas 
ao exercício de 19&1. Aprovado. Ã Comissão de Re
dação. 

- Projeto de Resolução n' 88, de 1984, q!Je autori
za o Governo do Estado da Par-aíba a contratar ope
ração de erMita no valor de Cr$ 8.285.120.327 (oito 
bilhões, duzentos c oitenta e cinco milhões, cento e 
vinte mil, trezentos e ~inte e sete cruzeiros). Aprova
do. Ã Comissão de Redação. 

4.4- MATÉRIAS APRECIADAS APÓS A OR
DEM DO DIA 

- Projeto de Lei da Câmara n' 113 f84, cm regime 
de urgência, nos termos do Requerimento n9 344/84, 
lido no Expediente. AproYado, após pareceres das co
missões competentes. Ã sanção. 

- Mensagem n' 235/84, em regime de urgência 
nos tennos do Requerimento n+ 345/84, lido no Ex
pediente. Aprovada, nos termos do Projeto de Reso-

(ução n' 100/84, após pareceres das comissões com
petentes. À Comissão de Redação. 

- Redação final do Projeto de Resolução h" 

106/84, em regime de urgência. AproYada. À promul
gação. 
-. - Redação final do Projeto de Oecreto Legislati
~o n~' 33/84, constante do segundo item da Ordem dÓ 
Dia da presente sessão. Aprovada, nos termos do Re
querimento n9 346/84. Ã promulgação.-

- Redação final do Projet_o de Resolução n'i' 
88/84, constante do terceiro item da Ordem do Dia 
da presente sessão. Aprovada, nos termos do Reque
rimento- n~' 347/84. À promulgação. 

Ú - PISCURSQ APÓS A ORDEM DO DIA 
SENADOR NELSON CARNEIRO~ Restabele-~ 

cim~nto das normas de câlcu\o salarial anteriores ~ 
1979. 

4.6 - COMUNICAÇÃO DA PRESID~NCIA 
- ConVõCã.Çã-0 de sessão eXtr3.õrdinária ã. reatizar

se hoje às 19 horas e 3 minutos, com Oi'deín áo Dia 
que designa. 

4.7 - ENCERRAMENTO 

5 - ATA OA 126• SESSÃO, EM 28 DE NO
VEMBRO DE 1984 

5.1 -ABERTURA 

5.2 - EXPEDIENTE 

5-.l~t - Requerimentos .. . _ . 
- N~' 348/84, de urgência, para o Projeto de Lei 

da Câmara n'i' 154/84, que dispõe sobre a pensão 
policial-militar das Polícias dos Territórios Federais 
do Amapá e de Roraima, e dá outras providências. 

- N~' 349{84, de urgência, para a Mensagem n~' 
-212/84, pela qual o Senhor Presidente da República 
solicita aUtorização do Scnad_o Federal para que a 
Prefeitura Municipal de Vitória- ES possa realizar 
operação de crédito no valor de CrS 13.354.670.000. 

5.3 "-" ORDEM DO DIA 
-- Red.ação final do Projeto de Resolução n9 71, 

de 1984, que autoriza a Prefeitura Municipal de Se
nhor do Bonfim, Estado da Bahia, a contratar ope
ração de crédito no valor de Cr$ 2.234.998.540 (dois 
bilhões, duzentos e trinta e quatro milhões, novecenM 
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tos y_ ~aventa~ oito mil, quinhe!ltos e quarenta cru
zeiros). Aprovada. À promulgação. 

--Parecer da Comissão de Constituição e Justiça 
sobre a _Men_sagem n'i' 243, de 1984 (n' 465/84, na ori
gem), pela qual o Senhor Pr~idente da República 

__, submete à deliberação do Senado a escolha do Minis
t~o Carlos Átila Alvares da Silva para exercer o cargo 
de Ministro do Tribunal de Contas da União, na 
Vaga deCorrente da exoneração do Ministro Luiz Oc-
távio PireS e Albuquerque Gallotti. Apreciada em ses
são secreta. 

5.4- MA TERIAS APRECIADAS APÓS A OR
DEM DO DIA 

-Projeto de Lei da Câmara n~' 154/84, em regime 
de urgência, rioS termos do Requerimento n~' 348/84, 
lido no Expediente, Aprovado, após pareceres das co-
missões competentes. À sanção. 

-Mensagem n'~ 212/84, em regime de urgência, 
nos termos do Requerimento n~' 349/84, lído no Ex
pediente. Aprovada, nos termos do Projeto de Reso
lução n~" 107 f84, após pareceres das comissões com
Petentes. Ã Comissão de Redação. 

- Redação final do Projeto de Resolução n"' 
107/84, em regiffie de urgênda. Aprovadl:. Ã promul
gação. 

5.5 - COMUNICAÇÃO DA PRESIDENCIA 
-Convocação de sessão extraordinária ã. realizarM 

se amanhã, às 10 horas, com Ordem do Dia que de
signa. 

5.6 - ENCERRAMENTO 

6 - DISCURSO PRONUNCIADO EM SEs
SÃO ANTERIOR 

-Do Sr. S_enador João Lobo, proferido na sessão 
de 26-ll-84. 

7 - INSTITUTO DE PREVIDtNCIA DOS 
CONGRESSISTAS 

-Resoluções n'~s 6 e 7, de 1984. 
_-Ata de reuniãp do Conselho Deliberativo. 

8 - MESA DIRETORA 

9 - LIDERES E VICE-LIDERES DE PARTI
DOS 

10- COMPOSIÇÃO DAS COMISSOES PI!.R
MANENTES 

Ata da 222' Sessão, em 28 de novembro de 1984 
2' Sessão Legislativa Ordinária, da 47' Legisl;ltura 

ÀS 10 HORAS, ACHAM-SE PRESENTES OS SRS. 
SENADORES: 

Jorge Kalume --Altevir Leal- Mário Maia- Euni
ce Michiles - Fábio Lucena - Raimundo Parente -
Claudiorior Roriz- Gaivão Modesto- Odacir Soares 
- Aloysio Chaves- Hélio Gueiros- Alexandre Çosta 
- João Castelo - J_osé Sarney __ - Alberto Silva -
Helvídiç Nunes-- João Lobo- Almir Pinto -José 
Lins - Virgflio Távora - Cã:rlos Alberto - Moacyr 
Duarte- Martins Filho- Humberto Lucena- Mar
condes Gadelha- Milton Cabral- Aderbal Jurema
Cid Sampaio - Marco Maciel - Gllilherme Palmeira 

- Extraordinária -
Presidência do Sr. Almir Pinto 

- Cart~ Lyra - Lui~ Cavalcante - Passos Pôrto ...,.... 
-- Jutahy__Magª-lhães- Lomanto JÓnior -·Luiz Viana--

João Calmon --José IgnãciO Feri-eira- Moacyr Dalla 
~Amaral Peixoto -Nelson Carneiro .....:... Itamar Fran
co"""'"":'- Morvan Acayaba- Alfredo Campos- Amaral 
Furlan - Fernando Henrique Cardoso ......; Severo Go
~es- Benedito' F~rreira- Henrique Santillo :- Ma~ro 
Borges- Benedito Canelas- Gastão Miiller- Rober~ 
to Campos- José Fragelli- Marcelo Miranda- SalM 
danha Derzi _,Affonso-Camargo- Álvaro DiaS
Enéas Faria- Jaison Barreto..,...... Jorge BOrnhausen
Lenoir Vargas - Carlos Chiarelli - Pedro Simon -
Octávio Cardoso. 

O SR- PRESIDENTE (Almir Pinto)- A lista de pre
-sença acusa o comparecimento de65Srs. Senadores. Ha

vendo número regimental, declaro aberta a sessão. 
Sob a proteção de Deus, iniciamos nossos trabalhos. 
Sobre a -mesa, requerimentos que vão ser lidos pelo Sr. 

1~>-Secretârío. 

São Hdos os seguintes 

REQUERIMENTO No 336, DE 1984 

Requeremos urgência, nos termos do art. 371, alfnea 
.. b" do Regimento Interno, para a Mensagem Presiden
cial n~' 216, de 1984, pela qual o Senhor Presidente daRe-



4604 Quinta'feira 29 

pública solicita autorização do Senado para que· o Gõ
verno do Estado d-o __ Rio de_ J_eneiro possa realizar ope
ração de crédito no valor de USS llO,QÇX?,9t:!Q~00_(0"~?:e· 
dez milhões de dólares). 

Sala das Sessões, -28 de novembro de 19_84._--:- Roberto 
Saturnino, líder do PDT - Aloysio Chaves, LídCr do 
PDS - Humberto Lucena, Líder do PM~B. _ 

REQUERIMENTO N• 337, DE 1984 

Requeremos urgência, nos termos do art. 371, aH~e;_a 
"B" do Regimento Interno, para a Mensagemn• 218, de 
1984, solicitando do Senado Federal, autor~zação para 
que a Prefeitura Municipal de Recife (PE), possa contra
tar operação de crédito no valor de CrS 9.728.927,780 
(nove bilhões, setecentos e vinte e oito milhões, novecen
tos e vinte e sete mil, setecentos e oitenta cruZeiros). 

Sala das Sessões, 28 de novembro de 1984.--: Aloyslo 
Cbans, Líder do PDS ..,..,..~Humberto Lucena, ~í_der do 
PMDB. 

O SR. PRESIDENTE (Aimir Pinto) ---o~ requeri~ 
mentes lidos serão votados após a Ordem dÇJ Dia, D:OS 

termos do art. 375, Il, do Regimento Interno. 

O SR. PRESIDENTE (Almir Pinto)- Passa-se à 

ORDEM DO DIA 

Item 1: 

Discussão, em turno (mico, do Projeto de Decre
to Legislativo n<1 l, de 1983 (n'1 115/81, na Câmara 
dos Deputados), que aprova as contas do Presidente 
da República, relativas ao exercício financeiro de 
1980, tendo _ 

PARECER FAVORÁVEL, sob n'743, de 1984, 
da Comissão 

- de Finanças. 

Em discussão o projeto. (Pausa.) _ .. _ 
Não havendo quem queira discuti-lo, de_claro-a ~n~-

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

dos. (Pausa.) 
Aprovado. 
O projeto vai à Comissão de Redação. 

:1:. o seguinte o projeto aprovado 

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 
. N' ·1, DE 1983 

(N• 115/81, na Cim.;,a dos Deputados) 

Aprova as Contas do Presidente da República, re
lativas ao exercício financeiro de 1980. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1 <1 São a·provãdas as contas prestadas pelo Se

nhor Presidente da República, relativas ao exerdcio fi. 
nanceiro de 1980, conforme disposto nos arts. 44, inciso 
VIII, e 81, inciso. XX, da Çonstituição Federal, com as 
ressalvas aos valores lançados à conta .. Despesas 1m pug
nadas", pendentes de ulterior verificação pelo Tribunal 
de Contas da União. 

Dívida consolidada interna Limites: 
Res.62/75e 
R ... 93f76 

I- Montante global ......•••.• ··~· •. ....907.106,8 
II- Crescimento real anual .......... _ ., 259..1_73,4 
III- Dispêndio anual mâximo .. , .... , -194.380,0 
IV- Responsabilidade por títulos .. -. ~. 453.553,4 
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Art. 29 Os diversos responsáveis da Administração 
Direta e Indireta, que não apresentaram ao Tribunal de 
Cóntãs "dá ünião os bafanç-o:s. anuais reterentes-ao e:)::~cí
cio fi~anceirQ de \980, no prazo estabeleçido Pdo ITeCre
to n'1 80.421, de 78 de setembro de 1977, fiCain sujeitos às 
saitções previstas no-an. 53 do Decreto-lei n<1 199~-d.e 25 
de fevereiro de 1967, e Resoluções daquele Tribtmal. 

Art. 3'1 O Tribunal" de Contas .da União tomará as
providênCias para a aplicação das penalidades a que se 
refere o artigo anterior. 

Art. 4~ Este Decreto Legislativo entra. em vigor na 
data- de sua-publicação. · 

O SR. PQ.ESID!lNTE (Almir Pinto) -Item 2: 

_Discussão, em turno-anico, do Projeto de Reso
iu"'çãO n9 7~ de: 1984_ (ápr'esentado p-elã Comissão do 
Distrito F'ederal como conclusão de seti- Parecer n' 
739, de 1984), que aprova as contas do GoVerÕO do 
Distrito Federal, relativas ao exercício financeiro· de 
1982, tendo 

-0 _PARECEREs, sob n•s 740 e 741, de 1984, das 
COmissões; 

-de Constitulçio e Justiça, pela constitucionali
dade e iuridicidade~ e 

-de Finanças, favorâvel, 

Em discussão o projeto. (Pausa.) 
Não havendo quem queira discuti-lo, declaro-a encer

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

dos. (Pausa.) 
Aprovado. 
A matêria vai à Comissão de Redação. 

~ o seguinte o projeto aprovado 

PROJETO DE RESOLUÇÃO N• 72, DE 1984 

-A-Pr~va ;, contas do Governo do Distrito Federal, 
relativas ao exercício financeiro de 1982. 

~ O Senado -Federal resolve: 
Artigo ilnico. São aprovadas as contas do Governo 

do Distrito Federal, relativas ao exercício financeiro de 
1982, e Qe acordo com o Parecer Prévio do Tribunal de 
COntas do Distrito Federai, aprovado na sessão espeCial 
realizada a 14 de setembro de 1983. 

O SR. PRESID~NTE (Aimir Pinto) - Esgotada a 
matéria constante da Ordem do Dia. 

Passa-se à votação do Requerimento n<1 336, de 1984, 
lido no Expediente, _de urgência, para a Mensagem Presi
dencial n'1 216, de 1984. 

Em votação o requerimento. 
0~ Srs. -Senadores que _o al?rovam perm~neçam ~~l}ta-

.--- doS.- (Pausà.) - - - -

Aprovado. 
__ Aprovado o requerimento, passaRse à apreciação da 
matéria que foi despachada às Comissões de Econoinia e 
de Constituição e Justiça. 

Solicito do nobre Senador Fãbio Lucena o parecer da 
Comissão de Economia. · 

Sltuaçio 
atual 

948.868,1 
-139.128,1 
295.667,0 
810.939,2 

Operações 
sob 

exame 

37.929,0 
37.929,0 
42.847.9 

Cr$ milhões 

Situação posterior 
ii reallzaçio 

dÃs operaçÕes 
pretendidas 

986.797,1 
-101.199,1 

338.514,9 
810.939,2 
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O SR. FÁBIO LUCENA (PMDB·AM. Para emitir 
parecer.) - _ S_r. _Presidente, Srs. Senadores. 

O Senhor Preside!lte da RepúbliCa, com fundamento 
no art. 42, item VI, da Constituição, propõe ao Senaô"o 
Fede-ral seja autorizado o Governo do Estado do Rio de 
làn~elrO, com baSe nO parágrafo único o art. 3'1 da ResOR 
luç~fo n9 62, de 1975, do Senado Federal e amparo na Re
solução n?_ 9~3, de 17_ de maio de 1984, do Banco Centr~l 
do Brasil, a contratar operações de crédito destinadas à 
rolagem das parcelas de principal vencidas e vincendas 
nQ presente exercício, relativas ao empréstimo no mon
tante de USS 110,0 milhões, contratado a um conjunto 
de bancos. 

2. Pela Resolução n9 57, de 28-06-80, do Senado Fed_~ 
fãl, o G_overno do Estado do Rio de Janeiro foi autoriza.~ 
do a realizar opeiação de empréstimo externo, no valor 
de t.TSS 110,0 inilhões, cujO produto seria utilizado, den
iio dÕ. PrOgTama de Irlvestimentos da Companhia do 
Metropolitano do Rio de ianeiro (Metrô), na integrali
z~>ção do capital social da referida Empresa. 

3.- Face à inviabilidade da constratação, uma vez que 
os grupos de empréstimos sindicalizados não se encon
travam re-ceptivos às contratações com Estados e Mu
nfCípicis, a Entidade optou pela realização da operação 
com: um Sindicato de banqueiros, internamente, com 
base na Resolução n9 63; de 21-08-67, do Banco Central 
çio Brasil, tendo sido a operação, inicialmente, incluída 
·no cômputo do endividamento interno intralimite da
quele Estado. 

4. O pareCer- do Banco Central do Brasil (Voto DI~ 
BAN 84/107), esclarece que, em 10.05-82; em "atenção 
ao pedido formulado pelo Governo do Estado do Rio de 
Janeiro, houye por bem, em carãter absolutam_~nte ex
cepcional, autorizar a exclusão da operação acima men
cionada do cômputo da dívida interna da referida Enti
dade". E prosSegue: H Agora, vem o Estado do Rio de Ja
neiro, solicitar a manifestção favorâvel deste Banco Cen
tral para que possa vir a contratar as operações de crédi
to, a seguir -relacionadas, destinadas à rolagem- (dentro 
das normas estabelecidas pela Resolução n9 923, de 17-
05-84, deste _órgão)_- das parcelas de principãl vencidas e 
vincendas no presente exercício, relativas a_o emprésti
mo, no valor de USS 110,0 milhões, anteriormente men
cionado". 

S. A relação dos credores, condir;ôes do emprêstimo, 
encargos e prazos estão indicados nas folhas n9s. 6, 7 e 8, 
do Processo, no valor global de USS 16.562,894.80 (de
zesseis milhões, quinhentos e sessenta e dois mil, oitocen
tos e noventa e quatro doláres e oitenta centavos) que, à 
taxa de venda de 25-09-84 de CrS 2.290, perfazem CR$ 
37.929,0 mil}lões. 

6. Com relação à autorização do Senado Federal 
entende o DEMOB-:: Departamento de Operações corr 
Títulos e Valores Mobiliários, não ser admissivel a sim
ples transformação de uma operação externa em emprés· 
timo iiltemo com base na Resolução n" 63, de 1967 do 
BACEN e o respectivo valor seja considerado operação 
extralimite de endividamento. Desta forma - esclarece 
o ·parecer do Banco C:Cntl-aJ- os Estados "têm sido es
clarecidos de que os empréstimos daRes. n'163/67 terão 
que ser obrigatoriamente incluídos no cômputo da divi
da interna consolidada da respecitva Unidade Federati
va" .. 

7. Cóm a rolagem das operações em ,exame se consi
derada intralímite, elevaria ainda mais o eXcesso verifica
do J'I'QS limites fixados pelos itens I e II do art._ 2' da Res. 
n' 62, de 1975, modificada pelaRes. n9 93j76;·conforme 
o quadro abaixo: 
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8. Assim, tendo em vista que: 
a) as contratações não deverão acarretar novos comK 

promissos', pois objetivam a renegociação de operações 
anteriores (Res. n'l' 63/67); 

b) O Banco do Estado do Rio de Janeiro S.A., BA
NERJ, atravessa uma difícil situação e que seria agiava
da caso viesSe a honrar os compromissos da garantia 
prestada; 

c) o retardamento na _solução com os bancos estran
geiros que transferiram seus recursos por iJ;J;termêdio da 
Res. n'l' 63, de 1967, está prejudicando entendimentos 
para o ajustamento da dívida a nível nacional. 

Assim, achamos plenamente justificada a proposta em 
exame, razão por que, atendidas as exigência do Regi
mento Interno e da legislação _vigente, apresentamos, 
para tanto, o seguinte 

PROJETO DE RESOLUÇÃO N• 102, DE 1984 

Autoriza o Governo do Estado do Rio de Janeiro a 
contratar, com base na Resolução n'l' 62, de 1975, do 
Senado Federal e na Resoluçio n'l' 933, de 1984, do 
Banco do Brasil, operaçio de crédito no montante 
equivalente a Cr$ 37.929.000.000 (trinta e sete bi
lhões, novencentos e vinte e nove milhões de cruzei
ros) destinadas à renovação de parcelas vencidas e vi
cendas no presente exerc{clo. 

O Senado Federal resolve: 

Art. 1 'l' ~ o Governo do Estado do Rio de Janeiro 
autorizado a contratar, com a garantia do Banco doEs
tado do Rio de Janeiro S.A.,- BANERJ, na forma do 
parágrafO único do art. 39-da Resolução n9 62, de 28 de 
outubro de 1975, do Senado Federal, operação de crêdi
to no valor total de Cr$ 37:929.000.000 (trinta e sete bi
lhões, novecentos e vinte e noVe milhões de cruzeiros), 
correspondente a USS 16,562,894.80 (dezesseis milhões, 
quinhentos e sessenta e dois mil, oitocentos e noventa e 
quatro dólares e oitenta centavos), ao amparo da Res. n'l' 
923, de 17 de maio de 1984, do Banco Central do Brasil, 
destinada à rolagem das parcelas de principat, vencidas e 
vincendas no presente exercício, relativas ao empréstimo 
anteriormente realizado, no valor de USS 110,000,000.00 
(cento e dez milhões de_ dólares) contratado com um con
junto de bancos, obedecidas as demais condições cons
tantes do respectivo processo. 

Art. 2'l' Esta Resolução entra em yigor na data de 
sua publicação. 

O SR. PRESIDENTE (Aimir Pinto)- A Comissão 
de Economia conclui seu parecer pela apresentação do 
Projeto de Res_olução n'l' 102, de 1984, que autoriza o Go
verno do Estado do Rio de Janeiro a realizar operação 
de emprêstimo exterrio. 

Dependendo de parecer da C_o_missão de Constituição 
e Justiça. solicito do nobre Senador Hélio Gueifos ci seu 
parecer. 

O SR. lttLIO GUEIROS (PMDB - PA. para 
emitir parecer.) - Sr. Presidente, Srs. -s-enã.dores: 

Pelo projeto de resolução da Comissão de Economia 
fica "o Governo do Estado do Rio-de Janeiro autorizado 
a contratar, com a, garantia do Banco do Estado do Rio 
de Janeiro S.A.- BANERJ, na forma do parágrafo úni~ 
co do art. 3'l' _da Resolução ~ 62. de 28 de outubro de 
1975, do Senado Federal, operações de crêdíto no valor 
total de Cr$ 37.929.000.000Tirlnlã--e- sete bilhões, nove~ 
centos e vinte e nove milhões de cruzeiros), correspon
dente a US$ 16,562,894.80 (dezesseis milhões, quinhen~ 
tos e sessenta e dois mil, oitocentos e noventa e qUatro 
dólares norte-americanos e oitenta centavos), ao amparo 
daRes~ n'l' 923, de 17 de maio de 1984, do Banco Central 
do Brasil, destinadas à rolagem das parcelas de principal 
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vencidas e vincendas no presente exercício, relativas ao 
empréstímo anteriormente realizado no valor de US$ 
110,000,000.00 (c~nto e dez milhões de dólares norte
americanos); contratados co_m um conjunto de bancos, 
obedecidas as condições constantes do respectivos pro
cesso (BCB n• 477 /84)''. 

2. A operação tem fundamento n-o disposto no pará
grafo único do art. 39 daRes. n'l' 62, de 1975, do Senado 
Federal, e na Res. n~' 923, de 17 de maio de 1984, do Ban
co Central do Brasil, tendo em vista que a operaÇão ante
rior foi"realizad-i ao a"mp'arO daRes. n'l' 63, de21 de agos
to de _1967, do. áãnco c~~~al do Brasil. 

3. Anexo ao processado, encontram~se: 

·a) Exposição de Motivos (EM n'l' 148/84) do Senhor 
Minístro de Estado da Fazenda, encaminhando o pleito 
ao Senhor Presidente da República, favorável; 

b) Parecer do Conselho Monetário Nacional, favorá
vel; 

c) Parecer da Diretoria do Banco Central do Brasil 
(voto DIBAN n'l' 84/107) pelo encaminhamento ao Con
selho Monetário Nacional e, posteriormente, à Presidên
cia da República e ao Senado Federal. 

4. Há a ressaltaf que o projeto obedeceu o disposto no 
art. 42, item VI, da Constituição; atendeu as normas le
gais (resOluÇões citadas anteriormente) e, ainda, o ~ta
belecido no Regimento Interno (art. 106, item II). 

5, -Ante o expostO, opmamos no sentido da normal 
tramitação do projeto, uma vez que constítucional ejU:ií
dicO. 

O SR. PRESIDENTE (Almir Pinto)- O parecer é (a~_ 

vorável. 

Completada a instrução da matêria, passa-se à discus
são do projeto, em turno único. 

Em discussão. (Pausa.) 
Se nenhum dos Srs. Senadores desejar fazer uso da pa

lavra, encerro a discussão. 
-Em votação. 
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer 

sentados. (Pausa.) 
Aprovado. 
A matéria vai à Comissão de Redação. 

O SR. PRESIDENTE (Almir Pinto)- Sobre a mesa, 
parecer da Comissão de Redação _que vai se~ lido pelo Sr. 
}'!'-Secretário. 

b. lido o seguinte 

PARECER N• 832, DE 1984 
(Da Comissão de Redaçio) 

Redação rmal do Projeto de Resolução n"' 102, de 
1984. 

Relator:_ 8c?~ador Sa!danha Derzi 

A Comissão apresenta a redação final do Projeto de 
Resolução n'l' 102, de 1984, que _autoriza o Governo do 
Estado do Rio de Janeiro a contratar, com base na Reso
lução n'l' 62, de 28 de outubro de 1975; do -Senado Fede
ral, e na Resolução n9 923, de 17 de maio de 1984, do 
Banco Central do Brasil, operações de crêdito no mon
tante equivale~te a US$ 16,562.894.80 (dezesseis mi
lhões, quinhentos_ e sessenta e dois mil, oitocentos e no· 
venta e quatro dólares e oitenta centers). 

Sala das Comissões, 28 de novembro de 1984.- Pas
sos Pôrto, Presidente_- Saldanha Derzi, Relator - Al
mir Pinto. 
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ANEXO AO PARECER N• 832, DE 1984 

Redaçiio final do Projeto de Resoluçio n'l' 102, de 
1984. 

Faço saber que _o Senãdo Federal aprovou, nos termos 
do art. 42, inciso VI, da Constituição-, e 
eu, , presidente, promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO N• , DE 1984 

Autoriza o Governo do Estado do Rio de J anelro a 
contratar, com base na Resoluçio n• 62, de 28 de og.. 
tubro de 1975, do Sen.ado Federal, e na Resoluçio tr1 

923, ~e 17 de maio de 1984, doBa!!CO Central doBra
sil, operações de crédito no montante equivalente a 
USS 16,562,894.80 ( dezessels milhões, quinhentos e 
sessenta e dois mil, oitocentos e noventa e quatro 
dólares e oitenta centers). 

O Senado Federal resolve: 

Art. l9 :t o Governo do Estado do Rio de Janeiro 
autorizado a contratar, com a garantia do Banco do Es~ 
tado do Rio de Janeiro S/ A- BANERJ, na forma do 
parãgrafo único do art. 3'l' da Resolução n• 62, de 28 de 
outubro de 1975, do Senado Federal, operações de crêdi
to no valor _total de Cr$ 37.929.000.000 (trinta e sete bi
lhões, novecentos e vinte e nove milhões de cruzeiros), 
correspondente a USS: 16,562,894.80 (dezesseis milhões, 
quinhentos e s_essen-ta e_dois mil, oitocentos e noventa e 
quatro dólares e oitenta centers), ao amparo da Reso
lução n'l' 923, de 17 de maio de 1984, do Banco Central 
do Brasil, destinadas à rolagem das Parcelas de principal, 
vencidas e vincendas no preseit"te exercício, relatívas ao 
empréstimo anteriormente realizado no .valor de USS 
110,000,000.00 (cento e dez milhões de dólares), contra
tado-com-um c6nj1Into de bancos, obedecidas as demais 
condições cOnstantes do respectivo processo. 

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

O SR. PRESIDENTE (Almir Pinto) - Achando-se 
em regime de urgência a matéria, cuja tedação final aca
ba de ser lida, passa-se à discussão. 

Em discussão. (Pausa.) 
Se nenhum dos Srs. Senadores desejar fazer uso da pa

lavra, enc_erro a discussão. 
Em votação. 
Os Srs. Senadores que a aprovam queiram permanecer 

sentados. (Pausa.) 
Aprovada. 
O projeto vai à promulgação. 

O SR. PRESID~NTE (Aimir Pinto)~ Passa-se agora 
à votação do Requerimento n'l' 337, de 1984, lido no Ex
pediente, de urgência para a Mensagem Presidencial n'l' 
218, de 1984. 

Em votação o requerimento. 
-Os Srs. SenadoreS Que_ o aprovam permaneçãm senta

dos. (Pausa.) 
Aprovado. 
Aprovado o requerimento, passa-se à apreciação da 

matéria, qUe foi despachada às Comissões de Economia, 
de Constituição e Justiça e de Municipíos. 

Solicito do nobre Senador Cid Sampaio o parecer da 
Comissã_o_ d~ Economia. 

b SR- ODSAMPÁIO (PMDB- PE. Para emitir pa
recer.)-- Sr. Presidente, Srs. Seriadores: 

O Senhor P~esidente da República encaminha a exame 
do Senado Federal (art. 42, item VT, da Constituição), 
prop.osta no sentido de que seja a Prefeitura Municipal 

- de Recife (PE) autorizada a elevar cm Cr$ 9.728.927.780 
(nove bilhões, setecentos e vinte e oito milhões, novecen
tos e vinte e se-te mil, setecentos e oitenta cfuzeiioS} o_ 
montante de sua dívida consolidada interna, a fim-de que 
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possa contratar emprêstimo junto a.o_ Banco do Nordeste 
do Brasil S/ A, esta na quaHdade de agente financeiro do 
Banco Nacional da Habitação (BNH), valor correspon
dente a 734.000 UPC, considerado o valor nominal da 
UPC de Cr$ 13.254,67 em julho/~4. destinado __ ~ ex~~ 
cução de vários pi'ofetos de infra-estrutura~ cOmpreen
dendo obras viárias, chafarizes e outras melhorias de na
tureza urbana, na cidade de Recife. 

2. Características da operação: 

A - Valor: Cr$ 9.728.927. 780,00 (correspoilden-
te a 734.000 UPC de 13.254,67 em julhof84; 

B ~Prazos: 
l - de carência: 24 meses; 
2 - de amortização: 84 meses; 
C- Encargos: 
1- juros de 10% a.a.; 
2- correção monetária: idêntjca à variação tri

mestral das ORTN (UPC); 
3 - taxa de administraÇão: 2%; 
D- Garantia: vinculação de quotas do Imposto 

sobre Circulação de Mercadorias (I CM) e do Fundo 
de Participação dos Municípios (FPM); 

E - Destinação dos recursos: execução de vârios 
projetas de _infra-eStrutura! compreende_nd~ obras __ 
víãrias, chafarizes e outras melhoriaS de- nãtureza 
urbana na cidade do Recife (PE). _ 

3. Segundo o parecer apresentado pelo Orgão finail- -
ciador, a operação de crédito sob t:xa(l1e é viãvel econô
mica e financeiramente. 

4. O processo é ac9mpanhado dos seguintes elemen
tos princiPais: 

a) Lei Municipãl n9 autorizadora da ope-
ração; 

b) ExposiÇão de Motivo$_ (EM n"' 152f84 do _ _S_~-; 
nhor Ministro de" Estado da Fazenda a9 Exm9_Se
nhor Presidente da República, comunicando que o 
Conselho MoQctáriQ Nacional, ao apr~iar_ a pro
posta, manifestõu-se favorayelmente ao pleito, for
mulado conforme o art. 29 daRes. nQ 93, de 1976, do 
Senado F edera_l; e 

c) Parecer do Banco Central do Brasil -::- de 
Operações com Títulos e Valores_Mobiliârios- favo
râvel ao pleito. 

5. Considerado todo o_ endividamento da referida 
entidade (intra + exti'alimite + operaoção Sob ~xame), 
verifica-se que seriam ·ultrapassados os tetas que lhe fo
ram fixados pelos itens I e III do art. 29 da Res. n' 62, de_ 
1975, situação que seria agravada com a realizaçãO -d~ 
operação sob exame, 

6. Trãta-se, entretanto, de uma operaçio extrallmlte, 
a que, por força das disposições contidas no art. 29 da 
Res. n~' 93, de 1976, não se aplicam os citados limites (i
tens, I, n e lll) fixados no art. 29 daRes. nl' 62, de 1975, 
ambas do Se-ga.do E'~deral, haja vista que os recursos _a 
serem repassados provêm do Banco Nacional da Habi
tação. 

7. Além da característiCa da. operação-- extralimite 
- e segundo conclusão do Departamento da Dívidã 
Pública, a assunção do ~::ompromisso sob exame não-d~ 
verã acarretar maiores pressões na e>;;ecução orçamen
tãria dos próximos exercícios. _ _ 

8. Atendidas as exigên~ias das normas vigentes e a~ 
disposições do Regimento Interno, concluímos pelo aco
lhimento da presente metlsagem, na forma do seguinte: 

PROJETO DE RESOLUÇÃO N• 103, DE 1984 
Autoriza a Prefeitura Municipal de Recife (PE) a 

elevar em Cr$ 9.728.927.780 (nove bilhões, setecentos 
e vinte e oito milhões, novecentos e vinte e sete mil, 
setecentos e oitenta cruzeiros), o montante de sua 
dívida consolidada interna. 

O Senado Federal resolve: 
Art. l~" ~a Prefeitura Municipal de ReCife (PE), tios 

termos do art. 29 da Resolução n9 93, de 11 de outubro 

de 1976, do Senado Federal, autorizada a elevar em Cri 
9. 728.927.780, (nove bithõ~ setecentos e vinte e oitO mi
lhões, novecentos e vinte e sete mil, setecent_o_s e oitenta 
cruzeiros), correspondentes a 734.000_ UPC de CrS: 
13254,67Lem julho/84, a firri. de que possa contratar um 
errij;rêst"itno de igual valor junto ao Banco do Nordeste 
do Brasil S/ A, este na qualidade de agente fiminceirõ_do 
Banco Naçional da Habitação (BNH), destinado à exe
cução d~ vários projetas de infra-estrutura, compreen
dendo obras viárias, chafarizes e outraS melhorias de na
tureza urbana, naquela capital, obedecidas as condições 
admitidas pelo Banco Central do Brasil, n-o res~tiv_ó 
processo. 

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

O SR. PRESID~NTE (Aimir Pinto)- O parecer da 
Comissão de Economia conclui pela apresentação do 
Projeto de Resolução n9 103, de 1984, que autoriza- aPre
feitura Muilicipal do Kecife (PE) a realizar operação de 
crédito no valor de CrS 9:728.927.780 (nove bilhões, sete
centos e~ vinte e oito milhões, novecentos e vinte e sete 
mil, setecentos e oitenta cruzeiros). (Dependendo de pa
receres das Comissões de Constituição e JustiÇa e de Mu
ni~T_ioS.) 

O SR. PRESID~NTE (Almir Pinto)- Concedo a pa
lavra ao nobre Senador Moacyr Duart~ para emitir pare
cer da Comissão de ConstituiÇãO e· Justiça. 

O SR. MOA,CYR DUARTE (PDS- RN .Para emitir 
parecer.)- Sr. Pre_sidente, Srs. Senadores: 

O Projeto sob _exame, de autoria da Comissão de Eco
nomia do ~enado Federal, como conclusão de_ s!!u pare
cer sobre a Mensagem- n~" 218/74 do Senhor Presidente 
da República, autoriza à Prefeitura MuniCipal de Recife 
(PE) a cintraia_r _operação de cré.~~tõ no v~Ior de CrS 
9.728.927.780, -corresPondente. a 734.ÕOO UPC de ·crs 
13.254.67, em julho de _l984,juntp ao Banco do Nordeste 
do Brasil S.A, d!!s~i~ad_a à execução de_vâfjos projeto_s de 
infra-estrutura, Com-preendo obras viáfl3s, chafarizes _e 
outras melhOiias de natun~ii urbaÕa, ·naci_Uelà Cilpítal. 

O pedid.o de autorização foi form'ulido nos termos do 
pn!ceÜuado no parágrafo único do~ârtígO 19 da Reso
lução n~" 93, de 1976, do Senado Federal, implicando, por 
conseguinte, a não observância dos limLtes fixados pelo 
artigo 2~> da Resolução nl' 62, de 28-l0-75, também da 
Câmara Alta do Congresso Nacional. 

Do ponto de vista que nos compete examinar, verifica-
- Se que -todaS as fõrmalidades foram atendidas, não ha

vendo óbice à tramitação normal da presente propo
siçãêi; porquanto é" jurídica, coristitucional e de boa téc
nica legislativa. 

O SR. PRESIDENTE (Aimir Pinto)- COncedo a pa
lavra ao nobre Senador Moacyr Duarte para que S. Ext 
profira o parecer da Comissão de Municípios. 

O SR. MOACYR DUARTE (PDS- RN. Para emitir 
parecer.) - Sr. Presidente, Srs. Senadores: 

A matéria .sob nossa apreciação, já exaustivamente 
analisada pela autora do Projeto de Resolução, objetiva 
autorizar a Prefeitura Municipal de Recife (PE), nos ter-

·- mos do que estabelece o art. 21' _da Resolução n9 93, de 
1976, do Senado Federal, a contratar operação de crédi
to no valor de Cr$ ·9.728:927.780, correspondente a 
734.000 UPC, de CrS 13.254,67 emjulho/84, destinada à· 
execução de vãrios projetas de infra-estrutura, com
preendendo obras viárias e outraS-l:nelhorias do. natureza 
urbana, na cidade de Recife (PE). 

A proposição mereceu a acolhida da Comissão d~ 
Cõnstituíção e Justiça, que a entendeu conforme os câ_~ 
nanes legais, pertinentes ao assunto. 

Nos aspectos que competem à este Orgão Tecnico exa
minar, entendemos _que o pleito deva ser atendido nos 
teririOs do proposto pela Comissão-de Economia da Ca

- sa, visto q.ue a operação de" crédito a ser autorizada pro-
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piciarã in~meros benefícios sociais ao pCfVO daquela Ca
pital. 

Ante o exposfO-, so!llos peia aPI-owiÇão do -Pfojeto. 

O SR. PRESIDENTE (Aimir Pinto)- Os pareceres 
são favoráveiS. 

Completada-a instrução da matéria, passa:se à discus
são do projeto" em turno único. 

Em discussão. (Pausa.) 
Não havendo quem peça a palavra, encerro a discus~ 

são. 
Em voiação. 
Os- SrS. Senadores que a aprovam queiram permanecer 

sentados: (Pausá.) 
Aj)rovada. 
A matéria vai à Comissão de Redação. 

O SR. PRESIDENTE (Aimir Pinto) -Sobre a mesa, 
parecer da Corniss_ão de Redação, que serã lido pelo Sr 
l~>-5ecretário. 

~ lido o seguinte 

PARECER N• 833, DE 1984 
(Da Comissão de Redaçio) 

Redação final do Projeto de Resoluçio n~' 103, de 
1984. 

Relator: Senador Saldanha Derzi 
-A Comissão apresenta a redação firial do Projeto de 

Resolução n9 103, de 1984, que autoriza a Prefeitura MuM 
niéipal de Recife, Estado de Pernambuco, a contra_ta(__ 
operação de_ crédito no valor de CrS: 9.728.972.780 (nove 
bilhões, setecentos e vinte e oito rriilhões, novecentos e 
setenta e dois mil, setecentos e oitenta cruzeiros). 

Sala das Comissões, 28 de novembro de 1984. -Joio 
Lobo, Presidente - Saldanha Derzi, Relator - Jorge 
Kalume. 

ANEXO AO PARECER N• 833, DE !984 

- Redação ~final do PrOjeto.de Resolução g9 103, de 
1984. . 

Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos termos 
do art. _42, inciso VI, da constituição, e eu, 
Presidente, promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO N• , DE 1984 

Autoriza a Prefeitura Municipal de Recife, Estado 
de Pernambuco, a contratar a operaçio de crédito no 
valor de CrS 9. 728.927.780 (nove bilhões, siteCentoS-e 
vinte e oito milhões, novecentos e vinte e sete mll, se
tecentos e oitenta cruzeiros). 

O Senado Federal resolve: 
.. .\:ri. J9 ta Prefeitura Municipal de Recife, Estado 

de Pernambuco, nos ter~'?S do art. 2'~ da Resolução n9 
93, de ll de outubro de 1976, do Senado Federal, autori
zada- a contratar operação de crédito, no valor de Cr$ 
9.728.927.780 (nove bilhões, setecentos e vinte e oito nií
lhões, novecentos e vinte e sete mil, setecentos e oitenta 
cru~eifos), correspondente a 714.000. UPCs, consideran
do o valor nominal da UPC DE Cr$ 13.254 (treze mi~ 
duzentos_e cinqílenta e quatro cruzeiros), vigente em ju
lho de_ ~8~, junto ao Banco do Nordeste do Brasil S/ A, 
este na qualidade de agente financeiro do Banco Nacio
nal da Habitação - BNH, destinada à execução de 
vários projetas de infra-estrutura, compreendendo obras 
viárias, chafarizes e_ outras melhorias de natureza urba
na, naquela Capital, obedecidas as condições ãdmitidas 
pelo Banco Central do Brasil, no respectivo processo. 

Art. _29 Esta Resolução entra em vigor na data de 
sua publicação. 

O SR. PRESIDENTE (Almir Pinto) - Achando~se 
em r~?Sill!e de_ urgência, a matéria cuja redação final aca-
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ba dC. ser lida, deve ser esta submetida imediatamente à 
deliberação do Plenário. 

Em discussão a iedação finaL (Pausa.) 
Não havendo quem peça a palavra, encerro a discus~ 

são. 
Em votação. 
Os- Srs. Senadores que a aprovam queiram permanecer 

sentados. (Pausa.) 
Aprovada. 
A matéria vai à promulgação. 

O SR. PRESIDENTE (Almir Pinto)- Concé"do a pa
lavra ao nobre Senador Nelson Carneiro. 

O SR. NElSON CARNEIRO (PTB- RJ. Pronuncia 
o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Srs. Senadores, 
continua causando espécie e éité mesmo provocando re
volta a discririJjiJ.ação eXiStente no -SerViço PúbliCo Fede
ral, no que tange à concessão de gratificação a determi
nadas categorias funcio"ilais-, revelando descritério,-qU:ail
do a injustiça leVa ao desestimulo e à revolta os integran
tes das classes marginalizadas. 

Forçoso reconhecer ·que al&uns -consegUem obter jus-
tiça, graças ao seu podei- de preSsão -ou ao seu pre-Stigio 
junto às autoridades do ExecutíVo, sejã corri -a ameaÇa de 
greve ou graças à possibilidades de realizar a conhecida 
.. operação tartaruga", 

Evidentemente, apoiamos essa legítima defesa do fun
cio~alismo, na luta pela suplementação dos seus parcos 
vencimentos. Mas, igualmente, não nos cansamos de 
sustentar o preceito constitucional da isonomia salarial 
salarial, que precisa ser respeitado pelos tecnocratas do 
DASP. 

As inúmeras gratificações existentes no Serviço Públi
co Federal atendam as mais variadas classes. Os Assis
tentes Jurídicos, por exemplo, recebam 20 por cento pelo 
Nivel.Superior; de sessenta a oitenta por cento como gra
tificação de produtividade e quarenta por cento como 
Gratificação de Desempenho Essecial à Prestação Juris
dicional. Ninguém duvida da justiça dessa recompensa 
salarial, tanto mais quanto aos ocupantes de cargos Ceife
rentes às categorias funcionais dei TfibutaÇão, Fiscali
zação e Controle Interno recebem vinte por cento de 
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Gratificação de Nível Superior e mais ôitenta POr Cénto 
de gratificiÇão de produtívidade, encjuaritO se criou, 
mais recentemente, uma gratificação -para a Atividâde de 
Assessoramento Especial e de Altos Estudos de Pesqui
sa, para Servidores da Escola Superior de Guerra. 

Aplaudimos a Concessão desses beneficíOs, nilis pre
teiidemoS--slia poSsível generalizaÇão, segUndo à de5eln
penho das demais classes, 

Assim, os Economistas, Contadores, Técnicos de Ad
ifiiniStração, EngCmheirOS; Arquitetos, EDfermeirõS, ·Mé
dicos, Assistentes Sociais; Bibliotecários e Psicólogos, 
todos u_nh:ersft,ários, têm direito, apenas, aos vi_nte por 
cento de Gratificaçào de Nível Superior. 

Por que não recebem recompensa pela sua produtivi
dade? 

Decerio produzem bastante, tanto quanto aqueles 
seus colegas contemplados com a respectiva classifi
cação. 

Daí por que reivindicamos, para todas as categorias 
contempladas com a Griltificção de Nível Superior, tam
bém a gratificação de -produtividade, extensiVa aOs-"apoM 
sentados, que não a tiveram no exei-cícío da atividad~ 
tanto mais quanto, no primeiro caso, todo o funcionalis
mo trabalha o mesmo número de horas. Também não se 
justifica haja diferença de nível entre os três poderes. 

Finalizando, fazemos um apelo ao DASP no sentido 
de enviar ao Congresso Nacional os projetos referentes 
aos Estatutos do Servidores Civis da União e do novo 
Plano de ClassifiCação de Cargos, 
- Era o que tínhamos a dizer, Sr. Presidente, (Muito 

bem!) 

O SR. PRESIDENTE (Almir Pinto)- A Presidência 
convoca sessão extraordinária a realizar-se hoje, às 1 O 
horas e 33 minutos com a seguinte 

ORDEM DO DIA 

-l-
Votação, em turno único, do Requerimento n923J, de 

1984, de autoria do Senador Jutahy Magalhães, solici-
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tando tramitação conjunta-para os seguintes Projetos de 
Lei da Câmara: -

- N,. 87, de 1983 (n~' 1.372/79, na: Casa de origem), 
que dispõe sobre a regulamentação das profissõeS de ofi
cial cabeleiieiro, manicura, maquilador, esteticista fa
cial, depilador e pedicurO, e dá outras providências; e 

....:...- N11 7, de 1984 (n9 27/79, na Casa de origem), que 
dispõe sobre o exercício da profissão de pedicuro. 

-2-

Discussão, em turno único, do Projeto de Resolução 
n~' 90, de 1984 (apresentado pela Comissão de Finanças 
como· conclusão de~eu Parecer n~' 784, de 1984}, que au
toriza o Governo do Estado do Paraná a realizar ope
ração de empréstimo externo no valor de USS 
37,700,000~00 (trinta e se_te milhões __ e setecentos mil dóla
res norte-affiericanos) destinada à liquidação de compro
missos externos existentes vencíveis em 1984, tendo 

-PARECERES, sob n~' 7$5, de 1984, da Corilissão 
.....:. de Constituição e-JuStiça; pela constitucionalidade e 

juridicade. 

-3-

Discussão, em turno único, do Projeto de Resolução 
n~' 94, de 1984 (apresentado pe.la Comissão de Finanças 
co"mo conclusão de seu Parecer n~' 792, de 1984), que au
toriza o Govern-o do Estado de Mato Grosso a realizar 
operação de empréstimo externo no valor de USS 
32,000,000~00- (trinta e dois milhões de dólares norte
ainericanos}, destinada ao programa rodoviário daquele 
Estado, tendo 

PARECER, sob n9 793, de 1984, da Comissão 
-de Constituiçil.o e Justiça, pela constitucionalidade e 

juridicidade. -

O SR. PRESIDENTE (Aimir Pinto)- Está encerra
da a sessão. 

(Levanta-se a sessiio às 10 horas e 30 minutos.) 

Ata da 223'~- Sessão em 28 de novembro de 1984 
2~ Sessão Legislativa Ordinária, da 47~ Legislatura 

ÀS /0 HORAS E 33 MINUTOS, ACHAM-SE PRE
SENTES OS SRS. SENADORES: 

Jorge Kalume- Altevir Leal- Mário Maia- Euni
ce Michiles - Fábio Lucena - Raimundo Parente -
Claudionor Roriz- Gaivã-o Modesto - Odacir Soares 
- Aloysio Chaves- Hélio Gueiros- Alexandre Cos_ta 
- João Castelo - José Sarney - Alberto Silva -
Helvídio Nunes- João Lobo- Almir Pinto- Josê 
Lins - Virgflio Távora- Carlos Alberto - Moacyr 
Duarte- Martins Filho-- Humberto Lucena- Mar
condes Gadclha'- Milton Cabral- Aderbal Jurema
Cid Sampaio - Marco Maciel - Guilherme-Palmeira 
- Carlos Lyra - Luiz Cavalcante - Passos Pôrto -
Jutahy Magalhães- Lomanto Júnior- Luiz Viana
João Cãlmon- José Ignácio Ferreira- Moacyr- OaUã. 
- Amaral PeixOtO- Nefson Carneiro --Itamar Fran
co- Morvan Acayaba- -Alfredo Campos- Amaral 
Furlan - Fernando Henrique Cardoso - Severo Go
mes- Benedito Ferreira- HenriqUe Santillo- Má.úro 
Borges- Benedito Canelas-- Gastão MUller- Rober
to Campos ·,:_"JOSé Fnigelli- Marcelo Miranda- Sal
danha Derzi - Affonso Camargo -- Álvaro Dias -

- EXTRAORIJINÃRIA-
Presidência do Sr. Almir Pinto 

E-néas Faria - Jaison Barreto- Jorge Bcirnliãusen
Lenoir Vargas - Carlos Chiarelli - Pedro Simon -
Octávio Cardoso. 

O-SR. PRESIDENTE (Almir Pinto)- A lista de pre
sença a·éllsa O cõiTiportamento de 65 Srs. -SenadOreS. H-ã
vendo número regimental, declaro aberta a sessão. 

-Sob a proteçãõ de Deus iniciamos nossos Úabalhos 
Sobre a mesa, projetos de lei que vão ser lidos pelo Sr. 

19-Secretãrio. 
São lidos os seguintes 

PROJETO DE LEI DO SENADO N• 245, DE 1984. 

Acrescenta dispositivo i. Lei n~' 7 .238, de 29 de ou
tubro de 1984, que dispõe sobre a manutençio da cor
reçio automática semestral dos sal,rios, para o fim 
de determinar reposição salarial obrigatória a partir 
do prinCípio de 1985, no "quantum" e condlçio que 
~ifica. 

O COngresso Nacional deCreta: 
Art. l~' E: acrescentado ao art. 29 da Lei nQ 7.2JS, de 

outubro de 1984, o seguinte § 39: 

••§ 3~' Nos quatro primeiros reajusteS realizados 
em conformidade com o disposto neste artigo, que 
se seguirem à data de 1~' de janeiro de 1985, a cor
reção automática dos salários dos trabalhadores se
rã acrescida de 5, 75%, a título de reposição sala
rial." 

Art. 29 Esta lei entrará em vigor na. data de sua 
publicação. 

Art. 311 Revogam-se as disposições em contrário. 

Justlflcaçio 

Trata o projetO de determinar, no próprio texto dare
centíssímà Lei n9 7 .238, de 29 de outubro de 1984, que 
substituiu o Decreto-lei n" 2.065/83, uma reposição sala
rial obrigatória de 5,75% nos quatro primeiros reajustes 
qu_e ocorrerem após }9 de janeiro de 1985, de tal modo a 
distribuir por dois anos seguidos (quatro semestres) par
te ·da perda salarial sofrida nos quatro últimos anos, até 
1983: 

De fatO, conforme trabalho assinado por Teodoro 
MeiSsner e publicado no jornal Folha de Slo Paulo, 
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edição de 6~11-84, .. nos últimos quatro anos, atê 1983, o 
brasileiro ficou, em média, 22,9% mais pobre", 

E, se houve esse empobrecimento, conforme não só os 
têcnicos, mas todOs, reconhecem, algo tem de ser feito 
para que o peso maior das dificuldades econômjcas por 
que passa o País não recaia somente sobre os assalaria
dos 

A forma por nÓ~ ~]vi-tradà"é a- da reposiÇão, que aqui 
vai determinar eni percentUais distribuídos por quatro 
semestres, _os ·quais somados podem efetivamente _fazer 
recordar o poder aqUisitivOdos salários. 

Sala das SesSões, 28 de novembro de 1984. - Nelson 
CarDe iro. 

DOCUMENTO A QUE SE REFERE O A [[TOR 
DO PROJETO f;M SUA JUSTIFICAÇÃO 

Folha de S. Paulo 6-nov .. 1984 
RECESSÃO PROVOCOU 

EMPOBRECIMENTO DE 20.4% 

TEODORO G. MEISSNER 
(Da nossa equipe de reportagem) 

No.s últimos quatro anos áté 1983, o brasileiro ficou, 
em média, 22,9% mas pobre. Contando~se apenas os dois 
anos de recessão (82 e 83) Q empobreclinento foi de 
20,4%. Todas as faixas de renda foram atingidas, mas os 
mais pobres sofr~ram um decréscimo mais aca:ntuado em 
seus rendimentos. __ Qs 40% da população q~e menos ga
nham (ficaram ·com apenas 8,05% da renda total de 83) 
suportaram um queda de 27,4% durante a recessão, eri~ 
quanto os 40% mais-riCos (que abocanharam 82.29%- da 
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rend.a _total) perderam menos no mesmo período: 19%, 
quase o mesmo percentual dos __ S% mais ricOS (33,95% da 
renQa total), que foi de 19,1% 

De acordo com o presidente do Conselho Regional de 
EconomiafSP, Luciano Coutinho, «esses números reve~ 
laJ?l um_empobrecimento estarrecedor da população bra~ 
silei,!:a, dentro. ~e um perfil de distribuição da fenda que 
já era cruelmente desigual anteS da recessão e agora ficOu 
pior". Os dados constam do trabalho "Renda: todos 
perdem mas alguns mais do que outros", do_p;ofessor 
Rêgis .Bonelli (PUC/R!, publicado na edição de no
vem!lr9 de "Econ9mia em perspectiva;;~ carta de conjun~ 
tura do Conselho Regional de Econort\ia/SP~ irã.ta-se 
do único trabalho, até agora, que tenta medir os efeitos 
da réCessão s-obre o riível d.e reridâ do bràsildro. ~ ·. 

Os 0\JOú:roS âa tabela de Bonelli falam por si. Ele divi
diu a população brasileira em decis, sendo que o primei~ 
r o decil corresponde aos 10% mais pobres, o segundo aos 

-20% m;M!! pobres e assim por diante. O décimo equívale, 
claro, aos tO% maiS ricos. Além disso, ele faz uma subdi
visãO dos 40% inais pobfe"s;-40"% mais ricos e 5% mã.is ri
cos. Corno conclusão, mostra a deterioração do coefi
ciente de Gini (índice mais utilizado para medir a desi~ 
gualdade na distribuição de renda, e que varia de O a I; 
ij_uant(l mais próximo de l, maior a desigualdade), o qu~l 
pas~a de ·0,5899 em 79 parâ 0,5976 em 83". Q.tiãbalho do 
professor não permite uina viS'ão por í-ilteifo dOs efeitos 
d~ r_~cessão na renda da popu~ação, por não desagregar 
os três an-os recessivos (81, 82 e 83).-ESsa deSagregação 
mostraria, certamente, números ainda mais âurOs, 

QUANTO O BRASILEIRO PERDEU COM A RECESSÃO 

Distribuição da Renda no Brasil segundo decis e renda média respectiva 

% Renda Total Renda Média * Variação da Renda Média 
(em%) 

Decls 

1979 1981 1983 1979 1981 1983 79/81 81/83 70/83 

I' 0,84 0,69 0,79 527 418 381 -20,7 -8,9 -27,7 

2' !,9: 2.09 1,71 II98 1270 826 6,0 '35.0' C-:Jj,1 

3' 2,58 2,57 2,n· 1617 1559 II20. - 3,o' -28,2 -30.7 

4' 3.52 3,47 3,23 2207 2109 15_6! .4,4 -26.0 - -·29.3 

5' 4,29 4,16 4.19 2690 2527 21l27 ·6,1 -19.8 -24,6 

5,47 6.12 5,47 3430 3716 2643 8,2 -28,9 -22.9 

7' 7,26 7,68 7,44 4550 4664 3597 2;5 -22.9 -20,9 

8' 10,Q7 10.44 10,27 6314 6339 ---4966 0,4 -21,7 -21,3 

9o 15,84 16,12 16,69 993! 9788 8071 - 1,4 • !7,5 ·18,7 

roo 48,22 46:66 47,89 30304 28335 23154 • 6,5 ·18,3 -23,6 

Total 100,00 100.00 100,00 6270 6072 4835 -3,2 -21J,4 -22,9 

40%- 8.85 8,82 8,05 !338 1339 972 ·3,5 ·27,4 -29,9 

40%+ 81,39_ 80,90 82,29 12775 12J82 9947- -3,9 -19,0 -22,1 

5% + 34,87 33,41 33,95 43725 40569 32831 ·7.2 ' 9,1 -24.9 

Gini 0,5899 0,5808 0~5976 . 
"' Em cruzeiros por mês, a preÇos de outubro_ d_e 1919 
Fonte: Pl'IAD 1979. 1981. 1983. 
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O mito asl,tlto 

-Em aparente resposta às constantes colocações do Se
nador _Roberto Campos, o professor Peter Evans (da 
Brouwn Up.iversity dos EUA) mostra, em outro artigo 
da mesma publicação, que os especialistas incorrem em 
vãrios errOs ao analisarem ''os milagres asiãticos" e que
rerem transplantar o seu modelo para a América Latina. 

Evans qualifica como "teses equivocadas" as que afir
mam que na Âsia o Estado não interfere na economia, 
seguindo as receitas clãssicãS do lalssez-falre; que a ma
nutenção de laços estreitos com os países hegemónicos 
induz à industrialização periférica; que o desenvolvimen
to, liderado pelas multinacionais, traz benefícios; e que o 
pequeno-grau de desigualdade na renda é conseqUência 
.da prioridade à exportação. 

~egando como exemplo Taiwan,- "o caso mais inte
ressante" - _.E.vans destrói um a um esses mitos, mos
trando, por exemplo, que o nível de investimentos es
trangeiros ê niulto inferior ao existente nos países mai~ 
avançados da América Latina, como o Brasil, e que o Es
tado desempenha um papel de relevo na economia, tanto 
quantitativa quanto qualitativamente, 

LEGISLAÇÃO CITADA 
LEI 1'1' 7.238, DE ·29 DE 

OUTUBRO DE !984 

Dispõe sobre a manutençlo de correçio automiti~ 
ca semestral dos salários, de acordo com o lndice Na· 
clonai de Preços ao Consumidor INPC, e revoga dis-
positivos de Decreto-lei n' 1.065, de 16 de outubro de 
!983. 

. : .............. ~ .............................. . 
Art. 29 A correção efetuar-se-â segundo a diversidª

, de das faixas salariais e cumulativamente, observados os 
seguirites critérioS: - . - -

I -atê 3 -(tr_és) vezes o valor do salário mínimq; 
multiplicando~se o salário ajustado ·por uin fator corres~ 
pondente a 1.0 (uma unidade) da variação semestral do 
1ndice Nacional de Preços ao Consumidor·.:.... lNPC; 

II -acima de 3 (três) salários mínimos aplicar-Se-á, 
atê o limite do_ inciso anterior, a regra nele contida e, no 
que-_exceder, o fator 0,8 (oito décimos). -

§ "i~>- Para os fins· deste artigo,- o Poder Executivo 
publicará, mensalmente, a variação do lndice Nacional 
de Pi-eçOs ão Consumidor - INPC, OcorridO nOs seis 
meses anteriores. 

§ 21' ·O Poder Exe_cutivo colocará à d-isJ:iOS.ição da 
Justiça do Trabalho e das entidades sindicais os elemen
tos básicOs ultiUz_ados para a fixação do lndice Nacioõ.ar-

- - de Preços ao Co"nsumidor - INPC. 

' .. ·-i; c~~is~à~~ a; ~;n~~~:,~;~a; ~·;~·t;ç:;:d;~~~-; 
facão Social e de Finanças. 

PROJETO DE LEI DO SENADO No 246, 
DE 1984-Complementar 

Altera a redação do artigo 7t da Lei Complemenw 
tar D' 1, de 9 de novembro de 1967, modificada pelas 
Leis Complementares IJ9 28, de 18 de novembro de 
1975; nl' 32, de 26 de dezeinbrô de 1977; nl' 33, de 16 
de maio de 1~ e n9 46, ~e 10 de agMto de 1984. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. 19 O artigo 7' da Lei Complementar n~> t de 9 

-de novembro de 1967, modificadas pelas Leis Comple
mentares nl' 28, de 18 de -novembro de 197.5; n' 32, de 26 
de dezembro de 1977; n~' 33, de 16 de maio de 1978; e nl' 
46, de_ 20 de· agosto de 1984,-passa· a Vigorai- com a ·se..: 
guinte redaçào: -· -

"Art. 79 Não se incluem nas exigências desta 
lei a criação de municíJ)íoS nos territóriós federais, 
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bem assim nos EstaQ.os em que decorra ou haja de
corrido redivisão territorial por via de dispositivo 
constitucional." 

Art, 29 Esta Lei Complementar entra em vigor- na 
data de sua publicação. , 

Art. 31' Revogam-se as disposições em co~titr~rio. 

JustiOuçio 

A Constituição Federal vigente, pelo art. 14 e seu pa
rágrafo -único, estabeleceu requisitos disciplinadores da 
criação de municípiOs. Assim, dispõe a Lei Maior: 

"Art. 14. Lei Complementar estabelecerá os requisi
tos mínimos de população e renda pública, bem como a 
forma de consulta prévia às populações, para a criação 
de municípios. 

Parágrafo único. A organização municipal, variável 
segundo as peculiaridades locais, a criação -de municípios 
e a respectiva divisão em distrito-dependerão de lei. 

II 

Em obediência ao mandamento constitucional, o Con
gresso Nacional aprovou a Lei Complementar n9 1, de 9 
de novembro de 1967. 

Essa lei, dada a feição centralista do regime, agredia 
espírito federativo e a tradição republicana nessa ma-
téria, como se verâ. --

A Constituição de 1981 dispunha num único tftulo e 
com um só artigo: -

"Art. 68. Os Estados organizar-se-ão de forma 
que fique assegurada a autonomia dos municfpios 
em tudo quanto respeite ao seu peculiar interesse." 

A Constituição de 1934, no artigo-13, declara qti~. "os 
nunicípios serão organizados de forma que lhes fique as
segurada a autonomia em tudo quanto respeite ao seu 
peculiar interesse". projetando em aHiteas e parãgrafos 
interesses definidos, inclusive os concernentes à discrimi
nação de fontes de renda. 

Na ConStituição de 1946 ficOu igua(mcntc-moinifeSta~ 
do o princípio da autonomia municipal e mencionados 
os modos como a mesma seria assegurada, além das ren
das atribuídas (arts. 28 e 29). 

Na vigência dessa Constituição se multiplicou a 
criação de municípios, atingindo níveis -abusivas com 
vistas ao conseguimento, na ârea federal, de quotas de 
participação de impostos (art. IS, III,§ 29, e IV,§ 49, des
sa Constituição). Isso explica a inserção na vigente Cons
tituição do art. 14 e parágrafo único, e, mais do que isso, 
a teia de dificuldades para a criação de município cons
tante da Lei Complementar n9 l/67, oriunda de mensa-
gem do Poder Executivo. -

lll 

País-continente com realidades geoeconômicas plu
rais, tendo um sul altamente industrializado e um norte 
subdesenvolvido, aS condições estipuladas pela Lei Com
plementar n9l/67, face a essa complexidade, vêm sofren
do alterações que revelam, de certo modo, um processo 
de ajustamento. O próprio "Gove:rno Federal, com a res
ponsabilidade de administrar os Territórios Federais, 
ãreas praticamel}~e anccúmenas, __ cuidf:?u, no_ texto da 
Mensagem propondo a Lei, e que foi aprovada, de 
liberar-se das exigências constitucionais, prevendo a 
criação direta de municípios, naturalmente na base de 
planejamento desenvolvimentista. ~ perfeitamente justi
ficãvel tal procedimento, pois os núcleos populãcionais 
que surgem, em geral, nas regiões do Norte e Centro
Oeste, não se ligam, se não na cartografia, aos centros 
poHticos e administrativos inais antigos- os municípios 
jâ estabelecidos - porque estão isolados, efetivamente, 
pelas imensas extensões de terras que os separam, e deles 

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAl (SeÇãoiTf--

nã.o recebem o fluxo de recursos ou o calor da assistência 
e -nem para eles. c_ontribuem. 

A Constituição Federal, tarnbêm, facultou que a orga
nização municipal pudesse variar segundo peculiarida
t:les locais. Não há expressão mais cOntrovertida que es
sa. Que es~Cies de peculiaridades: geográfica, polftica, 
ec:on6mica? O parágrafo" úriiCo do art. 14, que trata desse 
.1specto, representa mais um fator a indicar a inade
quação dessa norma, quando se articula com o caput. 
~ Por isso mesmo, diante da esmagadora realidade das 

diversificações regionais c das necessidades político
administrativas dos Estados é que a Lei COmplementar 
o\' 1/67 vem sofrendo múltiPias alterações, coJnO passa
'llOS a enumerar: 

I) Lei Complementar n9 28, de 18 de novembro de 
-1975 ~ Modificª o artigo 69 da Lei Complementar n9 I, 
de t 9 de novembro de 1967. 

2) Lei Complementar n' 32, de 26 de .dezembro de 
1977 ---Altera a redação do artig.;> St, caput, da Lei 
Complementar n9 I, de 9 de novembro de 1967, que dis-
põe sobre a criação de novos municfp-ios e dá outras pro-
vidências. · 
----3) Lei Complementar n9 33, de 16 de maio de 1978, 
que dispõe sobre a renovação de eleições para Prefeitos, 

-·-Vice-Prefeito e Vereadores, nos municípios criados nos 
termos do artigo-29 da Lei Complementar nt 32, de 26 de 
d~cmbro -d~. 1977, e dâ outras providências. 

_ 4) _Lei_ Complementar n9 46, de 21 de agosto de 1984, 
que "fixa normas sobre repetição de topônimos decida
des e vilaS, incorPoradas ao texto _da Lei Complementar 
n' I, de 9 de novembro de 1967". 

IV 

O PtõCéssó históricO e evolutivo que sofreu até agora a 
constliUíção de 1967, com cerca de 24 Emendas, r:Õuitas 
tendentes a revigorar o espírito federativo e restabelecer 
o prestígio do Congresso NacioO.al, envolveu, obviamen
te, os Estados que também opefaram reformas nas suas 
Constituições. Algumas Unidades situadas em áreas geo
econômicas subdesenvolvidas no Norte e Centro-Oeste 
d-o Brasil, inseriram, aO ensC:jo das Emendas Constitucio
nais, mandamentos de reorganização racional de seus es
paços geográficos e, no bojo desses processos reorgani
zatórios, surgiram novos municípios, ao lado de cor
reções cartogrãficas significativas, a exemplo do que 
ocorreu no meu Estado, no Governo do ex-Senador José 
Lindoso, hã cerca de um triênio. Fenômeno idêntico de 
reorganização geo-econô~ica se conStata no âmbito do 
Governo Federal que, pela Lei Complementar n"' 20, de 
Jt de junho de 1974, fez a fusão dos_ Estados do Rio de 
Janeiro e Guanabara, pela Lei Complementar n9 31, de 
li de outubro de 1977, criou o Estado de Mato Grosso 
do Sul c, pela Lei Complementar n9 -41, de :22 de de
zembro de 1981, criou o Estado de Rondônia. 

v 

O Projeto de Lei Complementar, que ora estamos 
:tprcsen:tando à consideração do Congresso Nacional, 
visa a instituir ao lado de tipos de processos previstos na 
Lei Complementar J19 1/67 para criar municípios e cjue 
são pela via ordinária- plebiscitãria, e pela ação admi
nistrativa do Governo nos Territórios Federais, mais 

_ um._Q_ do município criado, em decorrência da reorgani
zação espacial do Estado, por estrutura normativa cons
titucional. Para tanto se ampliou, adequadamente, o ar
tigo 79 da jã referida Lei Complementar n9 1/67 que, 
agora, encerra as duas figuras jurídicas çxcepcionais. 

HarinOniza.:-se -ã -Presente propOsiçãO-com 0- direitO -
fundamentãt que o EStado Federal confere aos Estados~ 
membi-Os di:: se aUto-Constitucionalizarem seni quebrar 
ou forçar o cfrculo de princípios e prerrogativas expres
sos, concretamente, no art. 10 do Estatuto Maior, posto 
que ali inexiste mandamento proibitório implícita o-u ex-
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plicitamente, de o Estado organizar ou reorganizar o seu 
espaço geográfico. 

Diante das razões de justificação expendidas, espero 
que o Congresso Nacional acolha o presente Projeto, 
transformando-o em Lei Complemeritar e, assim, atenda 
às aspirações de maior importância para os Estados que, 
como o meu, delas necessitam por imperativo de uma 
Política de Desenvolvimento, que é, como todos sabem, 
vigoroso traço ideológico da vigente Constituição Fede
ral. 

Sala das Sessões, 28 de novembro de 1984.- Raimun
do Parente_. _ 

(À Comfssão de Constituição e Justiça.) 

O SR. PRESIDENTE (Aimir Pinto)- Os projetas li
- dos serão publicados e remetidos às comiss_ões compe

tentes. 
Sobre a mesa, requerimentos que vão ser lidos pelo Sr. 

(9-Secretário. 
São lidos os seguintes 

REQUERIMENTO N• 338, DE 1984 

Requeremos urgência, nos termos do art. 371, alínea 
"b", do Regimento Interno, para a Mensagem n' 193, de 
1984 (n9 395/84, na origem), pela qual o Senhor Presi
dente da República solicita autorização do Senado Fede
ral para que o Governo do Estado de Santa Catarina 
possa elevar em Cr$ 6.790.738.566 (seis bilhões, setecen
tos e noventa- tD.ilhões, setecentos e trinta e oito mil, qui
nhentos e sessenta e seis cruzeiros) o montante de sua 
dívida consolidada. 

Sala das Sessões, 28 de novembro de 1984. -Aioyúo 
Chaves, Líder do PDS - Humberto Lucena, Líder do 
PMDB. 

REQUERIMENTO N• 339, DE 1984 

Requeremos urgência, nos tennos do art. 371, alínea 
"b", do Regimento Interno, para a Mensagem nt134, de 
1984 (n' 280j84, na origem), solicitando autorização do 
1)enado Federal para que o Governo do Estado de SáQ 
Paulo poSsa el6var em Cr$ 17.247.904.533 (dezessete bi
lhões, duzentos e quarenta e sete milhões, novecentos c 
quatro mil, quinhentos e trinta e três cruzeiros) o mon
tante de sua divida consolidada. 

Sala das Sessões, 28 de novembro de 1984.- Aloysio 
<.baves, Líder do PDS - Humberto Lucena, Líder do 
PMDB. 

O SR- PRESIDENTE (Almir Pinto) - Os requeri
mentos serão votado_s após a Ordem do Dia nos tennos 
do art. 375, II, do Regimento Interno. 

O SR. PRESIDENTE (Almir Pinto) - Passa-se à 

ORDEM DO DIA 

Item 1: 

Votação, em turno único, do Requerimento nt 
231, de 1984, de autoria do Senador Jutahy Maga
lhães, solicitando tramitação conjunta para os se
guintes Projetes de Lei da Câmara: 

- N• 87, de 1983 (n• 1.372/79, na Casa de ori
gem), que dispõe sobre a regulamentação das profis
sões de oficial cabelereiro, manicura, maquilador, 
esteticista fadai, depilador e pedicuro, c dá outras 
providências; e 

- N9' 7, de 1984 (n9 27/79, na Casa de origem), 
que dispõC sobre_o exercício da profissão de pedicu
ro. 

Em votação o requerimento. 
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Os Srs. Senadores que o aprovam permaneçam senta
dos. (Pausa.) 

Aprovado. ~ 

Aprovado o requerimento a Presidência fará cumprir 
a deliberação do Plenãrio. 

O SR. PRESIDENTE (Alrnir Pinto) -Item Z: 

Discussão, em turno ímico, do Projçto d.e_R,eso
luçào n\'0 90, de 1984 (apresentado pela Comissão de 
Frrianças como conclusão-de seu Parecer n"' 784, de 
1984), que autoriza o Governo do E_stado do Paraná 
a reali~ar operação de emprêstimo externo no valor 
de USS 37,100,000.00- (trinta e sete milhões e sete
centos mil dólares oorte-amerjcanos) destinada_ à li
quidação de compromissos exfernos existeri(es 
vencíveis em 1984, tendo 

-PARECER, sob n"' 7&5, de 1984, da ComiSsão 
-De Constitulçio e Justiça, pela constituciona-

lidade e juridicídade. 

Em discussão o projeto. (Pausa.) .. 
Não havendo quem queira discuti-lo, declaro-a encer

rada. 
Em votaçãq. 

Os Srs. Senadores que o aprovam permaneçam senta .. 
dos. (Pa.usa.) 

Aprovado. 
O Projeto vai à Comt~ão r;Ie Redação. 

O SR. 'PRESIDENTE (Almir Pinto) -Item 3: 

Discussão, em turno único, do Projeto de Reso
lução nq 94, de 198~ (apr_es!=ntado pela Comissão de 
Finanças como conclusão de seu Parecer nq 792, de 
1984), que autoriza o G!lverno do Estado de Mato 
Grosso a realizar operaÇão de empréstimo externo 
no valor de USS 32,000,000.00 (triflta ·e dois milhões 
de dólares norte-americanos), destinada ao Progra
ma Rodoviârio daquele Estado, tendo 

PARECER, sob_ n9 793, Qe 1984, da Corri.i_$.são 

-De Constituição e Justiça, pela constituciona
lidade e juridicidade. 

Em discussão o projeto. (Pausa.) 
Não havendo quem queira ·discuti-lo, declaro-a encer

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

dos. (Pau$a.) 
Aprovado. , 
O Projeto vai à Comissão de Redação. 

O SR. PRESIDENTE (Almir Pinto) - Esgotada a 
matéria constante da Ordem do Dia, passa-se à apre
ciação dQ Requerimento ~q 3_18, lido no E_xpediente, de 
urgência para a Mensagem nf' 193, de 1984. 

Em votação o requerimento. 

Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer 
sentados. {Pa.usa.) 

Aprovado. 

Aprovado Q requerimento, passa-se à apreciação da 
matéria, que foi despachada às comissõ~s d~ Eçonqmia e 
de Constituição e Justiça. _ 

Sobre a mesa, o parecer da Comissão- de EcOnomia,_ 
que vai ser lido pelo Sr. lq·Secretârio. 

b lido o seguinte 

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção II) 

PARECER N• 834, Dll 1984 
Da Comissão de ~nomla1 sobre a Mensagem n'1 

193, ~ 1984 (n~> 395/84, na origem), do Senhor Pre
Sidente~ da República, submentendo à aprovaçlo d.o 
Senado Federal, proposta para que seja autorizado o_ 

Governo do Estado de Santa Catarina a elevar em 
Cr$ 6.790.738.566 (seis bilhões, seteccmtos e noventa 
milhões, setecentos e trinta e o(to mil, qolnbentos e 
sessedta e seis cruzeiros) o mordante de sua divida 
consolidada h.tema. 

Relator: Senador José Uns 
Com a_ Mensagem n~> 395/84, o Senhõr Presidente da 

República submete à deliberação do -Senado-Federal 
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pleíto do Governo dQ_ Estado de Santa Catarina, que ob
jet!va elevar o parâmetro es_tabelecido no item UI do art. 
29 da Resolução nt 62, de 28-10-75, modificada pela de nY 
93, de 11-10-76, ambas do Senado Federal, de modo a 
permitir o registro de uma emissão de 559.462 Obri
gações. do T~ouro c;lo Estado de Santa Catarina- TipO 
Reajustá"Ve]s (ORTC), cujas. características e condições 
apresentam-se conforme o seguinte: 

a) quantidade: 5.59.462 Obrigações do T~SO'IJTO do 
EsiadQ de Santa Catarina- Tipo Reajustávejs (()RTC), 
equivalentes, ao valor nominal reajustado para o mês çle 
Jim/84 (Cr$ 12.137,98) a Cr$ 6.790,73856.6; -

__ .b) caracterfstlcas dos titulas: 

Prazo Série Tua Periodicidade de pagamento Modalidades Numeração dos 
Certificados._ 

Juros Coneçi.o 
DJ.Onetárla (1) (') 

Sanas c 9%a.a [iem~tral. 

(1) "" idêntica à das Obrigações do Tesouro Nacional- Tipo 
Reajustável {ORTN); __ 
(2) ,.. P - ao porta.dor; = E - n.ominativa~ndossãvei. 

c) crooograma de colocação e veoclm.errto: 

Emissão Vencimento Qo1111tldiod<i 

·NOV/84 NOV/87 250.000 
NOV/84 DEz/87 250Jl00 
NOV/84 "iAN/88 75.000 
DEZ/84 lAN/88 75.000 
PEZ/84 FEV/88 250.000 -

DEZ/84 MAR/88 278,773 

TOTAL 

Qbs.: a_ serem colocadas com pr?Zo decorrido da 
data de -emissãO, - -- · - -

d) forma de colocação: através de ofertas públicas 
nos termos do item VIl da Resoluçãn nq 565, de 20-9-19, 
deste Banco C~ntral; 

e) autorização legislativa: Lei nq 6.2.96, de 6-12-:83, 
(Lei dos Meios), que, no_ entan.to, não abrange o valor d.a 
presente' emissão, uma ve_z qu~ o limite orçamentário 
para erriissões de títulos atinge o montante de somente 

·cr$13350,00 milhões." 
A situação da dívida consolidada interna do Estado de 

Santa Catarina apresenta-se altamente debilitada e ne
cessita de urgentes niedidas saneadoras, porquanto a 
margem de poupança real do presente exercício (CrS 
92.4.52,5 milhões) jâ se mostra bem inferior ao maior dis
pêndio (Ç~$- 158,999,2 milhões}; antes me~rrrô- da reali
zação da operação pretendida. 

Vários fatores pOderiam ser apontados como respon
sâveis pelo enfraquecimento das finanças dos Estados e 
Muti.ieíplos brasileiros. E._ntre eles, poderfamos destacar 
o papel do atual_ SiStema Tributãrip Nadon<!-1~ nQtada
mente no que diz respeito ao monopólio dado à_ União 
para utili.lá-lo como instrumento de política econômi_ça, 
que transformou a _federação num conglomerado de su
plicantes do tesouro çentral e QU dos ban~os! 

O prOCesso de cre$cimento encetado pelo Govç:rno Fe
deral, a parti"r de 1965, tendo como suporte o novo Siste
ma Tributário Nacional, levou os Estados e Municrpios 
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brasileiros ao inst_itu~o do endividamento~ cujos reflexos 
na economia nacio~al estão a exgir uma retomada de po
sição, relativamente a tal sistema, a despeito do mesmo 
ter tido seu fundamento econômico e uma raclonalidàde 
expressa em terlnõs- de unidade que, somente se justifica 
em função de uma estrutura unitária, pois, o mesmo, não 
possibilita uma ãção EstadUal nos momentos de crise. 

.Ãderrii:tis, os -EStados não tendo recursos para desem
pen~ar as suas funções, foram obrigados, além do apelo 
aoS _empréstimos, a se socorrerem do open market, com 
emiS.sões',d~ obii&açõês tipo Reajustáveis, destinadas ao 
giro e- rolagem de suas dividas. 

Tal processo contribui fortemente para descapitali
ução das ünidã.deS federativas, tendo em vista os altos 
cu:~tos de ~aptação dos r~rsos no mercado, em função 
diis atrãfíV'!s remunerações oferecidas pelos titulas fede
rais, e funciona como inais um foco inflacionário. 

Portanto, a situação em que se encontram os Estados e 
os altos níveis :lias taxas de juros, corn as conseqUências 
desestimuladoras dos investimentos produtiVos, atestam 
a necessidade d_e mudanças urgentes na politica tribu
tária e monetária do Brasil. 

De outra parte, o Banco Central, ao analisar a presen
te sDlicitação concluiu: 

.. Dentro do crit6âo téco.ico adota.do até então 
para os cas_os da es~e, a situação e_xposta no paJ'â .. 
grafo anterior, aliada à dificuldade, cada dia maior, 
da cOlocação, de tais papéis no mercado, conduz o 
encaminhamento da matéria ao Conselho Mone-
tário Nacional corn proposição de indeferimento do 
pedido de elevação temporária de que se trata. 

Entretanto, considerando a. m_anifestação favorá
vel da Secretaria de Planejamento da Presidê}lci_a 
(SEPLANfPR) consubstanciada !lO Avis~ n! 
784/84, de 23~8-84, dirigido pelo titular daquela Se
cretaria ao ExmY Sr. Ministro da F:azenda, e levan
do em conta a diffcil situação que atravessa aquele 
Estado, em face dos elevados prejuízos causados pe-

- las intempéries que o assolaram recentemente, sub-
-meto O assunto à elevada consideração de V, Exts, 
com vistas à propOsição a ser feita ao Conselho Mo-
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netário Nacional reletivamente à matéria, em cum
primento às disposições estabelecidas pelos artigos--
39 e 4~' da jâ mencionada Resolução n~' 62/75~'' _ 

Ante o exposto, acolhemos a mensagem, nos tem?s _do 
seguinte: 

PROJETO DE RESOLUÇÃO N' 104, DE 1984 

Autoriza o GovernO do Estado de Sa_~;~ta Oitarill$ 
a elevar em Cr$ 6.790.738.566 (seis bllhões, setecen· 
tos e noventa milhões, setecentos e trinta e oito mil e 
quinhentos e sessenta e seis cruzeiros), o mmtante de 
sua dívida c:onsolid~a Interna. 

O Senado Federal resolve: 
Art. }9 ~o Governa·ct~'E§tado de _Santa Catarinã 

autorizado a elevar, temporariamente, o parâmetro fixa
do pelo Item III do art. 2~' da ResoluÇão_n~' 62, de 28-10-
75, modificada pela de n9 93, de 11-10-76, ambas do Se
nado Federal, de modo a permitir o registro de uma 
emi~são de 559.462 Obrigações do Tesouro do Estado de 
Santa Catarina -Tipo Reajustável (OR TC) equivalente 
a Cr$ 6. 790.738.566 (seis bilhões, setecentos e noventa 
milhões, detecentos e trinta e oito mil quinhentos e ses
senta e seis cruzeiros)- considerado o valor nominal d_e 
título de Cr$ 12.137,98, vigente em junho de 1984, desti
nada ao giro do saldo a resgatar da sua dívida consolida
da interna intralimite mobiliária, Vencível no 'transcorrer 
deste exercício, obedecidas as con_dições adntitidas pelo 
Banco Centrãl do Br_asil, no respectivo processo. 

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

Sala das Comissões, 21 de novembro de 1984.- Ro
berto Campos, Presidente -José Lins, Relator - Luiz 
Cavalcante- Octávio Cardoso- Jos~ Fragelli --Jorge 
Kalwne - Severo Gomes. 

O SR. PRESIDENTE (Almir Pinto)- O parecer da 
Comissão de Economia coi:l(;;lui pela apresentação do 
Projeto de Resolução n~' 104, de 1984. 

Solicito ao_nobre Senador Morvan Acayaba o parecer 
da Co_rriissão de Constituição e Justiça. 

O SR. MORVAN ACAYABA (PDS - MG. Para 
emitir parecer.) Sr. Presidente, Srs. Senadores: 

O presente Projeto de Resolução, da Comissão de 
Ec~nomia do Senado Federal, como conclusão de seu 
Parecer sobre a Mensagem n~' 193/84, do Senhor Presi
dente da República, autoriza o· Governo do Estado de 
Santa Catarina a elevar em Ci-S 6.790.738.566 (s_eis b1· 
1hões, setecentos e noventa milhões, setecentos e trinta e -
oito mil, quinhentos e sessenta e seis cruzeiros), o mon
tante de sua dívida consolidada interna, de modo a per
mitir o registro de 559.462, Obrigações do Tesouro do 
Estado de Santa CataHna - Tipo Reajustável. 

1. O pedido foi fonD.ulado nos termos do preceituado 
no artigo 2~> da Resolução n~' 62, de 28-11-75, modificada 
pela de n~'93, de 17-10-76, ambas do SenadO Federal, e se 
faz acompanhar de toda a do-cumentação exigida pela le
gislação. 

Assim, verifica-se que a proposiçãO foi elaborada con
soante as prescrições legais e regimentais aplicáveis à es
pécie, inerecendo, por isso, o nosso encaminhamento fa
vorável, no que tange aos aspectos de constitucionalida
de, juridicidade e técnica legislativa. 

O SR. PRESIDENTE (Almir Pinto)- O pareêer-éfa
vorávei. 

Completada a instrução da matéria, passa-se à 

Discussão, em turno único, do Projeto de Reso
lução n~' 104, de 1984, que autoriza o Governo do 
Estado de Santa Catarina a elevar em Cr$ 
6.790.738.566, o montante de sua -dívida consolida
da. 

Em discussão o projeto. (Pausa.) 
Não havendo quem queira discuti-lo, declaro-a encer

rada. 
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Em -votação: 
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer 

sentados. (Pausa.) 
Aprovado. 
A lnatêria vai à Comissão de Redação. 
O SR. PRESIDENTE (Aimir Pinto)- Sobre a mesa, 

redação final de matéria em regime de urgência, que vai 
ser lida pelo Sr. 1~'-Secretário. 

t lida a seguinte 

PARECER N• 835, DE 1984 
(Da Comissão de Redaçilo) 

Redaçio final do Projeto de Resolução o9 104, de 
1984. 

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

Resolução n~' I 04, de 1984, que autoriza o Governo do 
Estado de Santa Catarina a elevar em CrS 6.790.738.566 
(seis óilhões, seteceiltoS e noventa milhões, seteCentos e 
trinta e oito mil e quinhentos e sessenta e seis cruzeiros) o 

~montante de sua dívida consolidada interna. 
_ __c_&la das Comissões, 28 de novembro de 1984.- Joio 

Lobo, Presidente - Alb~rto Silva, Relator - Saldanha 
Derzi. 

ANEXO AO PARECER N• 835, DE 1984 

Redação final do Projeto de R~solução o 'i' 104, de 
1984. 

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

RESOLUÇÃO N• , DE 1984 

Autoriza o Governo do Estado de Santa Catarina a 
elevar em Cr$ 6.790.738.566 (seis bilhões, setecentos 
e noventa milhões, setecentose trinta e oito mil, qui
nh~tos_ e _sessenta e se_l_s cruzeiros)_9 montante de sua 
dívida consolidada interna. 

O Senado Federal res_olve: 
- Art. 19 ~ o Goveril_o do Estado de Santa Catarina 

alitorizãôo a elevar, temporariamente, o parâmetro fixa
do pelo item III do art. 2~' da Resolução DI' 62, de 28 de 
outubro de 1975, modificada pela de n9 93, de II de Ol}· 

tUbro _de -1976; 3mb as do sçnado Federal, de modo a per-
- mitír o registro de uma emissão de 559.462 Obrigações 

do Tesouro do Estado de Santa _Catarina - ORTC, 
Tipo Reajustável, e<i-uivalente a Cri 6.790.738.566 (seis 
bilhões, setecentos e noventa milhões, sefecentos e- tiinta 
e-oito mil, quinhentos e sessenta e seis cruzeiros), consi
derado o valor nominal do título de Cr$12.137,98 (doze 
mil, cento e trinta e sete cruzeiros e noventa e oito centa
vos), vigente em junho de 1984, destinado ao giro do sal
do a resgatar da sua díyida consolidada interna intrali
mite mobiliár1a, ve-ricfvel no--transcorrer deste exercício, 
oJ;~odecidas aS co~diÇões admitidas pelo Banco Central 
do_ Brasil, no respectivo processo. 

Art. 2~' Esta R~solução entra em vigor na data de 
sua p-ublicação. 

O SR,. PRESID~E (Aimir Pinto)- Estando a ma
téria-.e_ril r~_iri:l;~ -~e urg~ncia, :Passa-se à sua imediata 
apreciação. 
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Em discussãO a redação final. (Pausa.) 
Não havendo quem queria discuti-la, declaro-a encer

rada. 
Em votação. 

- Os SrS. Senadores que a aprOvam queiram permanecer 
sentados. (Pausa.) 

Aprovada. 
A matêria vai à promulgação. 

O SR. PRESIDENTE (Almir Pinto)- Vai-se passar, 
agora, à votação do Requerimento n~' 3.39, lido no Expe~ 
cliente, de urgência para a Mensagem n~' 134, de 1984. 

Em votação O requerímento. 
Os Srs. Senadores qué o aProvam queiram permanecer 

sentados. (Pausa.) 
Aprovado. 
Aprovado o requerimento, passa-se à apreciação da 

matéria, que foí despachada às Comissões de Economia 
e de Constituição e Justiça. 

Solicito a_o nobre Senador Fábio Lucena o parecer da 
Comissão de Economia. 

O SR. FÁBIO LUCENA (PMDB- AM. Para emitir 
parecer.) -Sr. Presidente, Srs. Senadores: 

O Senhor Presidente da República encaminha ao exa
me do Senado Federal, pleito do Governo do Estado de 
São Paulo, no sentido de que seja elevado, temporaria
mente, o parâmetro estabelecido no item IV do art. 211 da 
Resolução n9 62, de 28 de outubro de 1975, modificada 
pela de n~> 93Lde !LI0:76, ambas do Senado Federal, de 
modo a permitir o registro de uma emissão de 2.081.70_0 
Obrigaçõei~do Tesouro do Estado de São Paulo, TipO 
Reajustável (ORTP), equivalente a Crf 
17.247.904.533,00 (deiessete bilhões, duzentos e quaren
ta e sete milhões, novecentos e quatro mil, quinhentos e 
~inta e três cruzeiros), coitsiderado o valor nominal do 
título de Cr$8.285,49, Vigente em feveriro de 1984. 

2. Pretendia o Governo do Estado de São Pa"ulo, com 
base nas disposições contidas no art. 49 da Resolução n9 
62/75, do Senado Federal, e nos itens VI e seguintes da 
Resolusão n~' 345f75, do Banco Central, o registro de 
9.000.000 de ObrigaÇões- çfo_ Tesouro do Estado de São 
Paulo - TiPo Reajustável (ORTP), cujos recursos seriam 
destinados ao financiamento do Programa de Investi
mentos do Estado, tendo, para tanto, obtido autorização 
da __ Secretaria- de Planejamento da Presidência da Re
pública, corrl õ Aviso n9 084/84~- de 07.02.84. -

3. No entanto, tal quantidade veio a ser reduzida para 
6..918.300 ORTP a fim de evitar que houvesse extrapo
lação de limite regulamentar, o que acarretaria a necessi
dade de submissão do pedido à apreciação do Senado 
Federal procedimento esse que ensejou o encaminha
mento do pleito ao Conselho Monetário Nacional, ho· 
mologado em sessão de 04.04.84. 

4. Com o presente pleito, agora, é solicitada a elevação 
temporária do limite de endividamento fixado pelo item 
IV do ãi-t. 29 da ResOlução lJ.9 62/75, modificada pela Re
solução n9_ 93f76! __ par,a a emissão- de 2.081.700-DRTP. 

5. A emissão pretendida será realizada nas seguintes 
condições: 

"a)quantldade: 2.081.700 ORTP, equivalentes, ao va
lor namiltal reajustado para o mês de fevereirof84 
(Cr$8.285,49), a Cr$ 17.247.904.533,00; 

b) car{lcterlstlea dos títulos: 

Prazos Juros C~rreção Modalidade Numeração dos 

5 anos 

·Monetária C'l 
Taxa Periodicidade (') 

de pagamento 

7%a.a. semestral mensal p 

(I) =-_idêntica à das Obrigações do Tesouro Nacional- Tipo Reajustável (ORTN);
(2)- P = ao portador. 

Certificados 

A partir de 
!04.807 
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c) croaograma de colocaçio e vencimento: 

Colocaçio Vencimento Quantidade 

JUN/84 DEZ/88 2.081.700 

Obs.: a serem colocadas com prazo decorrido da data 
de emissão. _ __ 

d) forma de colocação: através de ofertas públicas, 
nos termos da Resolução n~.S6S, de 20-9-79 d~ste Banco 
central; 

e) autorização legislativa: Lei n~' 347, de 24-9-74; De
cretos nl's 5.141, de 29-11-74, e 6.992, de 6-11-75, e Lei n'i' 
3.941, de 6-12~83 __ (L~i dos Meios)." 

6. Com base nQ art,_2'i' daRes. n'i' 62, de 1975, com as 
alterações introduzidas pela Res. n~' 93, de 1976, a dívida 

consolidada interna intralimife daquele Estado,_de acor
do com a receita realizada em 1983, corrigida até feverei
ro de 1984, deveria conter-se nos seguintes parâmetros: 

Cr$ milhões 
a) montante global:- Ú)60.541 ,3 
b) crescimento real anual: 588.726,1 
c) dispêndio anual máx"imo:- 441.54_4,6 
d) responsabilidade p~r títulos: 1.030.270,6 
7. Para que possa ser efetivada a emissão de túulos 

- pretendida, haverá necessidade de autorizaçãO-eSpecífica 
.do Senado Federal, uma vez, que, após a realização -~a 
referida emissão, o endividamento interno do EstadO de 
São_Pa"uJo yltrapassará ó limite que lhe foi fixado, para o 
presente exercício, pelo 'item IV do art. 2~> da Res. n~" 

62/75,· conforme o quadro abaixo: 

D~vida consolidada 
Interna intralimite 

Limites estabelecidos Posição 
Atual 

oPeração Situação posterior à 
pelos 

Art. 2tda Res. 
62/75 e1• da 
Res.93f76 

sob Emissão e colocação de 
exame Títulos sob exame 

I- Montante Global ....... , •. ···---·-
II- Crescimen_to real anual ... , ... _· , '--'---' 
III- DiSpêndio anual máximo , . ,_ ...... _ 
IV- Responsabilidade por títulos .... , . 

2.060_541.3 
586-726,1 

c.~±\1.544,6 

1.030.270,6 

1.783.300,4 
44.992.2 

- 4i9.992.4 

1.030.270,1 

17.247,9 
17.247.9 

!_.207,4 
17.Í47,9 

1.800.548,3 
- .62.240,1 

-- 421,199.8 

_Lb47_s18,o 

8. De outra _forma, a margem de poupança real doEs
tado de São Paulo_. para o ano em curso (Cr$ 747 .926,§ 
milhões), mostra-se superior ao maior dispêndio- (Cr$ 
438.255,3 milhões)- que a sua _dívida consQlidad<~:.inter
na (intralimíteo + extralimite) apreSentará (exercício de 
1986) após a realização da emissãp e colocação de títulos 
ora proposta. __ _ __ 

9. As conclusõ~ _do parecer do Banco CeOW\1 do _Bra-
sil são as seguintes: - -- -

' "a) seja o presente processo submetido ao Con
selho MonetáriO Nacional, com vistas 'ao seu poste~ 
·nor encaminhamento à Presidência da República e 
ao Sen_ado_F_~der_al,_para fins de elevação tempo
rária do lirriitc!-de endividamento fixado pelo item 
IV do artigo 2t da Resolução nt 62/75, para q,ue o 
Estado .de _São I':r;~._yJg_ possa realizar a emissãÕ_ das 
2.081.700 ORTP ora pretendida; e 

b) após autoriza-da a elevação referida no item 
anterior, sejam os respectivos papéis custodiadQs no 
Sistema Especial de Liquidação e CuStódia (SE
LIC), à ordem do Banco Central, permitindo-se, em 
caráter excepcional, sua utilização como lastro de 
aplicações financeiras de entidades estaduais, só po
dendo serem colocadas no mercado através de ofer
tas públicas, mediante pfévia autorização d<> Depar
tamento qé Operações com T1tutos e Valores Mobi
liários (ÓEMOB), deste Órgão, em função das mew 
tas de política m,onetãria !! das condições_ vigentes 
no mercado financeiro." 

10. Atendidas as exigê-ncias e disposições ·ao Regi
mento Interno e da legislação específica, opfnamos-pe1Õ 
acolhimento da presente Mensagem na forma do seguin
te: 

PROJETO DE RESOLUÇÃO Ni 105, DE 1984 

Autoriza o Governo do Estado de São Paulo a ele
var, temporariamente, em CrS 17.247.904.533,00 
( dezessete bilhões, duzentos e quarenta e sete mi
lhões, novecentos e quatro mU, quinhentos e trinta e 
três cruzeiros) o montante de sua dMda consolidada 
interna. 

O Senado Federal rr:solye: 

Art. !9 h o Governo do Estado d<; Sã.o Paulo atitori- -
zado a elevar, temporariamente_, o parâmetro estabdeci-

-do pelo item IV do art. 2~> da Resolução n~ 62, de 28 de 
outubro de 1975, modificada pela Resolução n~" 93, de 11 
de outubro de 1976, ambas do Senado Federal, de modo 
a permitir o registro de uma emissão .de 2.081.700 Obri
gações do Tesouro do Estado de SãcLPaulo, Tipo Rea
justável (ORTP},_ equivalente a Çr$ 17.247.904.533,00 
(dez~se_te __ bilhões, duzentos e qua(enta e sete milhões, 
nove~entos e quatro mil, quinhentos e trinta e três cru
zeiros), considerado o valor iú)minai dO título ~e c_rS 
8.285,49 (oito mjl, duzentos e oitenti e cinco·cruzeii--os e _ 
quare-nfa e nove centavos) vigente e_m fevereiro de 1984, 
cujos recursos serão destinados a<?_ _f_ip.iijciamen(ó ~do_ 
Programa de Investimentos do ~Stado, obedecidas as 
condições admitidas _pelo Banco Central do Brasil, no 
respectivo processo. -~ 

A_rt. 2~> Estã r_~solução entra em vígorna data de sua . 
publicação. · 

O SR. PRESIDENTE (Almir Pinto) -0 Parecer da 
Comissão de. Economia3onclui pela apresentação do 
Projeto de Resolução n~" 105, de 1984. 

SoliCito ao nõbt'e Senador HêHo Queiras o parecer da 
Camisão de Constituição e Justiça. 

O SR. H li: LIO GUEIROS ( P.MD B.-,- PA. Pa;~ emitir 
parecer.)- Sr_,_ Presidr:nte, _Srs. 8_enado_res: 

O_ presente Projeto de Resolução,_ da Ç.om~sS:~.P d,e 
Economia do Senado Federal, como conclusão_ d_e seq 
Parecer sobre a Mensagem n~' 134/84, do Senhor Presi
dente da República, autoriza o GoVerno dei Estado de 
São Paulo a elevar, temporariamente, o parâmetro esta
belecido pelo item IV do art. 2~' da Resolução ·n~ 62, de 28 
deoutubro de 1975, modificada pela Resolução nt 93, de 

- 11 de outubro de- 1976, ambas do Senado Fed~ral, de 
modo a permitir o registro de uma emissão de 2.081.7_\fJ 
Obrigações do Tesouro do Estado de São Paulo, T_ipo 
Reajustável (ORTP), equivalente a -C-r$ 
17.247.904.533,00 (déz~SietC bilhõ~, duzentos e quaren
ta e sete milhões,_ nov~ntos e quatro mil, quinh~ntos e 
trinta e três cruzeirOs), considerado o valor nominal do 
título !)e Cr$ 8.285,49 (oito mil,_ duzen~os oitenta e cinco 
cruzei"ros e quarenta e nove centavos_) y_igente em feverei
rg: de .1984, cujos recursos serão destinados a_o finanCia
mento d~ Programa de Investimentos do EStã.do, obed_e-

Novembro d<;_ I 984 

çidas _as condiç9es admitidas pelo Banco Central do Braw 
si!, no respectivo processo. 

A proposição se Jaz acompanhar de tOdos os docu
mentos ex.igidos pela fiscalização. 

Assim, verifica-se que a proposição foi elaborada con
soante as prescrições legais e regimentais aplicáveis à es
pécie, merecendo, por isso, o nosso encaminhamento fa
vorável, no que tange aos aspectos de constitucionalida
de,_juridicidad~ e técnica legislativa. 

O SR. PRESIDENTE (A1mir Pinto)- O parecer é fa-
vorável. 

COmpletãda a instrução da matêria, pãsSa-se à 

Discussão, em turno único, do Projeto" de Reso
lUção õ~> 105, de 1984, que autoriza o Governo do 
Estado de São Paulo a elevar em Cr$ 

T7.247.9b4.53J;õ0, o tnontante de sua dlvida conso
lidada. 

Em discussão ·o projeto. (Pausa.) 
Não havendo quem queira discuti-lo, declaro-a encer

rada. 
Em votação. 
üs.Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer 

- sentados. (Pausa.) 
Aprovado. 
Ã matêría vai_à Comissão de ~edaçã~. 

·- O SR.. PRESiDENTE (Almir Pinto)- Sobre a niesa, 
redação final de proposição em regime de" yrgência, que 
vai ser lida pelo Sr. l '1-Secretãrio. 

É lido o seguinte 
PARECER N• 836, DE 1984 
(Da Comlssio de Redaçio) 

Redaçio final do Projeto de Resoluçio n'l lOS, 4e 
1984. 

Relator: Senador Almlr Pinto 
A Comissão apresenta a redação final do Projeto de 

Resolução n~' 105, de 1984, que autoriza o Governo do 
Estado de São Paulo a elevarem Cr$ 17.247.904.533,00 
{dezessete bilhões, duzentos e quarenta e sete milhões, 
n·ovecentos e quatro mil, quinhentos e trinta e três cru
zeiros), o montante de sua dívida consqliQad~ 

Sàla dis ComissõeS, ?8 de novembro de 1984. ~ Pas
sos Pôrto, Presidente - Almir PintoJ Relator """"""': Salda-_ 
nha Derzi. 

ANEXO AO PARECER N• 836, DE 1984 

Redação final do Projeto de Resoluçio nt 105, de 
- 1984. 

Faço saber Que o Senado Federal aprovou nos termos 
do art. 42, inciso VI, da Con_stituição, e eu, 
- - , Presidente, promulgo a seguínte -

RESOLUÇÃO N• , DE 1984 

Autoriza o GOVerno do Estado de SilO Paulo a ele
var em-CrS 17.247.904.533 (dezessete bilhões, duzen

-tos e quarenta e sete mllhões, novecentos e quatro mU, 
quinhentos e trinta e três cruzeiros) o montante de sua 
dívida ~nsolidada. 

O Senado Federal resolve: 
Art. 1~>- E. o Governo do Estado de são Paulo autori

zado a elevar, temporariamente, o parâmetro estabeleci
do _pelo item IV do art. 2~> da Resolução n~> 62, de 28 de 
outu-bro de 1975, modificada pela Resolução n~ 93, de 11 
de Qutubro de 1976, ambas do Senado Federal, de modo 
a permitfr o fegistro de uma emissão de 2.081.700 Obri
gaÇões do Tesouro do Estado de São Paulo, Tipo Rea
juStâve:l (ORTP), eQUivalente a Cr$ 17.247.904.533 fde-
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zessete bilhões, duzentos e quarenta e sete milhões, nove
centos e quatro mil, quinhentos e trinta e três. cruzeiros), 
considerado o valor nominal do títu!o de Cr$ 8.285,49 
(oito mil, duzentos e oitenta_e cinco cruzeiros e quarenta 
e nove centavos) vigente em· fevereiro de 1984, cujos re
cursos serão destinados ao financiamento do Programa 
de Investimentos do Estado, obedecidas as condições ad
mitidas pelo Banco Centrai do Brasil, no respectivo pro
cesso. 

Art. 21' Esta Resolução entra em vi~or na data de 
sua publicação. ----

O SR~ PRESIDENTE (Aimir Pinto)- Estando a ma
téria em regime de urgência, passa-se à sua imediata 
apreciação. 

Em discussão a redação firial. 
Não havendo quem queira discuti·la, declaro·a encer

rada. 
Em votação. 
Os Srs. Senadores que a a-provam queiram permanecer 

sentados. (Pausa.) 
Aprovada. 
A matéria vai à promulgação. 

O SR. PRESIDENTE (Ailnir Pinto)- Sobre a mesa, 
redações finaiS de proposições ap-rOvad-as na Ordem do 
Dia da presente sessão e que, se não houver objeç3o do 
p\en3rio, serão lidas pelo Sr. !~'-Secretário. (Pausa.)-

São lidas as seguintes 

PARECER N• 837, DE 1984 

(Da Comissão de Redaçio) 

Redaçio final do Projeto de Resofuçio n'i' 90, de 
1984. 

Relator: Senador Josê Lill!l 
A Comissão apresenta-a iedação fillal do Projeto -de 

Resolução n9 90, de 1984, que autoriza o GovernO doEs
tado de Paraná a realizar operação de emprêstimo ex ter--
no no valor de USS 37,700,000.0""0 (frffita e ·sete milhões e 
setecentos mil dólares), destinados à liquidação de c01n
promissos externos existentes, vencíveis em 1984. 

Sala das Comissões, 28 de riovembrÕ de 1984-. - Pas
sos Pôrto, Presidente - José Lins, Relator - oAJberto 
Silva. 

ANEXO AO PARECER N• 837. DE 1984 

Redação final do Projeto de Resolução n"' 90, de 
1984. 

Faço saber que o Senado Federal aprovou, n~s termos 
do art. 42, incíso IV, da Constituição, e 
eu, , Presidente, promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃON• 

Autoriza o Governo do Estado do Paraná a reali
zar operação de empréstimo externo n9 valor de USS 
37,700,000.00 (trinta e sete milhões e setecentos mil 
dólares), destinado i liquidação de compromissos 
existentes vencíveis em 1984. 

O Senado Federal resolve: 
Art. 19 E a Governo do -Estado do Paraná- autoriza

do a realizar, com a garantia da Vnião, operação de em
préstimo externo no valor de USS 37,700,000.00 (trinta e 
sete milhões e setecentos mil d.ólares) ou o equivalente 
em outras moedas, de principal,junto a grupo financia
dor a ser indicado sob a orientação do Ministério da Fa
zenda e do Banco Central do Brasil, destinado à liqui
dação dos compromissos externos já existentes e -'(end- _ 
veis em 1984. 

Art. 2~" A operação realizar-se-â nos termos aprova
dos pelo Poder Executivo Feóeia], incfusive o exame das 
condições creditícias da operação, a ser efetuado pelo 

DIÃ)U() DO ÇONGRESSONACÍQNAL (Seção IÍ) 

Ministério da Fazenda, em articuJação com o Banco 
Central d_o Brasil. nos termos do art. I~", item II do De
creto n~" 74.157, de 6 de junho de 1974, obedecidas as de-

-mais eXigências dos órgãOs encarregidOs da execuÇaO da_ 
política econônlico-financeira do Gover!-JO _F~deraJ, e, 
ainda, as disPOsiçõeS da Lei Estadual n9 7.813, de 29 de 
dezembro de !983, autorizadora da operação. 

Art. J9 Esta Resolução entr.a: em vigor na datã de 
sua publicação. 

~ PARECER N• 838, DE 1984 
Da Comissi.o de Redaçiio 

Redação final do Proj_eto_de Resoluçio p9 94, de 
I984. 

Relator: -Senador Josê tins 
A Comissão apresenta a redação final do Projeto dr 

R~soluçào n9 94, de 1984, q_ue autoriza o Gov-enio doEs 
r:ldo de Mato Grosso a_ realiz<~:r empréstimo externo nc 
v.ilor de US$- 32,ooo:ooo.oo (trinta _e-âols inilhõeS di
dólares), destinado ao Programa Ródoviário_~~gueie Es
tado. 

Sala das Comissõé~, 28 ·de novembro de 1984. ~ Pas
sos Pôrto, Presidente - José Lins, Relator - Albertv 
Silva. 

AJ'I!!X0_;\0 PARECER N• 838, DE 1984 

Redação rmal do Projeto de Resolução n'~ 94, de 
1984-

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

RESOLUÇÃO N• , DE 1984 

Autoriza o Governo do Estado de Mato Grosso a 
realizar operação de empréstimo externo no Valor de 
USS 32,000,000._90 (trinta! c!9.is milhões de dólares), 
~~~~nadÕ ao Pro~ama Rod.oviário daquele Estado, 

O Senado-Federal resolve; 
Art. J9 t:. o Govel-no do Estado de Mato Grosso au

fOfízado a realiZar, Com a garantia da União, uma ope
ração de empréstiino externo no valor de (JS$ 
32,000,000.00 (trinta e dois milhões de dólares) ou o 
e-quivalente em outras moedas, de priqç:ipal,junto a gru
pó finarlciador a ser indicado sob a Orientação do Minis
tério da Fazenda e do Banco Central do Brasil, cujos re:
cur.sos serão destinados à liquidação integral dos com
promissos decorrentes dos contratos de Arrendamento 

-Mercantil CEL - DERMAT - 01/82/BME -
3001/8~0, 01/82/06045/82, Olj82/309! - SP, 
01/82/15632, 01/82/70202621.2, 01/82/2287 e 
Olj82jl340j82, de que trata o Aviso 466, de março de 
I98T, da SeCretaria .de Planejamento da Presidência da 
República. 

Art. 29 -A operação realizar-se-á nos termos aprova
dos pelo Poder Executivo Feder<~;!, iriclusive o exame,das 
cOndições__creditícias da operação, a ser efetuado- pelo" 
Ministério da Fazenda, em articulação com o Banco 
Central do Brasil, nos termos do art. 1~", item II, do De-_ 
cr~to n: 74.157, d~7_~ ~e Junho de 1.974, obedecidas_ as de-. 
miis eXii:"ênCias dOs óriãOs encartegãdos da 'éxecução da 
política econômico-fmailceira do Governo FedCral~ e, 
ainda, as dísposições da Lei Estadual n'i' 4.717, de 28 de 
setembrO de 1984, autorizadora da operação. 

Art. 39 Esta Resolução entra em vigor na 4ata de 
sua_ publicação. 

O SR. PRESIDENTE (Almir Pinto) -As redações fi
nais lidas vão à publicação. 

Sobre a mesa, requerimentos qtie vão ser lidos pelo Sr. 
1 <:>-Secretário. 

São lidos e aprovados os seguintes 
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REQUERIMENTO N• 340, DE 1984 

_Nos termo~ do arL 356 do Regimento lnte_mo, requei
ro ClíSpensa de pub!icaçào, para imediata di_scussã() e vo
taçãO, d3: redação fina[ ao Proj~to de Resoluçã? n~ 90, de 
1984, cjlle auforizã o' ·covernõ~ do Estado do· PÚanâ a 
realizar operação de empréstimo externo no valor de 
US$ 37,700,000.00 (trin"fa e sete riülhões e setecentos mil 
dólares norte-americanos) destinada à liquidação de 
compromissos externos existentes vencív_eis em 1984. 

-S3.Ja das Sessões, 28 de novembro de 1984. - AJmfr 
Pinto. 

REQUERIMENTO N• 34!, DE 1984 

Nos tei-moS do art. 356 do Regimento Interno, requei
ro dispensa de publicação, para imediata discussão e vo..:-
tação, da redação final do Projeto de Resolução n9 94, de 
1984,_ que autoriza o ·aoverno do Estado do Mato Gros

_:D_? ~lizar 9peração de empréstimo externo no valor de 
- USS 32,000,000.00 (trinta e dois milhões de dólares 

norte·americanosJ, desfinada ao Programa Rodoviário 
d~que_l_e Estado. 

Sala das_Sessõ_es, 28_de riOvembro de 1984.- Almir 
Pinto. 

O sR.. PRESIDENTE (Àimii Pinto)-- Aprovados os 
requerimentos, passa-se à Votação das redações finais li
da-s-. 

Em discussão a redação final do Projeto de Resolução 
n~" 104, de 1984. (Pausa.) 

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

Em votação. 
Os Srs. Senadores_ que a aprovam queiram permanecer 

sentados. (Pausa.) 
Aprovada. 
A matêria vai à promulgação. 

O SR. PRESIDENTE (AJmír Pinto)- Em discussão 
a redação final do Projeto de Resolução n'i' 105, de 1984. 
(Pausa.) 

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

Em Votação. 
Os SrS. Senadores que a aprovam queiram permanecer 

sentadoS. (Pausa.) 
Aprovada. 
_A m,atêria vai à prom ... ulgação. 

O SR~ PRESiDENTE (Almir Pinto)- Concedo a pa
lavra ao nobre Senador Jorge Bornhausen. 

~O SR. JORGE BORNHAUSEN (PDS -~SC. 1'ro; ~ 
nuncia o seguinte discurso.)- Sr. Presidente, Srs. Sena
dores: No dia2l do corrente a empresaJohnson & John· 
son publicOu nos pririCipais jor~ais de Santa Catarina_ a 
::cguinte nota: -

'_'Johnson & Joshnson vem a público para infor· 
mar que deliberou des::ontinuar suas atividades de 
fabricação em Blumenau, após minuciosos e acura~ 
dos estudos dos problemas e ela causados, em dois 
anos consecutivos, pelas inundações do rio ltajaf
A.çu. Informa, outros~im, que manterá a sua pre
sença n-esta Comunidade, no mesmo local (ltoupava 
Central) através de um Centro de Distribuição de 
produtos de sua fabricação, que atenderá a Região 
Sul do País. Tal fato torna-se possível mediante o 
aproveitamento do armazém, que tem sido menos 
atingido pelas enchentes. Johnson & Johnson escla~ 
rece que a descontinuação de suas atividades fabris 
implicará iio ç]éSjigamento de parte dos seus empre
ga-dos. Referindo desligamento será efetuado por 
eW.pas, visando sobretudo permitir aos empregados 
...__ que já estão a par deste comunicado - um me
lhor planejamento para sua recolocação em outras 
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empresas, para o qual contaraão Com a assítência da 
Johnson & Johnson. Também objetivando minorar 
os efeitos sociais da recisã_o go vínculo empregatfcio 
e em demonstração de apreço e gratidão, Johnson & 
Johnson, além de todas as indenizações e diÇeitps 
previstos em Lei, &árantirã aoS Empregados desliga
dos maiS os~seguintes b_enefiçios: a) _gratificaÇão 
extra·legal de no mínirito dOis salários,~que~cres&:rá. 
de acordo com o teJilpO de casa e a idade do empre
gado; b) pagamento mensal das contribuições (em 
dobro) dos empregados desligados que estiveram a 
atê 36 meses de sua aposentadoria, Essa ajuda cessa
rã contudo, se o empregado desligado conseguir 
novo emprego; c) até que o empregado desligado 
encontre novo emprego, pelo praz:o limite de doz:e 
meses contará com assistência mêdico-hospitalar 
extensiva aos seUs familiares, arcando a Empresa 
com o pagamento-do plano; d) também atê que ele 
encontre novo emprego; pelo prazo limite de doze 
meses será beneficiãdo pelo seguro de vida dentro 
dos lirúites-:cust~ados pela Empresa. Johnson & Joh
son_ esclarece aos seus prezados _Çlientes da Região 
Sul que o fornecirnento de Seus produtos continuará 
a ser feitó seni interiupção. Finalizando, Johnson & 
Johnson deixa ·consigriado às Autoridades PúbUca:s 
Estaduais_ e Municipais. Empregados e seus_ Eami
liares, Clientes e Fornecedores, bem como amo hã.bi
tantes da hospitaleira e laboriosa Blumenau~ seu 
mais profundo agradecimento pela valiosa colabo
ração e manifestação de apreço com que tem sido 
distiguida." 

O fato teve grande repercussão no meu Estado e é um 
alerta ãs autoridades federais que não tein dado a 
atenção devida à reconstrução de Sar.ta Catarinã.

Sobre a matéria o tradicional jornal O EstadO, ediiado 
em Florianópolis, publicou excelente editorial sob o títu
lo "O Fantasma -ao ~xodo", que agora passo a ler: 

"0 fechamento da unidade fabril de importante 
indústria multinacioi1al, localizada no município de 
Blumenau, por não mais _suportar o flagelo das 
cheias que se repetem a cada ano naquela região, dá 
bem a medida do que poderá se tornar no futurQ 
uma boa parte do Vale do Itajaí;caso pro-vidências 
urgentes, sérias objetivas não s~ai:p_ _tQin!!:d~ pelo 
Poder Público, no caso do governo Federal. 

O encerramento O-a~ atividªdes da Johnson & 
Joimson pode representar, assim, o ínícío de um ê
xodo industrial que teve precedente nã relQcalização 
da Aibani e que tende a ser engrossado no futuro 
com idêntica atitude- de inúmeras-empresas que vêm 
se vergando aQ peso de prejurzos seguidos em conse
qüências da_s__inunc;laçôes que afligem aquela ârea. 
Esta dramática situação que :imeaçã uma das mais 
prósperas e desenvolvidas cidades do Brasil exige 
que o Governo Federal assuma de uma vez por to
das a responsabilidade que lhe compete na reali
zação de obras de contenção de cheias, de modo a 
atenuar o impacto que o fenômeno acarreta na re
gião, cada vez que se verifica. 

O empresariado de Blumanau, de cujo trabalho 
se beneficiain õ_ municipio, g_ Estado e o País, per
manecerá na expectativa de rece_ber das _instituições 
financeirãs da União a .al!sistência creditfcía que me- -
recem, a custos compatíveis com a emergênçia. de 
modo que possam reencaminhar suas empresas no 
ritmo de produção em que se encontravam antes da 
grande cheia de 1983, cujos efeitos vieram se tepetir 
em mead_os deste ano. Esta expectat~va vem se frus
trando na medida em-que,o tempo passa, provocRn
do uma indignação por todQs os títulos justa diante 
da inércia com que· õ Governo da União assiste ao 
agravamento do quadro económico do município. 

Acontece que o empresariado, em geral,jâ se ver· 
gava ao peso da carga tríturária qUe lhe foi imposta 

DIÁRIO DOCONGRESSQNACIONAL(Seção II) 

pelo Governo e pelas altas taxas de juroS pratiCados 
pelo mercado aviltado pela inflação. Muitas-empre
sas não resistiram à catástrofe das cheias e súcumbi
ram. Outras estão à bcira da insolvência. Outras hâ, 
ãinda, que,_ apesar -de todas as -díflcU.ldades, COi1se
guem resístit bravamente. As que rião têm vfnculo 
mals pio fundo com a terra e a gente blumenauenses, 
em VIrtUde -de possuírem- rafzes em outtas-plagas
·como a Albani e a Johnson -simplesmente fecham 
sua_s portas ou mudam-se de lugar. A persistir, po-

- ~- rém, esta situação de arigústia, nem mesmo algumas 
das mais tradicfonais indústrias blumenauenses te
rão condições de permanecer expostas á violência 
das cheias e outro femêdiô nãO terão seiião encerrar 
suas atividades ou transferirem-se para outras re
giões a salvo das inundações - caso antes, não se-
jam levadas à bancarrota. . 

Este ê o quadro que se apre~ ta num mllriicfPio 
que t.em servido de exemplo ao_ Pãís como devoção 
ao __ t~aQalho, organização social_sentimento co_pluni
târio e espírito público. Exemplo que tem atrafdo a 
admiraÇão e a curiosidade de brasileiros e estrangei
ros que incluem Blumenau no seu roteiro de visitas 
de turismo. Mas que, lamentavelmente, tem sido 
deix.ado praticamente à própria sorte peia omissão -
do.Governo Federal, qUe nâo_ retribui ao -mUnicfpíci, 
sob a fon1_1a de obras, o- muitO que alririecada Do 
sorvedouro da voragem tributária insaciável, onde 
-::-- af sim - sabe d~onstrar insuperável eficiê~cia. 
ImPõem-se ainda que, a par das obras de cOntenção 
das cheias, sejam asseguradas às empresas linhas de 
crêdito especial destinadas, a proporcionar-os recur-
sos necessários à recuperação empresarial, com ta
xas_dejuros compa~veis Com a situaçã_o exçpecionai 
C]:tie ali se vive, assegurando com isto efetiv_a colabq
rãção ao soerguime_nto da economia. -

A cãpacidade do empresãrio blumenauense é por 
demais conhecida. Ninguém, 'J)Oiérn, lhe poderá exi~ 
gir mais do que a condição humana permita fazer 
As em-presas do V aJe necessitam muito mais que de 
soluções de perfumaria e medidas paliativas. A crise 
exige soluções duradoura~ e vigorosas, po.is nem 
Santa Catarina nem 'o Brasil admitem ver Blumenau 
tranSforrii.ã.da numa cidade fantasma." 

Quero, port_anto, da tribuna desta Casa, no momento 
em que as autoridades estaduais de Santa Cãtãririã, te-n,:.
do à frente o Governador Espiridião Amin, se reúnem-na 
ddade de Blumenau para, maís uma vez, procurarem 
sensíbilízú o Governo -Federal, lavrar aqui o ·meu pro
testo contra a ação discrimina_iória que Vem sofrendo 
meu Estado, que se vê dímínuído quando o Es·tado do 
Rio de Janeiro recebe um trilhão e meio de cru~iros_e ã.s_ 
nossas obras de contenção e reconstrução se ençanttam 
relegadas ao último plano. 

Nada temos contra a injeção de recu~sos para ~-~iode 
Janeiro, que tem os seus graves problemas, mas nào acei
tamos o desprezo por Santa Catarina, por parte de Go
verno Federal. 

Graças a Deus, 15 de março se aproxnna e, no Gover
no da República, teremos o atu_al candidato da Aliança 
Democrática~ Dr. Tancredo Neves, que, cOnhecedor dos 
graves problemas catarinenses, por certQ haverá de nos 
oferecer os recursos indispensáveis para a nossa recon&
truçãó. 

Espero que os eleitores catarinenses ilo Colêg_io Eleito
ral compreendam a necessidade das mudanças, t~~bêm, 
em relação ao tratamento dos nossos problemas e os que 
ainda não se decidiram venham acprnpanhar o desejo da 
grande_ maioria da sociedade catarineh_se~ votam~o_ em 
Tancredo Neves, para se fazerem respeitar pelos seus 
próprios eleitores que nã_~_ desejam o continuísmo nefa§
to. 

Em conclusão, afirmo, ·sarita -Catarina v:ii sv.pefàt 
suas -dificuldades_ mas será_ preciso que seus homens 
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públicos -compreendam o momento histórico vivido pela 
Nação e _com consciência, deixando- de lado as rixas do 
passado, promovam uma conci1iação geral, que possa fa
zer de todas uma única voz, que forte serã ouvida·.-respei
tada~e ateridlda. (Muito bem!) --:----_ 

O SR. PRESIDENTE (Almir Pinto)- Nada mais ha
vendo a tr~tar, vou e:ncerrar a sessão, d~ignando para a 
~eSsão --ordiOãrfã de hoje -a -seguinte. -

ORDEM DO DIA 

Votação, em i:urrio único, dO Projeto de Lei da Câma
ra n'i' 10, de 198.1 (n'i' 1.529/79. na Casa de origem), que 
dispõé sobre a aposentadoria, com proventos integrais, 
dos ex-combatentes segurados da Previdência Social, 
tendo 

PARECERES FAVORÁVEIS, sob nos 354 e 355, de 
198!, das Comissões: 

- de Logislaçio Soda!; • 
- de Finanças. 

z 
Volação, em turno único, do Projeto de Lei d_a_C~ma

ra n'i' 44, de 1981 (n9 587/79, na Casa de origem), que 
veda aos veículos de comunicação de: massa (râdio, tele
visão, cinema, ]órnais, revistas, CartaZes·, anuârioS- ou 
qualquer outro tipo de publicação) aceitar a autorização 
ou a veiculação de anúncios e ae_comerciais que não se
jam negociados. produzidos, criados, filmados, grava
dos, copiados -:- imagem e som - por profissionais e
empresas brasileiras, tendo 

PARECERES, sob n9s 186 e 187, de 1983, das Comis-
-sões: -

':"':":"de ~conomia, favorável, com voto vencido dos Se
tmdores Bernardino Viana, José Lins e Lenoír Vargas; e 

-de Finanças, favorável. 

3 

Votação, em turno único, do Projeto_ de Lei da Câma: 
ra nº· 53, de 1977 (n9 227/75, na Casa de origem), que dis
põe--sobre condiÇÕes a observar na renovação de c_on\:(:~ 
t-os de atletas profissionais, e dâ outras providências, t"en~ 
dn 

PARECERES FA VORÃVElS, sob n's 1.360.el.36!, 
de l9~ 1, das Comissões: 

-de Legblação Soda!; e 
= de Educãção e Cultura. 

4" 

Votação, em turno único, do Projeto de Lei da Câma
- __ ra n'i' 65~ de 1979 (nº 4.257/77, na Casa de origeffi), que 

-autoriZa a alienaçãÕ d6 imóveis reSidenciais da Rede Fer-
roviária F~~~ral a seus ocupantes, tendo 

PARECERES, sob n's l3~5 e 336, de 1980 e 635 a~637, 
de 1981 das Comissõ~ 

...,.. de T~sportes, Comunicação e Obr~s Públlc~, l'i' 
pronunciamento; contrário; 29 pronunciamento: favorável 
ao Projeto e à Emend!'j. de Plenário; 

-de Flntmças, l'i' _pronunciamento; fàvorâvel; 2t pro-
nunclameUtO: favorável à ~Emenda de Plenário; e -

- de CoQtitufçio e Justiça, -peta cónstitUcionaÚdade e 
juridicidade do Projeto e da Emenda de Plenârio. 

Votação, em tu~no único, do Projeto de Lei da Câin:i-:. 
ra n'i' 14, de 1984 (n'i' 2.867/76, na Casa de origem),_ que 
introduz rnodjficações na Consolidação das Leis do Tra
balho, ~provada pelo Decreto-lei n'i' 5.452, de l'i' de maio 
'de 1943, para o fim de assegurar estabilidade provis6ria 
à mulher trabalhadora que contrair núpcias, tendo 
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PARECRES,_sob n"'s 299 e 3.00, de 1984, das Comis-
sões: 

-de Constituiçio e JDStiça, pela constitucionalidade e 
juridicidade; e 

-de Legislação Social, contrário. 

6 

Votação;em turno único (aprCCiãção preliminar daju
ridicidade, nos termos do art. 296 do Regimento Inter
no), do Projeto de Lei da Câmara n~ 79, _de 1979 (n9 

1.511 j75, na Casa de origem), que acrescenta parágrafo 
ao art. 5<;>_da Lei n'l 3.807, de 26 de agosto de 1960, que 
dispõe sobre a Lei Orgânica da Previdência Social, ai te-
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rada pela Lei 119 5.890, de 8 de junho de 1~73; tendo 
PARECERES, sob n"s 692 e 693, de 1982, dg.s Comi&-: 

sões: 

_-~de Legislaçio Social, favorável, nos termos- de 
SubstitutiVo Que apresenta; e . 

---:de Constitulçio e Justiça, pela injuridicidade do
Projeto e do Substitutivo da Comissão de Legislação So
cial, com voto vencido, em separado, do Senador Franco 
Montoro. 

7 

Votação, em primeiro turno, do Projeto de Lei do Se
-na-do n'i' 41, de 1982, de autoria da Senadora Laélia de 
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Alcântara, que_ acrescenta artigo ao Decreto-lei n'i' 594, 
de 27 de maio de 1969, que institui a Loteria EsportiVa, 
Federal, e dá outras providências, tendo 

PARECERES, sob n'i's 23 a 25 de 1984, das Comis
sões: 

-de Constituiçio e Justiça -l'i' pronunciamento: con
trári~; 2'i' proouoclamento: pela constitucionalidade e ju
ridicidade do Substitutivo -da Comissão de Finanças; e 

-de Finanças, favorável nos termos de substitutivo 
qu~ _9ferece. 

O SR. PRESIDENTE (Almir Pinto)- Está encerra
da a- sessão. - -

f Leva'}! a-se Q sessão às !O horas e 50 minutos.) 

Ata da 2241il Sessão, em 28 de novembro de 1984 

2' Sessão-Legislativa Ordinária da 47~ Legislatura 

ÀS 14 HORAS E 30 MINUTOS, ACfiAM-SE PRE
SENTES OS SRS. SENADORES: 

Jorge Kalume - MáriQ Maia - Fábio Lucena -
Raimundo Parente- Odacir Soares - Aloysio Chaves 
- Hélio Gueiros -Alexandre Costa -Alberto Silva
Helvídio Nunes - João Lobo - Almir Pinto - José 
Lins --Virgílio Távora - Moacyr Duarte _;_ Martins 
Filho - Humberto Lucena - Marcondes Gadelha -
l\1ilto~ Cabral- Cid Samp~io ~Marco Maciel- Gui
lherme Palmeira - Luiz CavalCante- Passos Pôrto -
Jutahy' Magalhães - Lomanto Júnior- Luiz Viana
João Calmon- José Ignácio Ferreira-- Moacyr Dalla 
- Nelson Carneiro - Itamar Franco - Morvan A
cayaba --Alfredo Campos- severo Gomes- Benedi
to Ferreira - Henrique Santillo - Mauro Borges -
Roberto Campos - José Fragelli - Marcelo Miranda 
--S<Eldanha Derzi- Affonsá CamargO-.=..._ Ãlvaio Dias 
- Jaison Barreto- Jorge Bornhausen- Lenoir Vargas 
- Carlos Chiarelli - Pedro Simon -Octávio' Cardoso. 

O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla) - A lista de 
presença acusa o comparecimento _de 50 Srs. Senadores. 
Havendo número regimental, declaro aberta a sessão. 

Sob a pioteção de Deus iriiciamoS nossos trabalhos. 
O Sr. I 'i'-Secretário pro-cederá à leitura do Expediente. 

b lido o seguinte 

EXPEDIENTE 
O FI CIOS 

Do Sr. l'i'-Secretárlo da Câmara dos Deputados encami
nhando à revisão do Senado autógrafos dos segu_lntes pro
jetos: 

PROJETO DE LEI DA CÂMARA N• 232, DE 1984 
(N"' 2.045/79, na Casa de origem) 

Dá nova redaçio ao inciso II do art. 54 da Consoli
dação das Leis da Previdência Social- CLPS, apro
vada pelo Decreto g'i' 89.312, de 23 de janeiro de 1984. 

O Congresso Nacional decreta: 

Art. }9 O incfso II do art. 54 da Consolidação das __ 
Leis da Previdência Social - CLPS, aprovada pelo De
creto n"' 89.312, de 23 janeiro de 198_4~ passa a ·vígo:f com 
a seguinte redação: 

"Art. 54. . ..... -.... ··-.--~-- -- ·- -- ·- · · • • 
1- .... "'·"- ...... '-~-·--- .. -.--·------

Presidência dos Srs. Moacyr Dalla, 
Lomanto Júnior e Àlmir Pinto 

IL- ~tensivo ao segurado que durante o ano t~ 
nha recebido auxílio-doença e aos dependentes seus 
que tenham percebido auxílio-reclusão; 

III- -·•·-·-·-···"···-············---,:· 
_ Art. 29 Os encargos de<::orrentes desta lei correrão à 

conta das fontes_ de receita de que trata o art. l~ da 
Consolid~ção das Lei da Previdência Soci31 - CLPS. 

Art. J9 Esta Lei entra em vigor na data de sua publi
cação. 

Art. 4'i' Revogam-se as disposições em contrário. 

LEGISLAÇÃO CITADA 
CONSOLIDAÇÃO DAS LEIS DA 
PREYID~NCIA SOCIAL - CLPS 

TITULO I 
Introduçio 

CAPITULO ÚNICO 

Art. }9 A Previdência Social Urbana, regime de que 
· trata esta Consolidação, tem por fim assegurar aos seus 
beneficiários os meios indispensáveis de manutenção, 
por motivo de incapacidade, idade avançada, tempo de 
serviço, encargos familiares e prisão ou niorte daqueles 
de quem dependiam economicamente, bem como ser
viços que visam à proteção da sua saúde e concorrem 
para o seu bem-estar. 

CAPITULO XIV 
Abono Anual 

Art. 54. O abono anual é: 
I - devido ao aposentado e aQ pensionista, corres

pondendo a l/12 (um doze avos) do valor total recebido 
no ano civil; 
II- extensivo ao segurado que durante o ano recebeu 

auxílio-doença por mais de 6 (seis) meses e aos depen
dentes que por igual período receberam auxilio-reclusão; 
III- pago até o_ dia 15 de_janeiro do exercício seguin

te ao vencido. 

Art. 122. A Previdência Social Urbana é custeada 
pelas contribuições:· 

I -do segurado em geral, de acordo c_om as alíquotas 
a seguir, incidentes sobre o respectivo salário de contri
buição, nele integradas todas as importâncias recebidas a 
qualquer título: 

a) 8,5% (oito e meio por centofquando o salário ~e 
contriPuição_ é il)ferior ou igual a 3 (três) vezes o saláno 
mínimo regional; 

bT 8,75% (oito e setenta e cinco centésimos por cento) 
quando o salário de contribuição é superior a 3 (três) ve-

. zes e inferior ou igual a 5 (cinco) vezes o salário mfnfmo 
regional; 

c) 9% (nOVe por ·centO) quando o salário de contri
buição é superior a 5 (cinco) vezes e inferior ou Igual a 10 
(dCz) vezes o salário mínimo regional; 

d) 9,5% (nove e meio" por cento) quando o salário de 
contribuição é superiOr a 10 (dez) vezes ou igual a 15 
(quinze) vezes o salário mínimo regional; 

eT 10% (dez por cento) quando o salário de contri
buição é superior a 15 (quirize) vezes o saláriO mfnirilo 
regional, observado o limite máximo do item I do artigo 
135. 
II- do trabalhador autónomo, do auxiliar de condu

tor autônomo de veículo rodoviário, do que se encontra 
na situação do artigo 99 e do facultativo, 19,2% (dezcno
ve e dois décimos por cento) de? respectivo salário de· 
contribuição; 
III- do servidor _de entidades do SINPAS: 
a) estatutário, 6% (seis por cento) do seu salário-base, 

como defmido em regulamento, mais 1,2% (um e dois dé
cimos por cento) para custeio dos demais beneficias a 
que faz jus, mciis 2% (dois por cento) para custeio da as
sistência patronal; 

b) regido pela legislação trabalhista, da contribuição 
do item I mais 2% (dois por cento) do seu salârio de con
tribuição, para custeio da assistência patronal. 

IV- do -sefvidor em regime especial, 4,8% (quatro e 
oito décimos por cento) do seu salário de contribuição; 

V- do aposentado em geral, para custeio da assitén
c_ia médica, de acordO com fts alfquotas a seguir indica
das, incidentes sobre o xalor do seu ben~ficio: 

a) 3% (três por centQ)_do ulor até 3 (três) vezes o sa-
lário mínimo regional;, · 

b) 3,5% (três enleio por cento) do valor superior a 3 
(três) vezes e inferior ou igual a 5 (cinco) vezes o salário 
mrnimo regional; . 
___ ç) 4% (quatro por cento) do valor supe_rior a 5 (cinco) 
e jnferior ou igual a lO (dez) vezes o salário mínimo re
gional; 

d) 4,5% (quatro e meio por cento) do valor superior a 
10 (dez) e inferior ou igual a 15 (quinze) vezes o salário 
mínimo regionál; 

e) 5% (cinco por cento) do valor superior a 15 (quin
ze) vezes o salário mínimo regional. 

VI - do pensionista, para custeio da assistência médi
ca; 3% (três Por centO) do valor do seu beneficio; 

VII- da Cmpresa em geral: 
a) lO% (dez por cento) do salário de contribuição dos 

segurados a seu serviço, inclusive os de que tratam os 
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itens II a IV do artigo 69, observado o disposto nos§§ 111e 
29 deste artigo; 

b) 1,5% (um e meio pºr CC?nto) do salário f}ç contri- __ _ 
buição dos seus _empregados e dos trabalhadores avulsos 
que lhe prestam serviço, compreendendo _sua própria 
contribuição e a d~es segurado~, para custeio dó::.~bono 
anual, observado o disposto n() § 19; --

c) 4% (quatro por cento) do salário de contribuiçã_o 
dos seus empregados e dos trabalhadores_avul_sqs que lhe 
prestam serviço, para custeio do salário-família;-~, .. 

d) 0,3% (três dêBimo_s_por cento) do Salário de qontri
buição dos seus empregados, pa-ra custeio do salário
maternidade; 

e) o acréscimo_do artigo 173_, para custeio das pres-
tações por acidente do trabalho. . 

VIII- do clube de ~t,ltebol profissional_ e da asso~ 
dação desportiva que mantém departarl!ento amadori~ta 
dedicado à prática de pelo menos 3 (três) mod~Iiôades de 
esportes olímpicos, a constribuiçào global e exclusíva de 
5% (cinco por cento) da renda {fquida dos espetáculos de 
que participa no-Território Nacional, sem prejufzo do 
acréscimo para custeio das prestações por acidentes do 
trabalho; 

IX- do empregador doméstico, 10% (dez por cento) 
do salário de contribuição do empregado doméstico a 
seu serviço: 
X- da União, quantia_ destina~~ a c~stear ~s d_espe~ 

sas de pessoal e de administração-geral do IN~S, 
INAMPS e- lAPAS, bem como a cobrir eyentuai.sf~SUti
ciências fioariceira,s· verificadas na execuçãO"_d:ts-atijida~ 
des a cargo do SINPAS, observado o dispoStO no art180 
134;· . 

XI- da entidade do SINPAS, até3% (três por c~_to) 
da sua dotação orçamentãria de pessoal, para custeio da 
assis.tência patronal a ser prestada aos sei:!.$_ &,e~j~or~s; 

XII -do Estado e do Município'-- em guanti;t_iguál à 
devida pelos servidores de que trata o item IV, _ 

§ I o;- A empresa que se utiliza do serviço de trabalh_~
dor autônomo o reembolsa, por ocasião dO respecrivo 
pagamento, de 10% (dez por cento)_da_ retribuição_ a ele 
devida, a qualquer tílulo, até o timi!e do seu_-s~.l~rio~base. 

§ 21' Se o pagamento ao trabalhador autónomo é su
perior ao seu_sªlãrlo_-_b-ªà_e, a_ empresa recolhe à Previdên
cia Social Urbana 10% (del por cento} da diferença. . 

§ 39 Na hipótese de prestação de serviço por traba
lhador autônomo a uma só ethpresa mais de uma v~ du
rante o mesmo mês, com várias faturas ou recibos, a em
presa lhe entrega uma só vez 10% (dez por cento) d_o se-u 
salário-base, recolhendo à Previdência Social Urbana 
lO% (dez por cento) do excesso. 

§ 49 Para efeito dos§§ 2~> e 39, o pagamento total em 
cada mê.'i s_ó é considerado até o limite máximp do item I 
do artigo 135_. 

§ 5~> Sobre o Pllgamento do que tratam os§§ 2~> e 31' e 
sobre-o salário de contrib~iÇão d_o einpregado.doméstico 
nOO incide nenhuma outra das contribuiÇõeS á"rrec:rdadas 
pela Prevldêrlcm-so-cm UrOana. . ·-

§ 69 Incidem sobre o salário~maternidade ã-c_ontri-. 
buiç:ão do empregado e a da empresa, bem como O!: de
mais encargos sociais de responsabilidade desta,-

§ 79 A empresa se reembolsa da metade _do valor da_ 
contribuição -da letra b dp item Vlf correspondente à 
parte dos empregados, deduzindo-a de uma só ve~. por 
ocasião do pagamento da segunda parcela do 13~ (déci
mo terceiro) salário, em dezembro ou no mês em que 
oconer o pagamento, obedecido, ~quanto aos trãbalha~ 
dores avulsos, o estabelecido em _regulamento. 

§ 89 Não se aplica à organização_relí81osà o disposto 
nos§§ J9e29, ___ _ _ 

§ 99 A instituição de saúde, universitária ou não, que 
utiliza o serviço de médico residente o reembolsa, como 
acréscimo à bo_ls_a,_Qe estudo,_de 10% (dez por-ce-titõfdo 
seu salário de contribuição. _ 

§ 10. A contdbuiçào do empregado de entidade fi
lantrópica para custeio do abono anu!ll, de 0,75 (setent.;~. 

e cinco centésimos por cento) do salário de contribuição 
pago ou devido no exercício, deve ser descontada de uma 
só vez, por ocasião do pagamento do 13~' (décimo tercei
ro) salário, em dezembro ou no mês e~ que ocorrer o pa-
gamento, e recolhidã- no pnizo- lega[· -

§ 11. As alíquotas dos iten~ I a VI, VII, letras a e b, e 
rX, e~dõs §§ !~> á'39;·9·o;; e 10 vigõram·a con(ar cte 19 deja~ 
nefro de 1982. _ 

.- .. ~. ~"';~;. c;:nis~a~;. d~. f~~~;~~~a~· "io.ciai ~-ii:·;.;. 
nanças.} 

PROJETO DE LEI DA CÁMARA N• 233, DE 1984 
(N9 3.740/84, na Casa d~ origem) _ 

(De iniciativa do Tribunal Superíor E1eit0ral) 

Dispõe sobre a criia.ção de cargos no 
Quadro Pennan_en.te da Secl'.et:i.rla. do 
Tribunal Regional .Eleitoral ·do- Estado 
de Goiás e dá outr-as providências. 

_O Congresso_ Nacional ciecreta~ 
Art._ 1.0 Ficam_ criados no_ Quadro_ Per

m'!Ilente da SeCJ."etaria do Tribrinal Regio
nal Eleitoral do Estado de Goiás~ ·no Gtupo
Direção e Assessorarnen to· Super,iores,_ . Códi
go TRE-DAS-100, os seguintes c·argos de 
provimento em comissão: -

I - na Categoria Direção Superior, 6 
(seis) cargos de D!retor de Subsecretaria, 
Código TRE-DAS-101; , '· _ 

n --na Categoria Assessoramento Supe
rior, 1 (um) cargo de Assessor, Código TRE-' 
DAS-102. 

- Art. 2.0 As d~spesas decorrentes .da aPli-
cação desta Ie_i ____ ~;:orrerão à conta das dota-
ções orçamentárias. próprias do _ Tribunal 
-Regional Eleitoral do Estado de Goiás, ou 
de outras para ~sse fim destinadB.s. 

Art .. 3.0
- Aplicam-se-ao Tribi.mal Regional 

Eleitoml do Estaodo de QolásL relativamente 
à sua Secretaria, as disposições do art. 5.0 

da Lei n_o 7 .178, de _19 de dezembro de 1983 .. 
Art. 4.0 Esta Jei entra em vigor na data 

de sua publicação_. ·c ·· ,,~- . 

co~i~irro~ Revoga.Jn-se as dlspo.sições cem 

TSE/SCA/SP-Of!'. N.O 298 
Brasília, 29 de maio de 1984 _ 

À Sua Excelência o ·Senhàr 
Deputado Flávio Marcíllo 
Dign!ssimo Presidente da 
Câmara_dos.IJeputados 
Brasil!a - DF 

Senhor Presidente: 
.Tenho a honra de encaminhar ã Vossa 

·Excelência, nas termos dos arts. 56 e 115, 
II, da ConstitUição Federal, o incluso an
teprojeto de lei, acompanhado de justifica-. 
tlva, que .trata da criação de ca,;rgos no 
Quadro Permanente da Secretarl!' do '!'ri
bunal Regional Eleitoral do Estado de 
Goiãs. 

Na elaboração do anteprojeto, foram ob
~· servadas as diretrlzes a· que se ,tefere a Lei 

n.0 5.645, de 10 de dezembro de 19,70 e aten-
~ .didas as eXIgências constantes doo arts: 98 

e 108, parãgrafo pritnelro,. da Constituição 
e da Lei COm;Rlementar n.0 10, âe 6 de ínaio 
de 19-71. -

Valho-me do enseJo para apresentar a 
--Vossa Excelência os protesto;s do ll1ais alto 

apreço e distinta consideração_ -~ Mlnf$tro 
Soares Muíioz, Presidente do. Tribunal. Su
perior Eleitoral. 

Novembro de 1984 

Lj;GISLAÇ,IQ CJTADA 

LEI N.0 6.081, 
DE 10 DE JULHO DE 1974 

Fixa. os Valores dos níveis de venci
mentos do Grupo-Direção e Assessora
ménto Superiores, dos Ql,tadros Perma
nentes ~· Secretarias dos Tribunais 

,~ _,Regionais Eleitorais, e dá outras provi
dências_ 

·.· ~~ --· ......... ··~-~~ ....... •--·-· .... ···-· .. 
' • ' •••••••••••••••••••••••••••• ~4 ~ •••• 

A:rt. U. O Trib1mal Superior E!cit.ol a! 
baixará as instruções necessárias, a serem 

·observadas pelos Tribunais Regionais Elei
torãis, para o eumprilnento_ d-a presente Lei 

....... ~ ........................ . 
••••• + ••• ~ ••••••••••••••• -.-••••••••• ·-· • 

LEI N.0 7 .041, 
DE 18 DE OUTUBRO DE 1982 

Dispõe sobre a reeStruturação do Gru~ 
po-Direção é AsSessoramentQ Superio
res dos Tribunais Regionais Eleitorais e 
a. fnsão d()Ji Quadros Permanentes das 
Secretarias dos Tribunais Regionais 
Eleitorais dos Estados da Guanabara e 
do Rio de Janeiro. 

o Presidente da Repúbl!ca: . 
Fa..;O saber que o Congresso Na<;íonal. de, 

creta e eu sanciono a .seguinte Le1: ._ , 
.Ai-t. 1. o A ree:Struturaçá<> do Gr.UPOcDire

çãa e Ass-essoramento Superiores e a clas
sUicação dos cargos que o integr~m n_a·res-· 
'Pectiva escala de nive!s far-se-ão por dêll
beraçá<> do Tribunal Regional Eleitoral me
diante Pontaria do seu Presidente, observa
da a escala de niveis constante do Anexo II 
do Decreto-lei n.O L 902, de 22 de dezembro 
de 1981, e as !ristruções do Tribunal Supe
rior Eleitoral. 

Art. 2.o Sá<> declarados extintos, a partir 
da vigência. desta Lei, os Anexos VI (Tribu
nal Regional Eleitoral da. Guanabara) e VII 
(Tribunal Regional Eleitoral do Rio de Ja, 
nelro) da Le! n.0 6.081, de 10 de jUiho de 
1974, que implantou o Grupo-Dlreçoo e As-~ 
sessoramento Superiores, Código TRE-DAS
l.O{J,_n<JS Tribul:lais Regionais Eleitorais, pas
sando a ~orresponder ao atual Tribunal Re
gional Eleitoral do Estado do Rio de Ja
neiro a situação constante do Anexo a esta 
Lei. 

Art. 3.0 No atual Tribunal Regional Ele!·-
. ·ooral do Estado do Rio de Janeiro, nos Gru

pos-Atividades de Apoio Judi~iário · e nos 
âemais existentes, Implantados nos Tribu
nais Regionais Eleitorais pela Lei n.o 6. 082, 
tle 10 de jUiho de 1974, são considerados 
fundido.s os Quadros Permanentes dos Tri
bunais Regionais Eleitorais da Guanabara 
e do Rio de Janeiro, mantida a lotação re
sultante da fusão. 

Pará!#&! o fuúM. Depois de obs~rvadas 
as eXIgências legais relativas a progressões 
ou ~ensões porventura cabíveis, serão ex
tintos, quando vagarem na classe inicial, 
todos os cargos que integravam o Quadro 
Pel'nlanel:lte do Tribunal Regional Eleitoral 
do Estado do Rio . de Janeiro, nos Grupos 
mencion:ado.s neste artigo. 

- Art. 4.0 As despesas decorren.tes da apl!
cação desta Lei correrão à conta daS dota
ções orçamentárias próprias do Tribunal 
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Regional Eleitoral do -Estado do H.io de Ja
neiro, ou üe ·outras para esse fim destina
das. 

Art. ;;.o Esta Lei entra em vigor na data 
de sua publicação. · -- - -
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Art. 6.0 Revogam-se a.s disposições em 
contrãrlo. 

Brasília, 18 de outubro de 1982; 16l.O da 
Independen~ia ·e 94.0 da República. - JQAQ 
FIGUEffiEDO - Ibrahim Abi-Ackel. 

ANE:X:·o 
(Lei n.0 7 .041, de 18 de outubro de 1982) 

Referências- de vencimentos_dos. cargos efetivos d-o Grüpó-Atividade8 de Apóio 
Judiulário --,. TSE-AJ -020 -

a) Técnico Judiciário -~ __ Classe ES_pe_cial NS-22 a 25 · 
Classe B NS-16 a 21 

sse A NS-lQ a 15 . 

Categorias FWlcionais CÓdigo Referências de Vencime~~os 

b) Taquigrafo Judiciário TSE-AJ-022 eLas~ Especial N8-22 a 25 
Clàsse· B NS-16 a 21 
Classe A NS-1() a 15 

c) Auxiliar Judiciário TSE-AJ-023 Classe Especial NM-32 a 33 
Clp.sse B . NM-28 a 31 

TSE::x;J-024 . Classe Especial NM-28 a 30 
Classe B · - NM-21 a 27 

Classe A - N]\[-24 a 27 
d) Agente de SeguranÇa Juâlc!árla 

Classe A NM-14 a 20 
e) Atendente Judiciário TSE-AJ-025 Cla.sse Especial NM-28 a 30 · 

Classe B NM-21 a 27 
Classe A NM-14 a 20 

I As Comissões de Serviço Público Civil e de Finmi.J;a~) 

PROJETO DE LEI DA CÁMARA N• 234, DE 1984 
(n9 4.493(84, na Casa de origem) 

Concede ãnisdi-ãos que efetuaram cOnversão di
sautorizada em veículos. 

O CongressO NadOD.ãl decretã.-: 
Art. 1 Q Fica Coiicedidã Tniitia a todos aquêlês que 

hajam efetuudo conversão rão autorizãda em veícÚ!os 
automotores de via terrestre. 

Panígrafo único. A anistia estende-se, inclusive, às 
multas que estejam seitdo cobr.ad<i.S, adminisirfit(va- ou 
judicialmente, ainda que já haja sentença ou estej3 se 
procedendo à execução. 

Art. 2Q Esta lei entra em vi~or na data de SU<J. publi
cação. 

Art. 39 Revogam-se as disposições em contrário. 

(Âs Comissões de CO/rilitt.ikdo e Justiça e de 
Transportes, Comunii:ãções e Obras Públicas.) 

PROJETO DE LEI.DA CÂMARA N' 235, DE 1984 

(NQ 3.014/84. na Casa de origem) 
(De iniciativa do Sr. Presidente da República) 

Dispõe sobre os requisitos para. a la
vratW'a de escrituras públicas, e dá ou-
tras providências. --

0 Congre.sso Nacional_decreta: 
Art. 1.0 Fica vedado exigir, para a lavra

tura -de atos notariais e respectivo registro, 
inclusive quando- _se- tratar de imóveis, a 
apresentação de certidões ou documentos 
outros que não os expressamente· determi
nados por lei. 

§ 1.0 o tabelião cons1gnará ,._ no ato 
notarial, a apresentação ou exibição de 
docwnentos exigidos por le11 inclusive <?S 
referentes ao pagamento de tributos/ es
pecialmente os· ·comprobatórios de quitação _ 
do imposto de transmissão e inter vivos~ 
dispensada a sua transcrição, e provid,_en
ciar_á, a seguir, o apensamento_ de tais do
cumentos aos traslados dos atos_ notariais 
praticados, ficando Cópias arqUivadas em 
cartório. 

§ 2.o Quando qualquer das partes inte
ressa-das apresentar ou exibir documentos 
qu·e, embora pertinen~es, nãç estejam, i,n
cluídos entre o.s .eJd.gíveis, de acor.do --com 
este artigo, o tabelião se a parte o soli
citar, adotará o procedimento previsto. no 
parágrafo anterior. 

§ 3.0 "o_:irquivamentO a que se r_etere -o 
§ 1.0 _ deste artigo poderá ser feito po~-cópia 
conferida _com o original pelo tabeUao. 

§ 4. o Para os fins referidos neste artigo, 
as certidões on os documental>. dele conso 
tante.s. terã.õ.".valldade __ d~, no m!nimo, 180 
(cento-~ oitenta) dias, oontados da sua. e_x
pedição. 

Art. 2.o. Fica dispensada, na ,escritura 
públ!ca que ·versar sobre imóvel urbano 
regularmente registrado ou matriculado no 
Registro de Imóveis, sua descrição e carac
terização pormenorizada, desde que o inte
ressado apresente certidão do registro ou 
matricula _contendo esses elementos, a qual 
ficará arquivada em cartório. 

1.0 Na hipóte.se prevista neste artigo, 
o instrumento consignará, ex:clu.sivamente. 
o _nom-e -ao logradouro,_ o _número dõ imó
vel, o bairro, a cidade e o Estado, bem. como 
o número do ~orrespondente registro ou ma
tricula no Cartório de Registro de Imóveis. 

§ 2.0 _ Para os fln.s do disposto no pará
grafo único dó art. 4.0 da Lei n.o 4.li91, de 
16 de dezembro de 1964, com a redação que 
lhe foi dada pelo art. L 0 da Lei n.0 7.182, 
de 27 de março de 1984, considerar-se-á pro-. 
v a_ háb!Lde qnitação a declaração feita pelo 
alienante_ ou seu procurador, .sob as penas 
da lei, a ~:er expressamente consignada no 
instrumento da al!enação ou da transferên
cia de direitos. 

.Art. 3.0 Esta lei será apllcada, no que 
couber, aos casos em que o instrumento 
público reCair sObre cOisas ou bens cuJa 
aqultição haja sido feita através- de do
cumento hão sujeito a matrícula no ·Regis-
tro de If!!.?vel.s. -

Art. 4.0 Esta lei entrr . ..:m vigor na data 
de sua publicação. 

Quinta-feira 29 4617 

Art. 5.0 Revogam-se as disposições em 
contrário. 

MENSAGEM N.0 69, DE 1984 

Excelentíssimos Senhores Membros do 
Congresso Nacional: 

Nos term-os do a.Tt. 51 da Constituição 
Federal, tenho a honra: de submeter à ele
vada deliberação de_ Vo.ssa.s Excelências, 
aoom:paJ:thado de Exposição de Motivos dos 
Senhore.s Ministros_ de Estado da Justiça e 
SeCretário Executivo Orientador e COorde
nad-or· do Programa Nacional· de Desburo
cratização, a anexo projeto de lei que "dis
Põe-·:sob-:re os reqtíisltos para a lavratura de 
-e-scrituras públlcas, e dá outras providên
cias". 

Braéilia, 28 de Íev.ereiro de !984. - -J:(.ãO 
Figueiredo. 

EXPOSIÇÁO DE MOTIVOS N.O 62Q, DE 2 
DE DEZEMBRO DE 1983, DOS SENHORES 
MINISTRO~DE ESTADO DA. JUSTIÇA E 
SECRETARIO EXECUTIVO ORIENTA
DQR ~COQ~ll:N.A!?Q~-DO !'ROGRAMA 

J!AClON.a:r.;__:QE Dj;;§BUR(JCRATlZAÇAO. 

Excelentisslmo Senhor Presidente da Rec 
pública 

consoante as diretrizes do Ptograma Na
cional de DesburOcratização, tamo.s a honra 
de' .submeter à c-onsideração de Vossa Exce
lência anteprojeto de lei, que dispi}e sobre 
-à .Simplificação dos requisitos para a lavra
tura de eiicrituras públicas. 

2. Até o advnto da Emenda C<>nstitu· 
c).onal n.o· 7, de 13 de abril de 1977, a come 
petência legi.sla_tiv~ referente ao assunto era 
atribuída aos Estados, o que ensejava mul
tlpl!mdade de procedimentos e de exigên
cias de caráter formal, acarretando ônus e· 
illconve~oientes _ãos usuários de Serviços no
tádai.s. 

-'3. A Emenda Constitucional n.0 7, dando 
n<>va redação à alínea e do Item ;xvn do 
art.- 8.0 da- Constituição, outorgou compe
tência à União pa~a legislar robre tabelloc 
n-atos, abrindo ensejo- a que se cogitasSe do 
aperfeiçoamento e simplificação ··ctos a tos 
notariais, admitindo apenas que os Estados 
possam legislar Supletivam-ente sobre o as
sunto, conforme estabele~eu o parágrafo 
ünico do referido artigo. 

4. Com esse objetivo, e acolhendo, !n
clu.sive, suge~tOOs oferecidas por tabeliães, 
foi elaborado· o incluso anteprojeto de lei, 
eujp art. 1.? veda a exigência de documen
tos, que não os .expressamente determinadas 
por lei, para a lavratura de a tos notariais 
e_ respectivo registro, inclusive quando se 
tratar de imóveis. 

-5. DeStiDa-se a norma -a imPedir que, 
para atender __ a interes.ses de terceiros, os 
cartórios séjam obrigados a exigir dos inte
ressados certidões e outros documentos, não 
previstos_ e:m lei, que oneram as partes en
volvidas sem lhes trazer qualquer proveito . 
Propõe-se-aJnda, no § 1.0 , a simples consig
nação ~dos docum-entos apresentados, uma 
V·~z Q'U..~ o_ arquivamen,to desses documentos 
nos carlórlos já é obrigatório por determ!
naç_ãa das_couegedorias de Justiça. Não há 
necessidade, assim, da transcrição do inteiro 
teor __ das certidões, gulas, alvarás e outros 
documentos. O §. 3.0 permite que o arqui-
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vamen to de documentos, n oe?IMtio, .se fa
ça poo: cópia, conferida com o original pe!o 
tabellao. No m-esmo artigo, o § 2.0 possibi
lita o registro da aprese:p_tação voluntária de 
documentas não exigidos para o ato, mas 
que as partes _entendam _ convel}iente que 
neste fiquem con.signados. 

6. Medic)a d_e grande alcance é ·a. pre
vista no § 4.0 do art. 1.o que unifica, p:ara 
fins de lavratura de atos :1;1ot_ariais, o prazo 
de validade das certidões e documentos exi
gidos em lei. :$Sse prazo será de, no mininio, 
180 (c~to e oitenta) di.as, contado.s da <'!ata 
de expedição do c)ocumento ou certidão. 

7. O propósito _ ag art. 2.0 é permltlt 
substancial economia_ de __ tempo- e-- evrtar 
erros de tra_nscrição,. q~e costUmam difi
cultar o proce.s.so de registro, implicando na 
freqüente retificaçã.o do ato notarial. 

Na convicção de que _Q __ anteprojeto d.e lei 
em anexo virá proporCionar benefícios a 
todos que se utlliz~ da J.?,vratura de _ins
trumentos públicos~ tem{).o:. a honra de .sub
metê-lo a sup'ªrior consideração de 'V<?S-Sa ~ 
Excelência, renovando,_- nesta oportunrdade, 
nossos_ protestos de profundo respeito. -
Ibrahim-Abi-Ackel, Ministro da JusjJ&a -
João Geraldo Piquet Carneiro, Secretário 
Exe_cutivo Orientador e OOo:rdenaçl.or . Q.q _ 
Programa -Nacional tl~ DesburocratiZação. 

LEGISLAÇAO CITADA 

LEl N.O 4.591, 
DE 16 DE DEZEMBRO DE 1964 
Dispõe sobre o condomínio em edi_fi

cações e as incorporações im.obiliá,rias. 
o Preslden te da República, 
Faço saber que o Congresso N!).cional de-

creta e eu sanciono _a._ seguin-te Lei: -

TíTULO 1 
Do Condomlnlo 

Art. · 1.o A.s edificações ou conjuntos de 
edificações, ·de um_ ou_-mais paVimeil"Ws, 
construidos sob a forma--de unidru:les isola
das entre si, destlnada.s a fin.s <esidencia!s 
ou não-"residenciaisJ. _poderão ser alienados, 
no todo ou em pane, objetivamente qonsb 
derados, e constituirá, cada unidade, pro
priedade autónom.a sujeita às limltaç()es 
desta Lei. 

§ 1.0 
o Cada unidade será assinalada por 

design,.~áo especial, numérica ou alfabética, 
para efeitos de identificação e <li.scrimlna-
ção. - -

§ 2.o A cada unidade caberá, como par~e 
inseparável, uma fração ideal do terreno e 
coisas comuns, expressa sob forma decimal 
ou_ ordinária. 

Art. 2.0 Cada unidade com saída para a 
via pública- diretamen te ou por processo de 
passagem éomum; será sempre tratada co
mo objeto de proprie-9-a.de exclusiva~ qual
quer. que se-ja o_ núm~l"9 de suas peças e sua 
destinação, inclu.sive (vetado) edifício-ga
ragem, com ressalva das restrições que se 
lhe imponham. 

Parágrafo único._ _!Vetado.) 

Art. 3.0 O terreno em que se levantam 
a edificação au_ o conjunto de _ediflca<(_ões 
e suas instalações, bem c_omo as fundaçoes~ 
paredes externas, o teta. as áreas internas 
de ventilação, e tudo" o mais que sirva a 
qualquer clependência de u.so comUli1 dol; 
proprietários ou titulares de direito à aqui
sição de unidades oU ocupantes, conStitui
rão ·candonúnlo de todas, e serão in.susceti 
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veis de divisão, ou de alienação destacada 
da respectiva unidade. Serão, também, in
su.scetivei.s de utilização exolu.siva. por qual-
quer condômlno (vetado). - -

Art. 4.0 A alienação de cada unidade, a 
transferência de direitos pertinentes à sua 
aquisição e a constitUição de direitos relas 
sobre ela lndependerãG do con.sentlme:D.to 
dos condômlnos l'(etado.l 

Parágrafo único. O. adqUirente o de uma 
. unidade responde pelos débitos do aliena.n

te, em relação ao coudomlnlo, fnclusive 
multas. 

Átt. 5.0 o condom.lnlo por meação de 
parede; soalhos, e tetas das unidades isola
das, regular-se-à pelo <li.sposto no Cõdigo 
Civil, no que lhe for alllicável. 

Art. 6.0 sem prejuizo <jo <li.sposto nesta 
l:,ei,. regular-se-a pela.s <li.sposíções de di
cito comum o condomlnio lJOr quota Ideal 

de mais de uma pessoa sobre Sr mesma u,ni
dade autónoma. 

Art. 7.0
. o condomlnlo por unidades au

tónomas instimir-se-À -_por:-atõ entre vivos 
ou por testamento, com !n.Scr!çé.o obrigató
ria no Registro de Imóveis, delb constando. 
a individualização de cada Unidade, sua 
tdentificaçâo e diScriminação. bem como a 
fração ideal sobre o. ~rreno -e pã.rte.S co..;. 
mlliis, atribuída a cada unidade, di.spensan
.dô-se a descrição interna da unidade. 

Art. 8.0 Quando, em terreno onde não 
houver edificação, o proprietário, o promi
tente comprador, o cessionário deste ou o 
promitente cessionário .sobr~ ele desejar 
erigir ma.is de uma edifieação, o~rvar .. 
se-á também o segnbite: 
- a) em relação às unidades autónomas que 

se constituírem em casas térreas ou asso-. 
bradada.s, será <li.scrirnlnada a parte do 
terreno_ ocupada pela edificação e também 

· áQ_uela -eventualmente reservada como Q.e 
utilização excluSiva dess~ casas, como j_ar .. 
dim e quintal, bem a.ssim· a fração Ideal do 
todo do t~reno e de partes comuns, que 
corresponderá às unidades; - -

~~j,) em relação às unidades autónomas que 
constituírem edifícios de dois ou mais pa
vimentos, será discriminada a parte do 
terreno ocupada pela edificação, aquela 
que eventualmente for reservada como de 
utlização exclusiv~, correspondente às u;;ni
dades do edifício, e ainda a fração ideal do 
todo do terreno e:-de -partes_ ~uns, que 
corresponderá a cada uma das unidades; 

c) serão <li.scrlmlnadas a.s partes do total 
do terreno que poderão ser utilizadas em 
comum pelos titulares de direito sobre os 
vários tipos de unida,des autônomas; 

d) serão disertmina<IIIS as ã.I,ea.s que se 
constitui,rem em. pa§~Sagem cpomum p-ar-a. as 
vias públicM ou para a.s _unidades entre. si, 

CAPíTt"'IJO lii 
Da COnVenção de Condomínio 

Art. 9.0 os p~r!etáxios, p:romitentes 
compradores, Ce~SSionários ou promltentes 
ce!ls!oná.rlos dos direitos pertinentes à ruqu!
sição d-e unidãdes autónom!JS, em edifica
ções a serem construíd·a.s, em con.strução ou 
já oon.sbruídas, ela;borarão, por escrito, a 
Convenção de oondomiilio1 e deverão, tam
bém, poT contrato _ou por de-liberação_ em 
~·m.biéía.., aprovar o Regimento Interno 
da edificação ou conjunto de edW-cações. 

§ 1.° Far-se-á o registro da Convenção 
no Registro de .uri.óveis, bem ·como a aver
baçã-o- das suas evf:!ntuais aite:-rações. · 
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§ 2.° Considera-oo apro.v--ada, e obrigató
ria. para os proprletihl-ioo de unidades, pro
mitentes co-mpradores cessionárl-os e promi
tente.:; cessloná-ribs, atua!s e futurO§, como 
pa.ra qualquer ocupam.te. a Convenção _que _ 
reúna as assinaturas de titulares de direi
tos que representf':lrn, no mínimo, 2/3 das 
fracõ'"' ideais que compÕem o condominio. 

§ 3." Além d<> outra.s norn~a.s BJPI'OVad.a.'l 
peloo interessados, a oonve-nção deverá 
conter: 

aJ a dis<)riminação da.s pB.Ttes de proprie
daáe -eXclusiva, e as de con-d-omínio, com 
"-"Pecificações das diferentes áJrea.s' 

b) o destino dai diferentes partP.s; 
c) .o modo de usar a.s coisa.. .e serviços 

comuns; 
d) encargos, furn~a e proporção das- con

tribuições dos condômlnos pa;ra as <lespesa.s 
de custeio e p~ra as ex•traordiná.rias; 

e) o modo de escoolher o sindico e o eon_, 
selho Consultivo; 

fJ as atribUições do sincllco, além da.s le, 
gais; . 

g) 9. definição aa natureza gra.tulta ou 
-rem-unera-da de .o::-uas funções; -

h) o modo e o p-razo de convocação_ das 
ass-~mbléías gerais dos condôminos; 

i) o quorum para os diversos tipos de vo
;ações; 
, j) a forma de contr!.buiçao para constitUi
ção de f-undo de reserva; 

1) a forma e o quorum :para a.. aprova~o 
do R;eglmento Intern<l quando- não incluídos 
na Próa>ria Convenção. 
_ m) a forma e o qnornm para a aprovação 
do Regimento Interno quando não lnc!nl
dos na própria Convenção. 

Art. 10. É defeso a qualquer condôm!no: 
1 - alterar a forma externa da fachada; 

II - decorar a.s partes e eoquadrlas ex-
terna.. com tonalidades ou cores diversas 
das emprega<'las no conjunto de edificação; 

m - destinar a unidade a ult!lização di
versa de finalidade do prédio, ou usá-la de 
forma __ n_ociva ou .Perigosa ao_ sossego, à sa
lubridade e à segu~anç.a dos demais cond.ô-
-rlnoo; -

IV - embaraça-r o uso &as pa.:rte.s oomun;s. 

§ 1.0 O tran.s-gressor ficará sujeito ao pa.. 
gamento ele mul>ta prevista na convenção 
ou IliQ regulamento do condomínio, além d.P 
ser compelido a desf..Zer a obra ou abster
se da prá;tica no ato, cahendo; ao síndico, 
com autortzação judicial, mandar .desman
chá_.la, à cupta. do transgressor~ se este não 
a desfiZer no praro que lhe for ootipula<lo. 

-§ 2.o o O_proprletário ou titular de direito 
à aquisição de unidade poderá fa:.er obra 
que ou modifique sua fachada, .se obtiver a. 
aqui:es-cência da unidade dos oondôm.inos. 

.Art. o 11. PSJra efeitos tril:mtárfos, cada 
unidade autónoma será tratada como pré
dio isolado, contribuindo o respectivo con
dômino, diretamen-te, com as imp-ortãncla.c.. 
relativas aos impostos e taxas federais, es
taduais e munictpals, na fonna dos respoo
tivo.s laliçamentos. 

cAP1'I'UlJO m 
Das Despesas irO Condomínit> 

Axt. 12. Cada condomínio conc.orre.,rá nas 
i!S_pes_as do eondomini01 reoolhe_ndo, z;tos 
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prazos previstos :rr-a. CDn'\Menção, a qruota.
pa>rte que lhe oouoo.r em rateio. 

§ 1. 0 Salvo dls]:>o.s!ção em contrário na 
Oon.rvenção, a fixação- da quota no rateio 
corresponderá à ~ra,çii;o ideal de terreno de 
cada. unidade. 

§ 2." Cabe "o sindico arre<Jadar as con
tribuições competindO-lhe promo"er, par 
via eJ<ecutiva, a cobrança Judicial das quo
tas atrasadas. 

§ 3.0 o coridomfmo que nãó pl;gar a sua 
contribuiçãO no prazo fixado na convenção 
f:lca sujeito "o jUrõ moratório de 1% ao 
mês, e multa de "tê 21}% sobre o débito, que 
será. atualizado, s·e o MtlpuJa;r a Convenção,
com a· ~pltcação dos indloes de correção 
monetá~ levantados pelo Coooelho Nacio
nal d<l Economia, no crasç da mora p0r pe
riodo igUal ou superior a sela meses. 

§ 4.0 As obras qu•e inte·ressarem à- estr;u
tura Integral da edM'lcação ou conjunto de 
ediofioações, ou ao serviço· comum, s&ãõ fe1-
tas com o oon<>urso pecitniárlo de todos os 
proprietários ou tltula""-S de direito à aqui
sição de unidades, meüiante orçamento pré
vio aprovado em assembléia-geral, podendo 
incumbir-S•e de sua e:s:ecução o· slndtco, <>U 
outra pessoa, com aprovação da assembléia. 

§ 5.0 A renúncia de qualquer condômlno 
aos seus direitos, em caso algum valerá 
como escusa para eXonerá-lo de seus· eh
earg<:~s. 

CAPíTULO IV 
Do segUro~ -do Iricéndio, --da DelnOiiçáO

e da Rec<>nstruçã<> Obrigatória. 

Aq-t. 13. Pro,ceàer-se-á oo seguro da edl~ 
fie~ ou do conjunto de eillficações, neste 
caso,' discr!lninadamente, abrangendo todas 
as ·unidades- ootõno.más e pa:rtes- comuns, -
-contra incêndio ou outro sinistTo que _ca.use 
destruição no todo oU: em parte, oomputan
do-se o prêmio nas despesas ordlnátlas do 
condonúni<>. 

Parágra<ro 1i.nioo. O Seguro de que tl;ata 
este artigo será obrigatoriOl!llente feito dlen
tro de 120~ dias, contil!doo~da data da con
cessão do '(ha.bite-se~<, a.ob pe'l'la de :fieM" o 
condomínio sujeito à mmba mensal equi
Vllllente a 1!12 do !Jnposto J>redlal, cabível 
e"""'utivamente pela__Mimlc!Jpalidade. 

:Art. 14. Na oeorrenCia de sfnlstro total, 
ou que élestroá mais de dois terços de uma 
edificação, seus oondômlno.s rel.ini·r-se-ão em 
assembléia especial, e deliberarão sobre a 
sua recon.s.trrução ou-V'enda do terreno e ma.;: 
terials, por quorum mí:nimo de v<>tos que 
repre.s·entem metade mais uma das :rxações 
Ideais do respectivo terreno. 

§ 1.0 !Rejeitada a pr<ípo;sta.-de recon.Stríl.- - . 
çãc, a mcesma assembléia, ou ou ti-a ·prura .este. 
fim convocaâa, deciilirá, pelo me.s·m.o- qnõ
rnm. do destino a ser· dado ao terreno, e 
aprovará a ]>artilha do valor do seguro el:t:' 
tre as condõmino.s, sem prejtiíZõ do que re
ceber cada um pelo seguro facv.ltaitlyo de 
sua unidade. · 

§ 2.0 Aprovada, a reconstrução será feita, 
gua;rctados, obrigatoriamente, o mesmo des
tino, a -mesma fo:rona extema e a mesma 
dlspcsição interna. 

§ 3.0 Na hipótese do parágrâfo anterior, 
a minoria não poderá ser obrigada a c<>n
tribuir para a reellificação, caso em que a 
ma.loria poderá adquirir as. P"'rtes doo dls
~"~"t':;rl~:OOiante avaliação judicdal, feita 

A:N. 15. Na hipótese de que trata o § 3.0 

do artlg<> antecedente, à maioria poderão 
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ser: adjudicadaS,-- pOr sentença~ -as ~rações_ 
lderiis da minoria. 

§ r.o Como condição para o· exerdclo da 
aÇão prevista neste artigo, com a inicial,_ a 
maioria oferécerá e deposltarl., à ài>posiçao 
do JIÚZIO, . .., importâncias arbitradas nà vls
torla pwà~·avaliação, :prevalecendo as de 
eventual' desempatador. 

! 2.0 Feito o deop&ito de que tra:ta o 
J?arágu-afo anterlo:r, o Juiz, liminarmente, 
Poàerã :.utorizar a adjudicação à maioria, 
e a minaria poderá levantaroas impOrtâncias 
depositadas; o Oficlal de Reghstro de !mó~ 
ve!.s, nestes casos, fará constar do re'gistro 
que a adjudicação foi resuitan te de medida 
!inúnar. 

~ § 3.° Feito~ o depós!oo, será ex:p<>djdo o 
- mandado de citação, com o prazo de dez 

dias pa"3. a contestação, Vetado. 

§_ 4.0 Se~ n~- contestado, o Jtrlz, imedia
tamente, Julgará o pedido. 

§ 5.0 de eonte..tado o pedldo, segui~á o 
prooe.s.so <> rito ordinário. 

§. 6. 0 Se a sentença fixar valor superior 
ao da avaliação f.eita na vlstl>ria, o oond<>
m!nio em exe<>ução _ restJ.tuirá à minoria a 
respectiva diferença, ~s<Jida de juros de 
mora à razão de 1% ao mês, desde a data 
da concessão de ev.mtual Hminar, ou pa.ga
rá o total devi-do, com o.s (juros da mora. a 
cantar da cltação. 

§ 7.0 Transitada em. julgado a .seÜtença, 
serorá ela de titulo definitivo para a maioC 
ria, que deverá regtstro-la no Registro de 
fulóvels. 

§ 8.~ A maioria poderá pagar e oobiar 
- d?- milJ:~ria.... em _execução, de sentença, en

~vg.:J~_fWC1U.S_._n-ace.s:sários a adjudioo.ção de
fínltiva ,a cujo p"'gamento se recusa<: a mf-
nqtla. . 

· Art: i6. Em .caso. de slrt!stro que des
tr~ menos de <'lols terços da edificação, 
o- .si.Pdipo pronwverá o 11"-f·C:ehimen to do ~!f}-

=cl d~f:!f~ ou _o~ repJJros nas 

Art. 17. Em caro de oondenll.Cão da 
edificação pela autoridade púb!lca ou 
am-eaç-a de ruína, pe~o voto dos oandômi
nos qrne re,pres•en tem mais de . dois terÇ<)IS' ~ 
~a;; quotas Weaw do Tesp<ltcivo terreno po-

.. ae<fã S<lr_ decidida a sua demolição e re- · 
ooDBt:rruçao. 

:E':airágrafo único. A nuno:ru.. nfup fica 
obm·gad~- a oon~1bu.1r pa.ra as obras~ m;as 
ass•egurac'se a llla.l.oria o direito de a.dquixilr 
·~ partes doo <tissldente.s, mediante avalia-

~~oo j_udicial, aplicando-se o proces;o pre.:. 
vlsto no art. 15. 

.Mt. 18, iEm caro de deropropr!ação 
p~~clal de uma ed·lflcação ou de um con
Junto <le ·edificaçôe!,, """ão inden!za.doo oo 
proprietários d>SlS lmid:ades expropriadas 
lngre&sando no condo!Iúni<> a entidade ex
proplante, que se sUjeibalrá às illspcmções 
desta Lei e se submeterá às da Conven
ção do condomfnio e do !regulamento In-
tenm. . ~ . 

Pàrágrà!o únÍc<,. VETADO. 

"CAPmJW V 

·~ Utilização . ola Edificação ou do 
Conjunto de Edificações 

Art. 19. cadá oondi<>núnio te·m o direito 
de usar e :firuir, com exclusivid.ade,~ de sua 
t!l'liaade autônoma, segundo suas conveui- ~~ 
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ên·clu e tnroress-oo, c<mdicionOOo.s., UlllJas e 
outvos, às norm:as de boa v1zinhança, e po
derá UIS'31L" _as -partes e- · ooisas çom uns de 
manetra :a não e.MLSar dano ou incômodo 
aos demais ~-eon<iõminos, ou momdOTe.S, 
nem obstá-culo ou embaraço ao bom uoo 
das mesma .r J>artes por todos. 

Parágmfo único. V=Aa:lo. 
- Art. 20. Apllc~-se oo ocupante do 

!móvel, a qu.aJqu& 'título, todas as obri
gações referentes ao uso, fruigão e dootino 
dá unidade. 

Art. 21. A violação de qrralquer dos de
veres estipulados da Oonve<lçâo- sujeitará 
o inflrator à; multa fiJ<ada na própria Coo.
vençãO ou no Regimento Interno, sem pre
j.ufm da responsabilidade civil ou criminal 
que, no caso, couber. 

iPaJragraro 1i.nlco. Compete ao &indlco a 
inlctatlva d<> processo e ·a cobrança da mul
ta, por vla exe<Jutlva em ·beneficio do con
domínio, ·e, em ca.so de omitir-se ele, a 
quB.lquer coooôan!nO. 

CM'ti'ULO V'I 

Dá Administração do Condomínio 
Art. :!'.l. Será ele! to na forro"' previsba 

pela Oonvel;lção, um s!nd!co do condorol
tilo, .cujo mandato não poderá exooderr de 
2 ll.IlOS, permiti~ a )."!'eleição. 

§ .J.O QOmpete. ""'. slndlco: 

ar ;representaJr, àtiva e pa$lvamente, o 
condomínio, em jufoo ou füra dele, e pr:a
tlcSJr o.s atas de <lefesa doo intere.so:es c<>
muns, no.s .Jlmites !las . atribuições confe
rfda.s por otmta:Lel OJI pela Oonvenção; 

b) exercer a. admln.listração inteuoa da· 
edi:tloo.ção .w~ do conjunto de edificações, 
no que respefta à sua vigilância, moral!-· 
da,de ~ segui'ança, bem oomo a.os serviços 
que 1n tere&sam, _ a. todos os moradores; 

1l1 pfatical' os atos que lhe •atribuh-em 
as leis, a Oonvenção e o Regimento 1nc · 
terno; 

d) '.mpor a5 multas estabelecidas ·na Lei, 
na C<mvenção ou no Regimento Interno; 

e) cumprir e fazer cumprir ru Con;·en
ção e o R:egimento Interno, bem c<Jm:o 
exeeutar e ~XZler eJ<OOubalr as deltberaçõe.s 
c'fta ass~emb1éia.; 

f) prestar contas à assembléia dos con-
dôm.inos. · 

§ z.o As !unções adm.in!Swatlv~ podem 
ser delegadas a pessoas de confillillça do 
sindieo, e ·sob a sua lntelm responsabili
dade, mecilante aprovação da assembléia 
geral doo oondôminoo. 

§ 3.0 A. Convenção poderá e;;t\J>uill.l' 
que dos "tos do sindioo ca.iba recur.ío prura 
a ast'lembléla, convocada pelo inte<re.ss·ado. 

§ 4.0 Ao .sindico, que poderá ser con
dômino ou pessoa fflsica ou j urldica es
tr<tnha oo condo1;!iíruo, será fixada a re
muneração pela mesma russembléla que o 
e!eger, .salvo se a Oónvenção dLs.pu.ser di
ferentemente. 

i 5.0 o '.síndJ"" poct&rá ser destltuldo, 
pela !o!l"m.a e so.b as condições previstas 
na ~Cônvenção ou. no Silêncio desta pelo 
voto de,.dols .tea-ç_os dos e<>ndôminos, pre
sentes, em assembléia geral especialmente 
convocada. 

§ 6.0 A Convenção ·poderá prever a ele!~ 
ção de subsíndicos, .definindo-lhes atribui
ções e fixando-lhes o mandato, que não !XJ
d!'rá excecl~ de 2 anos, perl!litida a reelel-
çao. - ~ 
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Art. 23. a&á feiro, na forona prevista 
na ("'onif"-enção, um ()on.Selho Cpn.sultivo, 
constituído d•e trê.s condôm.inoo, com man
datos que não poderão excederr cVe 2 a.nos, 
permi~ida a reeleição. 

!Parágrafo ún.\oo. Funciona-rá o C<l~" 
lho como órgão consultivo do sindko, paJra 
assessorá-lo na solução dos pi:-.orble-m"M que 
digam respeito ao eondomí~io, podendo a 
Convenção defin.l!r suas atrllm.ições e>;Pe
eíficas. 

OAP.!T!J!LO VII 
Da Assemb'léia Geral 

.Alrt. 24. Haverá, amu·Mmen'be, u.ma as
sembléia geral ordinária dos condôm!nos, 
convocada~ Jl'l~O sindico na forma prevista 
na Convenção, à qu1<! compete, além d•as 
demais m.,atérlas inscrltas na oroem do dia, 
31Pr:ov.ar, por maioria: dos presentes, as v:er
~as pacr-a as despesas de oondoll,l.Í.I;Lio, 139m:
preendendo -as de oonseTVa.ção _da, edifica.-__ 
ção ou ooncjunro de edificações, manuten
ção de seus SIJQ:'viços e corre:latas, 

§ 1.0 As decisões Qa assembléia, toma
das, erri cada_~earo, pelo quorum que a. COn
venção fixar, obrigam todos os eo:ndômJnos. 

§ 2:'0 o sindico, nos oiro dias subse• 
qüentes à a.SLSembléia, comuniorurá- oos oon
dôm!nos o que tiver sido deLiberado, in
clusive no tocante à previsão orçam<>nta
ria, o rateio das de-spesa.s, e promoverá a 
auu'ec.adação, tudo rua forma que a Con
venção prevlir. 

~ 3.0 • Nas assembléll&s gerais, os vot<js 
OO!'ão !JU'<>por<lioools às fraÇ5eL> ld-e•ais dO· 
terreno •e partes comuns, pe;rtene>entes a 
·oada condômlno, sal;o disposição diversa 
da Convenção.-

.A.rt. 215. R;essalvado o Qlspos·ro no § 3.0 

do art. 22, poderá haver Blsoomblélas j!ffi'ais 
extraór:dlnári,as, convocadas pelo smdloo 
ou por condôminos que re~ntem um 
quarto, no mínimo do condomínio, sempre 
que o ·exigirem os interes.res gerais. 

Parágrafo único. Salvo estipulação di
versa da Convenção, esta só ~oderá .ser 
modificmcla em a.ssemb1 éJ..a ge·ral extraar
dinária, peilO varo minimo de condóminos 
que representem 2/3 do rota! das fr"-l:Ões 
ideais. ~ 

Art. 26. V'ETAIDO. 

Art. 27. Se ·a Assembléia 111ão se reurur 
paJJ'a. exercer qoolqueT ~dos poderes que lhe 
competem, 15 dias após o pedido de con
vocação, o Juiz decklilrá a respeito, medi
ante De:querimenro dos interess·ados. 

TírULO II 
Das Incorporações 

OAPíTUlJO I 
Disposições GeraiS 

Art. 28. As incorporações Imobiliárias 
~m todo o território nacional, reger-se-ão 
pe!Ja presente lei. 

PaJJ'ágr.a.fo único. Pal'a efeito~ desta lei, 
con.s1cler81-8e incorporação imobiliári-a a. 
ativida.de exeorcida oom o intuito de pro
mo,er e l!"ealimJr- a construção, pa;ra alie
nração •total ou paJJ'ciar, de edificações ou 
conjunto de edificações compostas de uni
tl®Cles autônomrus, VETADO. 

Alrt. 29. Considera-se incorporador a 
I'&"oas _ !i.sica ou j uridica comerciante ou _ 
não, que ·embo!la nãô efetuando a cons- -
truç:ão, compronüsse ou -efetiVle _a· yen____d_a de 
frações ideoo de terreno objetivando a 
vinculação de tais f·raÇõe"s- & unidOOes au-
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tônomás. VETADO em :edifi-cações a serem 
oonstruidas ou em construção S(lh regirrre: 
oondominLal ou que m,el'lamente- ra-ceite pro
postas para efetiv-"-l:ão 'de tais transacões, 
coord·eriando e levando a termo a incoÍ'po
Ta'Ção:::: e ~e:sponsrubilizando-.oo,. conforme o 
c.a.so, pela entrega, a certo :pr.azo, preço e 
debermina.das condições, , das obras oon= 
cluídas. 

pa.fágra!o único.. Presume-se a v!n
cuiMão entre a aliooação d&<i fmçoes d,o 
terr€<00 e o negócio de coru;trução, se, ao 
ser ~contratada a venda, ou promesm de 
venda Qu de cessão das frações de terreno. 
já houve,r si·do aprovado e- estiver em vi-

- gor, ou pender de aprovaçãõ de autor1dade 
adm!nhstrativ-a, o respeet!vo projeto de 
construção, respondendo o alienante comia 
inoorporo.dor. 

Art. 30. IEsllende-se a condição de · in
oorpora.dor dos proprietárioo e titulares de 

-direitos aquisitivos que con,tratem a cons
trução de edifícios que se destinem a consti
tuição em condominlo, sempre que inlela
~em ··as alienações omtes da co-nclusã<! das 
obras. 

Art. 31. tA inieia;tiva e a responsabill
dade das incorporações lmiOblllMias cabe
~ão ao inoorpomdor, que~ SiOOlenlle PQdern 
ser: 

a) o proprietário do· terreno, o pro
mitente oomprador, ci cessionár!o deste ou 
promitente cessionário com título ·que sa
tisfaça os requisitos da alínea a. do art. 32; 

b) o construtor (Dzcreto n.0 23.569, de 
11-12-33, e 3.995, de 31 cre dezembro de 1941, 
e Decreto-lei n.o 8.620, de 10 de janeiro de 
1946) ou oorreror de Imóveis (Lei n.0 4.116; 
de 27 -8-62). 

§ 1.0 No caso da aUnf.a b, o inc:orporador 
sará investido, pelo proprietário de terreno, 
o promitente comprador e eessionár!o deste 
ou o promitente cessionário, de mandato 
outorgado por Instrumento público, onde se 
faça menção~ expressa desta Lei e se trans
creva o disposto no § 4.0 , do art. 35, para 
concluir todos os negócios tendentes à alie
nação das frações ideais de terreno, mas se 
-obrigará pessoabnente pelos aros que .prati
car na qualidade de incorporador. 

§ 2.0 Nenhuma inoorporação poderá ser 
proposta à venda sem a indicação e~ressa 
do incorporador, devendo também seu noma 
permanecer indicado ostensivamente no lo-
cal da construção. · · -

§ 3.0 Toda e qualquer Incorporação, In
dependentemente da forma por que seja 
co!Wtitu<da, terá um ou mais incorporadó
ras solidaliamente responsáveis~ ainda que 
em fase subordinada a perloda de carência, 
referido no art. 34. 

CAPíTULO II 
Das Obrigações e Direitos do 

Jncorporaaor 
Art. 32. O incorporador somente poderá 

negpclar sobre unidades autônomas após 
ter arquivado no cartório compellente de Re-'
gistro de Imóveis, os seguintes docuJlljlnros: 

a) titulo de prt).prledade de terreno, ou de 
promessa, irrevogável e irretratável, de com
pra e venda ou de cessão de -direitos ou de 
Jl')rmuta do qual conste cláusula de imlssão 
na posse do Imóvel, não haja. e~tipulações 
Impeditivas de sua alienação em fiações 
Ideais e inclua consentimento para~demoli
ção e construção, devidamente registrado; 

h) cer.tidões negativas de impostos fe
derais, estaduais e municipais, de protesto 
de títulos de ações cíveis e criminais e de 

Novembro de 198~ 

ônu.s ·réã.ls relativamente ao imóvel. aos alie
nantes do te,rre~o e ao incorporador; 

c) histórico dos titll!os de propriedade do 
imóvel, abrangendo os últimos 20 -anos~ 
acompaulbado de certidão dos respectivos 
registras; 

d) projeto de construção devidamente 
aprovado pelas autoridades competentes; 

e) cálculo das · áreas das edificações, dis
crlmlnando, além da global, a das partes 
comuns, e indicando, cada tipo de unidade 
a respectiva metragem de área construída; 

f) certidão negativa de débito para com 
a PrevidênCia Social, quando o titular de 
direitos sobre o terreno for responsával pela 
arrecadação das respectivas contribuições; 

g). memorial descritivo das especificaçõeS 
da obra projetada, segundo modelo a que se 
r~fere o inciso rv, do art. 53, desta Lei; 

h) avaliação· do custo global da obra, 
.atualizada à data do arquivamento, calcula
Ida de acordo com a norma do inciso m, do 
.art. 53 com base nos custos unitários refe
ll'idos no mt. 547 discriminando-se, também, 
iQ custo de construção de cada unidade, de
vidamente autenticada pelo profissional 
resporisável pela obra; 

il dlscrlmipação das frações ideais de ter-.. 
rena com as unidades autônomas que a elas 
corresponderão; 

j) minuta da futura Convenção de eon
dom!nio que regerá a edificação ou o con
junto de edificações; 

'n dec!áração em que se defina a parcela 
do preço de que trata o Inciso II, do art. 39; 

m5· OOrtidão do Instrumento público de 
mandato, referido no § 1.0 do art. 31; 

n) declaraçãO expressa em que se _fixe, se 
houver, o prazo de carência (art. 34) ; 

o) atestado ·de Idoneidade financeira, for
necido por estabelecimento de ~crédito que 
opere no País há mais de cinco anos. 

§ 1.? A documentação referida neste ar
tigo, após o exame do Oflctal de Registro 
de Imóveis, será arquiv-ada em cartório, fa
zendo-se o competente registro. 

§ 2.o Os contratos de compra e venda, 
promessa de venda, cessão ou promessa de 
ces.são de unidades autônomas, serão tam
bém averbáveis à margem do registro de 
que trata este artigo. 

§ 3.0 O número do registro referido no 
§ 1.0, bem como a indicação do cartório 
competente, constará, obrigatoriamen"Ce, dos 
anúncios, impre.ss<ls, publicações, propostas, 
contratos, preliminares ou definitivos, re
ferentes à incorporação, salvo dos anúncios 
"classlf!~ados". 

§ 4.0 O Registro de Imóveis dará cer.ti
dão ou fornecerá, a quem o _solicitar, cópia 
fotostática, hêliográflca, termofar, microf!l
~agem ou outra equivalente, dos documen
tos especificados neste artigo, ou autenti
cará cópia apresentada pela parte interes
sada. 

§ o? A existência de ônus fiscais ou
reais, salvo os impeditivos de alienação, não 
impedem o registro, que será feito ·com as 
-devidas ressalvas, mencionando-se, em todos 
os documentos, extraídos do registro, a exis
tência e a extensão dos ônus. 

§ 6:0 ru Ofkials de Registro de Imóveis 
tt!rão 15 dias para apresentar, por escrito, 
todas a.s exigências que julgarem necessá
rias ao arquivamento, e, satisfeitas as refe.,. 
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ridas exigências, terão o prazo de 15 dias 
para fornecer certidão, relacionando a do
cumentação apresentada, e -devolver, auten
ticadas. a,:; segundas vias da mencionada do
cumentac;:t:.o, com excaçãa dos documentas 
públicos. Em casos de divergência, o Oficial 
le-vantará ã- dúvida segundo 'as normas pro
cessuais .aplicáveis. 

§ 7 .o o Oficial de Regilltro . de Imóveis 
responde, civil e criminalmente, se efetuar 
o arquivamento .de documentação contra
veniente- à lei ou der ce;rtidão .• .,. V_etado. ~. 
sem o arquivamento de todos os documentos 
exigidos. 

Art. 33. O registro da incorporação será 
válido pelo prazo de 120 dias, findo o qual, 
se ela ainda não- s_e houver concretlz~do, 
o incorporad·or só poderá negociar unidades 
depois de atualizar a documentação a -Q:ue·
se refere o artigo anterior, revalidando o 
reg!stro por igual prazo. 

Art. 34. o. incorporador. poderá fixar, 
para efatlvação -da incorporação, prazo de 
carência, dentro do qual lhe é lícito desistir 
da empreendimento. 

§ 1.0 A fixação do prazo de carên'c!a será 
. feita pela declaração a que se refere a 1\linea 
D1 do art. 32 onde se fixem as conQ.ições-~que 
autorizarão o ineorporador a desistir do ~-
preendimento. - -. 

§ 2.o Em caso algum poderá o prazo de_ 
carência ultrapassar o termo final do prazo 
de validade do registro ou, se for o caso, 
de sua revalidação. 

§ 3.0 Os documentos .prellminares de 
ajuste, se houver, mencionarão, obrigato
riamente, o prazo de car_êncla, inclusive para 
efeitos do art. 45. 

§ 4.o A desistência da incorporação será 
denunciada, !i<Jr escrito, ao Registro de Imó
vei8. . . Vetado. . . e c.amunlc_a.da, por es
crito, a cada um dos adquirentes ou can
didatos 'à aquisição, sob pena de responsa
bilidade· civil e criminal do incorporador. 

§ 5.0 ·será averbada no registro da in
corporação a desistência de que trat.a o pa
rágrafo anterior -arquivando-s-e em cartório 
o respectivo documento. 

§ 6.0 o prazo de catênc1a é improrrogá
vel. 

Art. 35. O lncorporador -terá o prazo má
ximo de 45 anos, a contar do .termo final do 
prazo da carência, se houver, para promo
ver a celebração do. competente contrato 
relativa à fração ideal de terreJ:?.o, e, bem 
assim, -do contrato de construção e da CQn-
venção dO Condomínio, de acordo com dis
criminação constante da alínea _i, do art. 32. 

§ 1.0 No caso_ de ~ão haver .praZo de ca;__ 
rêricia, o prazo acima se contará da data 
de qualquer documento d_e ajuste prelimi
nar. 

§ 2.0 Quando houv_er· prazo de carência, 
a o·brigação somente deixará de eldStlr se 
o inoorporador tiver denwiciado, dentro do 
mesmo prazo e na:s condições ·previamente 
estabelecidas, por escrito, ao Re~lstro. de 
Imóveis, a não-.concretização do empreen-
dimento. 

§ 3.0 Se, dentro do prazo de carência, o 
incorporador não denUnciar a incorporação, 
.embora não se tenham re:unido as condi
ções a que s·e refere o- § V~, -o outorgante 
do mandato de ql)e trat·a o § 1.0 do art. 31, 
poderá fazê~lo nos cinco dias subseq_üentes 
ao prazo -de_ carência, e nesse caso ficará 
.solidariam'ente responsável com o incorpo-
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radar pela devolução das quantias que os 
adquirentes ou candiçlatos à aquisição hou
verem. entregue ao inoorporador, resguar
dado o direito de regresso sobre eles, dis-
-perisando-s~, então, do_ c~m:primento __ da 
ohrigação fi:.'l:ada no caput aeste artigo. -

§ 4.o Descumprida pelo incorporado-r e 
pelo Ihandafite de que trata o § 1.0 do art. 

~ 31 a obrigaçãQ da outorga dos contratos re
feridos no caput deste artigo, nos prazos 
.ora fixados, a carta-proposta ou o docume.n
to de _ aju.ste prelim~nar poderão ser aver
bados no Registro de ImóVeis, averbação 
que_ CQl1ferirá direito real oponível a ter~ 

- ceiros, com__o_ -conseqüente direito à obten
ção compulsória do contrato correspanden
te. 

§ 5.0 . Na Wpótese do parágrafo ·anterior, 
a incarporador incorrerá tambétn na mui

. ta de 50% sol:lr~ a quantia que efetivame_nte 
tiver recebido~ cobrável por via exe:cu.tiva, 
em: favor do a-dquirente au candiadto à 
aquisição. 

§ 6.0 Ressalvado o disposto no ·art. 43, 
do. contrato de construsão, deverá constar 
expressamen~e a mençao dos responsáveis 
pelo pagamento da construção- de cada uma 
das unidades. O incorporador responde, em 
-igualdade de condições, com os demais con
tratantes, pelo pagamento da construção 
das unidades que não tenham tido a res
ponsabilidade pela sua crmstrução assumida 
por terceiros e até que o tenham. 

Art. 36. No caso de denúncia de incor·
pora~ão. nas termns do art. 34,_ se o incor
porador, até 30 dias a contar da denúncia. 
não restituir ao~ adquirentes as importân
cias pagas; es:es poderão cobrá-la po~ via 
executiva. reajustado o seu valor a contar 
da da ta do recebimento, em função do ln di-_ 
ce ger:al de- preços mensalmente publicado 
pelo Conselho Nacional de Economia, que 
reflita as variações no poder· aquisitivo da 
moeda nacional, e acrescido de juros de 
6% ao_·ano, sobre o total corrigido. 

~Art. 37. Se o imóvel e;tiver gravado de 
ônus real ou fiscal ou se contra os aUenan-

- tes houver qualqtrer ação que possa com
prometê-lo,_ o fato será obrigatoriamente 
mencionado_ em todos os documentos de 
ajuste, com a indicação de sua nature2:a e 
das condições de liberação. 

Art. 38. Também constará, obrigatoria
mente, dos_ documentos de ajuste, se for o 

-caso, Q ~ato de encontrar-se ocupado o imó
vel, esclarecendo-se a que titu1o se _ dEITe 
esta ocupação e ·quais as condições -de de-
socupaçã·o. - - - -

- -~--Ãrt .. 39. Nas incorporações em que ··_a 
aquisição do terreno se der -com pagamento 

-total ou parcial em unidades a serem con.s_M 
truídas, -deverãO ser discriminadas -em to
dos os documentos de ajuste: 

I -- a parcela que, se houver, será ·paga 
eUJ. dinheiro; 

II ~ a quota-parte da área das unidades 
a serem entregues em pagament.o do ter:re~ 
no que corresponderá a cada uma das un,i-· 
dades. a qual deverá ser expressa em m-e-_ 
tros quadrados. 

Parágrafo único. Deverá constar, tam
bém-, de todos os documentos de ajus_te, se 
o alienante do terreno ficou ou não sujeito 
a g:ualq~er_ pre_stação ou encargo. -

- Art. 40. Nó c-aso de rescisão de contrato 
de _alienaÇão do terreno ou de fr:ação ideal, 
ficarão rescindidas as cessões ou promes
sas de cessão de . direitos correspondentes 
à aquisição_ do terl,"eno." 
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~ 1.0 - Nes_ta hipótese, cansolidar-se-á, no 
alienante_ em. cujo favor se_.opera a resolu
ção, o· direito sobre a construção porventura 
existente. 

- ---§ ~·(" No caso dó parágrafo anterior, ca
da ur. dos _ex..; titulares de direito à aquisi~ 
ção de unidades autônomas haverá do men
_cionado alienante u _ valor da parcela _de _ 
construção que haja adicionado à unidade. 
·salvo se a rescisão houver sido causada pelo 
ex-titular. 

§ 3.o Na Wpótese dos parágrafos ante
riores, sob pena de nuUdade, não poderrá o
alienante em cujo favor se _operou a r€so~ 
lüQãó Voltar a negociar seus direitos sobre 
a unidade autôlloma. sem a prévia indeni
zaçãO aos titulares, de que_ trata o § 2.0 

§ 4.0 Nó Caso--ac,-parágrafo anterior, se 
as ex-titulares tiverem de reconer à co
brança judicial do que lhes for devido, so~ 
mente -poderão garantir o seu pagamento a 
unidade e respectiva fração de terreno ob
jeto do presente artigo. 

Art. 41. Quando as unidades imob!l!árlas 
forem :contr_atadas pelo incorporador por 
preço global compreendendo quota de ·ter~ 
reno e construção, inclusive com parte do 
pagamento após a entrega da unidade, dis
criminar-.se-ão. nO contrato. o preço da 
quota de terreno e o da cmistrução. 
. § 1.0 Poder,se-â.. estipular que, na hipó

t.ese de- o adquirente atrasar o pagamento 
de parcela relativa a construção., os efeitos 
da mora recairão ·não apenas sobre a aqul
sição da parte construida, mas, ·também, 
sobr€ a !ração ideal de terreno,· ainda que 
esta tenha sido· totalmente paga. 

§ 2.0 Poder"'Sé-á também estipuTar que, 
na hipóte_se de o adquirente atrasaT a pa
gamento da_ pareei~ relativa à fração ideal 
de teri'enó os efeitos da mora recairão não 
apenas sobre. a aquisição da fração ideal, 
m-as •. também, sobre a prurte construída, 
ainda que totalmente paga. 

A.rt. 42. Nu .caso de rescisão do contrato 
relativo à_ fraç_ão Ideal de terreno e partes 
comüns, à ·pessoa- em CUjo fã:.vor se tenha 
operado- a resolução sub-rogar-se-á nos di
reitos e obrigações contratualmente atri
buídos ao lnadimplente, com relação a cons · 
truç-ão. 

Ãrt.- 43~ QÚ3.udo o incorporador-contra
·: arca entrega da unidade a prazo e preços 
c·ertos, determinados ou determináveis, mes.~ 
mo q~ando pessoa física, ser-lhe-ão impos
tas as_ seguintes normas: 
_ r_ ~ Inforihar obrigatoriamente aos atl

qüírentes, por esC:ctto, no mínimo de- seis 
e~ _sers __ ~meséS~ o eStado ~da obra; 
_ II - responder civilmente pela execução 
da incorporação deVendo. indeniZar os ad
quirentes ou compromi.ssãrios, dos prejui
ZOS- que a estes advierem do fato de não se 
cor..cluir a editicação- ou de se retardar in
justificadament_e a conclusão das obras, 
_cabendo-lhe ação regressiva contra o cons~ 
trutor, se for o caso e se a· este couber a 
culpa; 

m -=. em caso de falência do_ incorpora
dor, pessoa física ou jurídica, e não ser 

_ po~ssivel _à maioria prosseguir na constru
ção das ediflp.agões, os subscritores ou can
didatos ~_.aquisição de unidades serão- cre:.. 
dores privilegiados pelas quantias que hou
verem pago ao Incorporador. respondendo 

.subsidiariamente os bens pessoais deste; 
IV - é vedado ao incorporador alterar 

·o flroreto, eSpecialmente no que se refere 
à unidade do a_dquiren~e e às partes _co-
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muns, modificar as especificaQãe.~:f, ou des
viar-se do plano da. construGão. salvo au
torização u_n.ânJ.me dos interessados ou exi
gência legal; 

V - não poderá modificar a,s condições 
de. pagamento nem .reajustar o prego. _da.s 
unidades, ainda na caso de_ .elevação_ dos 
preços dos materia_is e da mão-de-obra, _sal
vo se tiver·-sido expressamente_ ajustada a 
faculdade de rea.iustamento. p_roced_endÇhse, _ 
jntão, nas condições estipuladas. · 

VI - se o incorporador. sem· justa causa 
devidamente._oo_mprovada, paralisar a.s gbra..c:: 
por mais de 30 dias, ou retardar-lhes ex
ce.~sivamente o andame_nto, poderã o Juiz 
notificâ-lo para que no prazo mínimo de 
30 dias as reinicie ou tome a dar-lhes o 
andamento normal. Desatendida a notifi
cação pode rã o incorporador .ser- des.tltui- -
do peJa maioria absoluta dos votos_dos ad_
quirentes, se_m prejuízo da r_e.spons~Qilidad-e _ 
civll ou pen_al que couber, suj__e~!o à cobr~n
ca executN.~ das impaitâncias compr6va
damente devidas, facultando-se. aos inte
re:;s\>dos prosseguir na obra lveta<fóT.~. · 

Art. 44. Após a .conce.ssi\0 do "habitJ!-se" 
pela autoridade __ adm_inistratlya, o incorpo-
rador deverá requer__er (yetado) a ave_rba
ção da eonstruçãÓ. das e!ilflcações, . para 
efeito de lnv,ldualização e di~erim!nação 
das unidades, re:;pondendo perante os ad
quirentes pelas perdas e danos que resul
tem da demora no cumprimento dessa obri
bação. 

§ 1.0 Se o incorporador não requerer a 
averbacão (vetado) o construtor requerê-la 
CvetadÓ) sob pena <:!e ficar .solidariamente 
responsável com p il:>c,orpprador perante os 
adquiren tes. 

§ 2.0 Na umissão do incorporador e do 
construtor, a averbação p_oderá ser reque
rida por qualquer dos adqn!rentes de uni
dade. 

Art. 45. É. licito ao lncorporador .reco
lher o imposto do selo devido, mediante. 
apresentaçãQ ã,o.;! __ ·contratos _preliminares, 
até 10 dias a contar do vencinlento do .Pra
zo de carência a que se ·reter_e o art. 3~ ex
tinta a obrigação se, dentro -deste_ pl,"azo, 
for denunciada a incorporação. · • 

Art. 46. Quando ·:o pagamento do Im
posto sobre lucro @o biliário e_ respectivos 
acréscimos e adicionais_ for d-E;'l! _ _responsabi
l!dade do vendedor do terreno, será líêito 
ao adquirente reter o pagamento das últi
mas prestações anteriQre.s à da·:a-liqlite em 
que é licito pagar, sem reajuste, o referido 
imposto e os adicionais, caso o vendedor 
não apresente a quitação até 14 dias ante:; 
do vencimento <las pre::Jj:._ações cujo --Pª-ga
mento to"ne inferior ao débito fiscal a parte 
do preço a ser ainda. paga até a referida 
data-limite. 

Pa.rágrafo único. No caso de .!'etençãQ 
pelo adquirente, esse ficará re.sponsável pa
ra todos os efeitos perante _a Fisco, pelo 
recolhimento do t!ibuto, adicionais e acré.'l
clmoo, inclusive pelos reaJustamentos que_ 
vier a. sofrer o débi.to fiscal, (vetado). 

A-rt. 47. Quando sre f_ixal" n-o contrato: que 
a obrigação do pagamento do imposto sobre 
lucro ·Imobiliário, acréscimos e __ adlc!ona!s 
devidos pelo alienante ·e: trans~erfda. Ró_ 
adquirente, dever-se-á explicitar o montan
te que tal obrigaç&o atingiria, se sua satis
fação·se de:;se na data da escritura. 

§ 1.0 Neste caso, o adquirente s~rá tido, 
para todos os efeitos, corno responsável pe
rante _o Fis_co. 

§ 2.0 -Hav1endo ·parcela restituivel, a res
tituição será feita ao adquirente e. se for 
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o caso -em nome des.te serão emilidas. as 
obri_gaçõe.s do Tesouro Nacional a que se 
refere o art. 4.0 da :Lei n.o 4.357, de 16-7-64. 

! 3.o Para eleitos fiscais, não importará 
em aumento do preço de aquisição a. cir
cunstância de obrigar-se o ad-quirente ao_ 
pagamento do imposto sobre lucro mobiliá
rio, seus ac-réscimos e adicionais. 

Ci\PiTULO J:!l c 

Da Construção de Edificação em 
Condomínio 

SEÇAO I 
Da Construção eril Geraf-

A.rt. 48. A. constr~ção de linóve!S obJ e_to 
de incorporação nos_ m~:'.llde§. p_r_ev!,.s_too _nesta 
Ler poderá ser contratado sob o regime. da 
empr-eitada ou de adminiitraçãõ_ con-forme 

· adia:iltEfdefinidos e ·poderá estar incluida no 
contrato com. o incor_pp.rado, (vetado)~ ou 

-ser contratada diretamente entre os adqul-
- r~~tes e o con_:;trutor. 

--- § 1. o o Projeto e o memor_ial descritivo -
das edifica.Ções fao:ão -parte Integrante e 
complementar do contrato. 

§ 2.0 Do CO·ntrato deverá cOn.S·tar 9 prazo 
da entreg;t das obras e as oondJções e for

--m3!8 de sua eventua1 prorrogação. 

_ Art. 49. Os co'ntratantes da con.strução, 
inclusive no. caso dQ art. 43, para tratar _-çle 
seus inbM"esses~ com ;re.lação_ a e1a~- poderão 

___ reunir-se em ·assembléi$;. cujas_ deliberaç-ões~ 
_ desd~ que aprovadas por maio~ -.simples 

doo votos presentes, serão vâlida§ e obriga
tórias para todoo el'"' salvo no que afetar ao 
direito de propriedade previsto na legisla
ção. 

§ 1.0 AiJ assembléias s-erão -.<!Onyocada.s, 
pelo menos, por l/3 .(nm _terço) dos votos 
·aoo Mntratantes pelo !ncorporador ou pelo 
construtor, com menção expressa do ·assuptq 
a tratar, sendo admitido com:Parecimento 
de procurador basta-nte. 

_ § 2. 0 A éon vooação da a.Sembféla. será 
feita por carta registrada ou protocolo, cci>m 

"antecedência mínima de 5 _dias para ,a pri
gunda, podendo ambas as convocações se
gunda, _podendo_ ambas as convooo_ções ser
rem feitas: no mesmo aviso. 

§ 3.0 A assembléia instalar-se-á, no mí
nimo, com metade_ dos cqntratantes, _ em 
primeira oonvocação, e com qualquer núme
ro,_ em segunda, sendo, porém, obrigatória a 
presença, ·em qualquer caso âo inoorporador 
ou d-o construtor, quando_ convoc.ante.s, e 
pelo menos, com metade dps contratantes 
que a -tenham convocad.o, se_for o cas_o. 

§ 4.0 Na assembléia, os votos dos con-. 
nratante.s _serão proporci-qnal.s às respectivas 
!rações id-eais_ de terreno. 

Art. W. Será designada no contra.!o de 
construção, ou eleita 1em assembléla espe
cial devidamente convocada antes do iníciO 
da obra, uma Comissão de Re_pre.sentantes 
composta de 3 me·mbros pelo menos, esco
lhidqs entr~ os oontrata,ntes~ no caso dg 
art. 43 'em tu di> que !nteressg ao bom-anda
mento da obra. 

§ _1.0 Uma vez eleita a _C!lmissão, cuja 
constituição se comprova:rá com a ata _d_a_ 
assembléia, devidamente inscrita no Regis
tro de Títulos e Documentos, esta ficará de 
pleno direlto investida._ dos_' _PQdeD~ neêes
sár1os · pata exercer todas as atribuições e 
praticar todas os ates que .esta Le1 e o-cQn
tra·to de construção lhe deferU"e_r;n, sem ne
cess!da.de de instrumento especl_al outorga-
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do pelos contratantes ou se for o cru;;o, pelos 
que se sub-roga.rem nos direitos e ob_riga
ções, destes. 

§ 2.0 A- ass.embléi9. poclerá revogar, pela 
maioria absoluta dos votos dos _contratan
tes, qualquer decisão da Comi.ssão, ressal
vad·os os direitos de terc.elros quanto __ aos 
e:ficitos já produzidos. 
-_s 3.ô Respeitado.s os limites Gonstantes 

- .. de:;ta Lei, o contrato poderá. discriminar_ ai! 
atribuições da ComiS.s_ão e deverá di&por so
bre o\S mandamentos de seus me_mb,ros, sua 
C:Ieslituição e a form·a de preenchimento d_as 
vagas eventuais, sendo licita a estipulação 
de que o mandato conferido a qualquer 
membro, no caso de sub-rogação de seu con
trato a terceiros, se tenha por transferido, 

--de pleno direito, ao sub-rogatário, salvo se 
este não o ac_eitar. 

j __ 4.0 __ Nas _inçorporaç6es em que o n'!Ím_e
ro de contratantes de unidades for igual ou 
in!er!_or a '3 a totelldade deles exercerá, em 
canju:Õ .. to as atribuições que esta Lei c_oiifere 
à Comissão, aplicando-se, no que couber, -o 

cdlsposto nos parágrafos anteriores. 
A:rt~ 51. Nos Contratos de Construção, se

ja -qual for seu regime deverá constar ex
pressa-mente a quem caberão _as despesa.~ 
®lll ligações d,e serviços públ!cos, devidas 
ao· Poder PúOlico, bem como ·as ct.espesa.s 
indispensáveis à !n.stalação, funcionamento 
e •regulamentação do oondom!n!o. 

Parágrafo único~ . QuandO o ~-eryiço -pú
blico for explorado mediante concessão, os 
contratos de construção deyerão ta!l!bém 
eSpecificar a quem eaberâo as despes-a,so com ~ 
as ligações que incumbam às concessioná:rlas 
nó- caso de não estarem ela;s obrigadas a 
fazê-las- ou, em o estando; -se a isto .se re--: 
cusarem ou alega·rem impossibilidade. 

.Axt. 52. Cada eontratente da con.strução 
só scerâ lmlt!do na -posse de sua nnidade se 
estiver, em dia com ~ obrigações assumidas, 
inclus_i'Vle as relativas à construção exercen
do o _construtor-- e o Condomínio até então, 
o direito de retenção sobre a respectiva uni
dade; no caso do art. 43 e:;te direito será 
exercido pelo incorporador. 

Art. 53. O Poder Ex~cutivo, a.través do 
_ Banco-Nacional da Habitação promoVlerá a 

celebração de _contra-tos com a Associacão 
- Bfa.s!Ieira. de Normas Técuicas CABNÍ'), 

no sentido de que esta, tendo em vista o 
disposo na Lei n.o 4 .150, de nov.embro de 
1962, prepare, no prazo máximo de 12í) dia,s, 
n(}_~as que ;estabeie_çam, para cada tipo de 
prédio que padronizar: 
_I - . critérios_ 1> normas para cálculo de 

cu.sto.s: unitário~ d-e constru-ção, par~ uso dos 
si_ndi~tos, na forma do art. 54; 

- n -:-: c ti térios e normas para execução de 
Q:J;"Ç~enfos de -~usto de construc_ão, para 
fins de disposto no art. 59; -

___ m -~critérios e normas para a avalia
ção de custo_ global de_ obra, para fins da 
alínea h, do art. 3~; _ 

- -~ lY - modelo de memorlal descritivo dos 
-acabam_entos de edificação, para fins do_ 
disposto no art. 32. 

V - critério para entrosamento entre o 
co-nograma das obras e o pagamento das 
prestações, que :Poderá ser introduzido nos 
_c_o_ntrato-&. de incorporação, inclusive para o 
efeito de aplicação do disposto no § 2.o do 
art. 48. 

·_-;·§ 1.0 9 número_ de tipos padroriiZadoS 
_deverá ser reduzido e na' fixaçãO se ateri
derá primordialment.e: 
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a) o número de pavimentos __ e a e~tên
cia de _ _pavimentos e-speciais (subsolo, pllotis 
et<J); 

b) o padrão da construção (baixo, nor
mal, alto), tendo em conta as condições de 
acabamento, a qualidade dos l)later!ais em
pregados, os ·equipam!'ntos, o número de 
elevadores a as !novaço~ de conforto; 

c) as áreas. de construção. 
§ 2.0

· Pára custear· o semço a ser feito 
pela ABNT, <:lef!n!do neste artigo, fica au
torizado o Poder EJ<ecut!vo a abrir um CJ:é
dito. ·espec!l!l no valor de Cr$ lO.QOQ.OOO,OO 
(d,ez m!lhõe.'l de =e!ros), em favor do 
Banco Nacional da Habitação, v1nculado a 
oote fim, poqendo o.Banco adiantaLa Im
portância à ABNT, se necessá.rio. 

§ 3.o No contrato a ser-cele·brado com a 
ABNT, estlpuJar-se-á a atna!!zação perió
dica das normas previstas neste ,artigo, me
diante remuneração razoável.-

.Art. 54. Os sindicatos estadual.s da in
dústria da construção clv!l ficam obrigados 
.,; divulgar mensalmente, até o dia 5 de cada 
mês, os custos unitários de construção _a se
rem adotados nas respectiva$ regiões jul'is
dic!onais calculij,(!os com· pbservânc!a . dos 
crltéJ:los e norll'las a que se retere o inciso I, 
i!o artigo anterior. 

§ 1.0 o sindicato estadual que deixar de 
cumprir a obrigação prevlsta neste artigo 
deixará de receber doo_ cofres públicos, en
quanto perdurar a omissão qualquer sub
venção- ou auxílio qu,ll pleiteie ou a que te
nha direito. 

§ 2.o Na Dc<Jrxê:nda~ de omissão de __ sil:J.
dicato estadual, o constru.tor. usará os úi
dices fixados pór ou~ro _slndlçato estadual, 
em cuja região os .Custos de construção mai~ 
lhe pareçam aproximados dos da sua. 

§ 3.o os orçamentos ou estimativas ba
seados nos custos-. unitários a que se .refare_ 
este artigo só poderão __ se:r Consideracios ª'tua
lízados, em certo mê.s, para os efeitos_ desta 
Lei, se baseados em custos unitáriQS relac 
tivos ao próprio mês ou a um.dos dois meses 
anteriores. 

SEÇll.Oll 

Da Construção por Empreitada 

Art. 5á. - Nas inoorporàções em que a 
construção seja feita pelo regime tle em
preitada, esta pod~á ser a preço _ flxo, ou a· 
praço reajustável por índices previamente 
determinados. 

§ 1.'1 Na empreitada a preço fixo o pre·ço 
da construção será irreajustavel, indepen
dentemente das variações que sofrer o custo 
efetivo das obras e qnalsquer que sejam suas 
causas. 

§ 2.0 Na empreita_da a 1Jreç.o reajustável, 
o preço _fixado no contrato será r_e.aju.stado 
na forma e nas épocas nele expressamente 
previstas, em função da variação dos índi
ces adotados, també"m pravl.stos obrigato
riamenteno contrato. 

§ 3.0 Nos contratos _de construção _por 
empreitada, a Comissão de _Repre.senta.iltes 
fiscalizará o ãndamento da obra e a obe- _ 
diência ao Ptojétó e às é.§pffCl:ficações, exar
cendo as demais obrigações inerentes à sua 
função representativa dos contratantes --e 
fiscalizadora da co.nstrução. -

§ 4.0 Nos contratos de construção fixa
dos sob regime da empreitada, reajustável, 
a Comissão_-ü.e Representantes fiscalizará, 
também, o cálculo do reajustamento. 
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-~§ 5.0 No contrato ·deverá_ser mencio:qado. 
õ m.ontãnte- do orçamento atuallza.do da. 
obra, calculado de_ ac.qrdo com as no~as do 
inciso III, d<> ar1;. 53, com base nos _custo" 
Unitários referidos no_ art _54, quapd9 o· 
p!'e_ç·çr_- es_:tipulado for interio.r. ao mesmo. 

§ '"s~o- .~:r:.ra_ ·fornla- de expJ.:essa- referência; 
os· contratos ile E>mpreitada entendem-se 
cruno sendo a preço !!xo. 

Art. 56. Em toda a publicidade ou pro" 
paganda escrita,_ destinada a promover~- a 
venda da !noorp<n:ação com construç!io .pelo 
regime de empreitada reajustável, em que 
conste preço, serão dlsc.rlm!nados .explici
tamente o preço da fração ideal do ter
reno- e· o preço da cons_trução, com indica
ção CJ<Pressa da reajustab!lldade; 

§ 1.0 As meSmas indicaçõeS- deVei'ãó -conS
tar em todos os papéis utilizados para a 
l'ealização da incorporaç_ão_, _tais ct;~mo c.ar ... 
tas-; proposta.s, esCrituras~ contratos e .do
·cumentos semelhantes. 

§ 2.0 Esta exigência será dispensada p.os 
anúncios "claslllJ'icados" dos jornais. 

M. 57. Áo c:CnStrU.tOr que contra:_~ãr_. !J<?i" 
Em:l:PI-ei_t'afta,., a preço fix;>,_, _uma obr)l de in

" ~rPoraçao"'"-_a-plica:r:-~se-a, no que couber, o 
disposto nos !tens íi, m, TV, (Vetado) e 
Vf, do ãrt. 43. 

SEÇAO ill 
_Da Co:D.'Strução por Administração 

J\.rt. 58. Nas lncorporações em que a 
construção fpr--.rrontratada pelo regime de 
admlnistração, também chamado "a preço 
de custo'1

, _será .da responsabilidade dos p_ro_
prlétários ou adquirentes O- pagamento do 
custo integral de obra, observadas as se-

. - guintes disposições: 

. .I~·--= tD~ as- fatúi-as, dur)licata.s; recrbo~ 
e quaisquer documentos referentes _às tra~
saçõas ou aquisições para construçao, ~e~o 
emttidos em nome do condominio dos con ~ 
tratantes da construção; 

Il - todas · o.s. contribuições dos , condõ- _ 
-min.Qs _pari-- quai<iuer .fim_ relaçionado com,_ 
a construção serão Mposltad!'-". em contas 
~abertas ·em nome do ·condomtnlo do_s con
tratantes em estabelecimentos banc:\J:los, as 
quais, serão movimentadas pela forma que 
for fixada no contrato. . 

Art. 59. ·No regime de construção par 
administração, será obrigatório consta; do 
respectivo contrato o montante do o-rç?-"' 
menta do- custo da obra, elaborado oom es
trita Observância -dos crité.rios e normas 
referidos no b1clso II, do art. 53 e a data 
em_ que s~ iniciarã ef-etiva~ente a obra. 

§ 1,0 c N-os ·contratOs lavrados até g té.r
lnino das fundações, este montante n,ao po
·:poUerá ser Inferior ao da estimativa a_tua
lizada, -a-que Se refere-o §-3.0 , -do art. 54. 

§ 2.0 Nos contratos celebrados aP6s_o 
térlninó das _fundações, este rnon;t~nte JJ.ao 
poderá ser iilfexior à última revlsao efetl_'":
vada na forma do artigo seguinte. 

§ 3.o As transferências e sub-rogações do 
· contrato, em ·qualquer fase (la obra, apll-

car...se-.á ocdlsposto neste artigo. · 
' art. 60. As revisões da ·estimativa de 

semestralmente,_ .em. comum .. en.tr.e a Comis
-são de Representantes e o cons.trutor. o 
custo da obra _serão efetuadas, pelo_ menos 
.m' -.esquemas de contribuições q:.zanto ao 
contrato podará· estipular que, e_m _f~ç§q 
total -ao número- ao valôr e à d1Str;tbu1çao 
ctas i:J.-eoossidades~- da. obl'a sejam alteráveis 
no tempo das pre&tações .. 
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Parágrafo único. Em caso de majoração 
de prestacões, o novo esquama deverá sex 
comunicado aos- contratantes, com antece
dência mfulma de 45 dias da data em que 
deverão sex efetuados os élepósltos das prl-

. meiras prestaÇões alteradas. 
'Ar.Lih. ,-Ã cairtl.~sw de JU>pre.Selita~<tes 
terá --podoeres pâ.fa; ·em nome de todos os 
contratantes e na for1na prevista no con
trato: 

. a) exaillinar o.S- balanceies organizados 
:pelos construtores, <:los 'recebimentos e des
pesas do condomlnio dos contratantes, apro
vá-los ou impugná-los, examinando a _do
cume:nta!;ão res_pectiva; 

- -b) fiscalizar concorrências relativas às 
compras dos materiais necessários à obra 
oti_aos serviços a ela ·perti_nentes; 

c) contratar, em nome da condom.inio, 
~com =qualquer condõmino, modi-ficações por_ 
ele solicitadas em sua respectiva unidade, a 
serem admlnistradas pelo construtor, desde 

·que não prejudiquem unidade de outro con-
dômino_e_não _estejam, em desacordo_ com o 
p~recer técnico_ do __ cmistrutor; 

d) fiscalizar a arrecadação das contr!- · 
buiçõaS destlnada.s à construção; 

e) exercer· as demais obrigações ineren
tes a- sua funç~ represen_tativa dos EDU
tratantes e flsil.a.lizactora da construçao· e 
praticar todos os atas necessários ao fun
cionamento regul~r dp co-p.do:mínio~ 

Art. 62. im too~ publicldade ou propa
ganda esc'tit;l. destinada a promover a ven-
da de lncorooração com construção pelo 
tetP.me· de adru..inistroção -em que -conste pre
·ço, seJ:ão discrimlnados explicitamente o 
-preço· da fração ideal de terreno e o mon
tante do orçamento_ atua!lzado do custo da 
collStrúçãq na ·rorma dos arts. 59 e 60, com 
a -Indicação do mês a que se refere o dito 

-orç-amento e. do tipo padronizado a que se 
vincule o mesmo~ -

§ 1.0 As mesmas lndlcações deverão 
constar em t.pdos o,s papéis utilizado:; para 

- ã re·a-uzaçãp da "incorpo~aç~o~ ,tais como car
tas, propo~tas~ es~rituras, contratos e do
~cumentos -semelhantes. 

§ 2.0 Esta exigência será dispensada nos 
anúncios ucla.ssificados" _dos j-Ornais. 

CAPíTULO TV 

Das lnfrações 

art: 63. ll: licito eitlpular no contrato, 
sem p_:rejulzo de outras Ba.Jlções, que a falta 
de pagamento, por pa.r.te do adquirente ou 
contratante, de 3 prestações do preço da 
conStruçáõ, quer estabelecidas lnic_ialm.ente, 
ll.J,I.er altera<:las ou Cliadas posteriormente, 
quando' for·o caso, depois de prévia noti
ficação· cotn o prazo <:le 10 dias para .purga
ção da mora, implique na rescisão do con
trato, confoi?ne nele se fixar, ou que, na 
falta _de pagamento, pelo debito respondem 
os direi tos à respectiva fra('ao ideal de ter
reno e --à parte conStrUída adicionada, na 
f<ll"!Íl.a abaixo estabelecida, se outra forma 
nãõ"'íi:X:lü õ- cblitratõ. 

§ 1.0. Se o débito não for liquidado no 
prazo--de 10 dias, após .solicitação da ·90-
missão de Representantes, esta ficará, des
de logo, <:le pleno direito, autorizada a efe
tuar, no .praza que fixar, em público leilão 
anunciado pala forma que o contrato previr, 
a venda, promessa de venda ou de cessãO . 
ou a cessão da quota de terreno e corres
pondente parte co.llStruída e direitos, bem 
como a sub.-:.rogação .do contrato de con.s-

. trução. 
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1 2.0 Se o maior lanço oj:ltido for inferiqr 
ao desemb<Hso efetuado .pelo inadimplemen
te, para a quota do terreno e a constr]lção, 
despesas acarretadas e a.s percentagens ex
p:res.sas no J)arágrafo seguinte será realizada 
nova praça no prazo estipulado no contrato. 
Nesta -segunda praça, será ac_eito o _waior 
lanço apurado, ainda que inferior àquele 
total, Vetado. 

§ 3.o No prazo de 24 horas após a rea
!lzação do leilão final, o condomínio, por 
deeisão unànlme de Assembléia-Geral em 
condições de Jgualdade com tercelios, -terá 
preferência_ na aquisição dos bens, -caso em 
que serão adjudicados ao_ eondom!ni~ .. 

§ 4.o Do preço !1Ue for apurado no leilão, 
serão deduzidas as. quantias em débito; to
das as tles_pe~ª'ª ,acorri<l?.s, iticl11sive bói+O
rárlo de advogado e anúncios, e m:l.ls- -5% 
a. título de comissão e 10% d.e multa com
pensatória, que reverterão em. Penefício· d() 
condomínio de tçdos os contratantes, epm 
exeeção do faltoso, ao qual "será ei:J.trê:lfue 
o saldo; se houver. 

§ 5.o Pare. os fins das medidas estipula
das neste_ artigo) a Comissão de Represep.
tantes ficará investida de mandato irrevo
gável, isento do imposto de -selo, na :vigên
cia do contratQ geral de construção da obrá, 
com poderes necessáiios· para, em nome do 
condômíuo )nadlmplente, efetuar as Qita
das transações, podendo para este fim. fixar 
preços, ajustar condições, su]J_~rQgar_ o arre
matante nos. direitos ~ obrigações decor
rentes do contrato de COllSirução e ·da -quo
ta de terreno e ca:nst_;Qgão outorgãr as com
petentes escrituras e-~ontratos1 receber pre
ços, dar quitações; Imitlr o ·a.r:re:m_atant? 
na -posse do im,óyel; ____ tran.smitir domínio, 
direi,to e ação; responder pela evi_cção; re
ceber citação, propor e variar 4e ações; e 
também -qos :pod:er.es ad_ .iuditia, a _serem 
subestabelecidos a __ advogado legálroente 
habilitado; · · - -

§ 6.0 A morte, falência ou .conco:t:da :a elo 
condômíuo -oú sua dissolução, se se-t,ªtar 
de oocledade não~ revogará O ma:.D.d_ato d~ 
que trata o parágrafo anterior, 0 qual po
derá ser ~erCldo pe_la Comissão" de- Repre
sentantes até a oonclu.sãa dQs~pagâril~enlo.S 
devidos, ainda que a unidade pertença a 
m"nor de idade. -

§ 7.0 Os éventU:áls débitos, fiscais ou pa
ra com a Previdência Social, n_ão impeçlirão 
a alienação por__!e_Uão público. Neste caso; 
ao-condõm.in-º-_somente será entregue o sal
do,-·se hauver, desde _que prove .esfãt~""[uEe 
com o _Fisco_ e a PrªyiClência Social .. _deven
do a Comissão de ·Representantes, "m caso 
contrário, consigna.,- judicialmente a im- _ 
portãnci!l. equivalente aos débitos e:>~lsten-. 
t"" dando ciência ao fato à entidade cre-
dora. ·- -

i 8.0 Independ~ntemente das disposi
ções deste artigo e seu.s parágrafos, e cqmo 
penalidades prel!míuares, poderá o contra
to de com;trução es!abe)eCj;r a incl.dêncl.a 
de multas e Juros de mora _cm caso ·de atra
so IW depósito de: contribuições seni J!re
juizo do disposto no parágrafo seguinte. 

§ 9.0 O con._ttat{) poderã dispor que o va
lor das prestações pagas com atraso seja 
corrlgivel em função da variação do Ín~ce 
geral de preços mensalmente publ!cado pelo 
Conselho Nacional 4e EcoD,omia, que reflita 
as oscilações do pode_r aquisitivo da moeda 
nacional. 

§ 10. o membro da Corolssão de Repre• 
sentantes que incorrer 11a falta prevista 
nes:e artigo, estará sujeito à perd.a auto-

mática do manç!ato e deverá ser substitui
do .s~gundo dispuser o contrato. 

Arl. 64. Os órgãos de informação-e pu
bl!cldade que divulgàiem publicidade sem 
os requisitos~ exigidos pelo § 3.0 do art. 32 
e pelos artigos 56 e 62 desta Lei, sujeita-se
ão à muita em importância correspondente 
ao dobro. do preço pago pelo anunciante, 
a qual reverterá em favor da respectiva 
Municipalidade. 

Art. 65. É crlme COJ:l;tra _a ecqnomla po
pular promover incorporação, fazendo, __ em -
proposta, contratos, prospectos ou_ comuni
cação- ao. públ!co ou aos interessados, afir
mação falsa sobre a constltuiçã0 do conç!o
m!nio, alienação· das~ frações ideais do .ter
-reno ou sobre a construção das edificações. 
Pena:~ reClusão de- um a._ quatro ru:;t.OS e 

multa de cinco a clnqüenta- vezes o ~ior 
salário mínimo legal vigente no· País~ 

§ ~.o Incorr~m ·na 'mesma pena.:~ 

! - o_ jJ:lcorpa:r:ador, o CDrretor e o _cÕn;:~
trutor~ individuais be;m _ çoroo _os diretores 
DJ.l gerentes de e~presa cole:lva lncorpora
dora,_ C:Drretora ou,_ constrp.tor.a que,_ em._ pro-

-posta. contrato, publicidade; prospecto, re:. 
la tório, parecer, balanço ou_ comunicação _ 
a_o público -ou aos condôminos, candi~atos 
ou. sub.scritores de u,nida.des, fizerem afir~ 
:mação falsa sobre a constituição do condo
mfnio, alienação das fra:ções ideais ou so
bre a cronstrução das edificações; 
-~-·.:n- ...:......---o--inoorporador, o cori;etoi e Q oons~ 
trutor individuais, bem como _os dlretores. 
ou gerentes de en:1p-resa cole :.tva, ~corpo-

----.radora, corretora ou construtQ:ra_que-~u~_art..-
ainda que a tít'qJo de empréstimo, em :pro-

-veito próprio ou de terce~ro~ bens ou ._have
res destinados _a incorporação êontràtada 
por administração, sem~ prévia autorização 
dos Interessados. 
··§ 2.0 O ·julgamento _<i"ª'ª' crimes será,_ 

de competêricia de JuízO singular, aplican-. 
do-se os artigos 5.0 , a. o e 7.0 da Lei n.0 -1.521, 
de 26 de dezembro de 1951. 

Al't._- 66. São contravenções rclatlvas à 
econoruia :popular~ puniVéis na forma do 
art. lO.da .Lei n.o 1.521, de 26 de dezembro 

--de 1951: 
- ,_! __ 

0

: -negociar o- i_ncorp_orador frações 
ideais de terrenp, sení previal:nente satisfa
ze~; às ezigéncias pon$tª"'ltes desta. Lei;. 
II-~ omitir o incorporador, em qualquer 

documento de .ajuste, as indicações a que 
_ se_-referem os" artigos 37 e 3a desta l"i; 

j:t~; _- ~détx&r- o --~corpõrador, sem justã 
causa;- no prazo· do art. 35 e ressalvada a 
JjJpótese de seus§§ 2.o e 3.0 , de promover_a 
7:elebração do contrato relativo à fraçao 
ide-ai._d_e_ t~rre_~_o-l- 4<? contr~to c;e ___ eonsttução 
ou âa Convem;;ao do condomnuo; 
- IV --vetado. 

V ~--orill_tir o ip.cOr:Porador, no Contrato, 
a indicação. a que se reiere o § 5P do art. 
'55 -destá Leii_, ·---

_ ~VI--- parãliSar _o incorpoT:idor a obra, 
por mais de 30 dias, ou retardar ... lhe ·exces.:.
sivamente o andamento semjusta cau.sa. 

Pena: multa de. 5 a 20 -vezes o maior 
salário m4Umo. legal vigente no Pais. 

PB.J:ágra!o único. No caso de CQntratos 
rela ti vos a incorporações, de Q.ue não Par

- ticipe o incorporador, responderão .sOlida
riamente·pelas.fa!tas cap!'uladas neste ar
tigo o construtor, o correto;, o proprietá.rio 
ou titular de direitos aqulsiuvos do terreno, 
desde que.flgurem no contrato, oom direito 
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regressivo sobre o lncorpora<;!or1 se as fal
tas cometidas lhe forem imputáveis. 

CAPíTULO V 
Das Disposições Finais e Transitórias 

§ 2.o Os contratos, no entanto, consigna
exclusivamente as cláusulas, termo ou con
dições variáveis ou "specificas. 

§ 1.0 As cláu.sulas comuns a todos os ad
quirentes nãQ precisarão figurar expressa
mente nos respectivos contratos. 

§ 2.o -- Os contratos no entanto, conslgna
rãd obrlgatoriamente que as partes contra
tantes, adotem e se comproroe·~am a cum_- -
prir as cláusulas termos e condições con-

_ tratuais a que ·se ref-ere o parágrafo a11te- _ 
-riõr~ sempre transCritas, -verbo ad verbum 
no respectivo cartório ou ofic19, mencionan
do, inclusive, o número do livro e- Çlas folh~s 
do competente registro. 

§ 3.0 Aos adqulrentes, ao receberem os 
respectivos instrumentos, será obrlgatoria
men~ entregue cópia impressa ou mimeo
grafada, _autenticada, do contrato-padrão, 
p-ontençlo- as cláusulas, _termos e condições 
referidas no § 1.0 deste artigo. 

- § 4.0 Os cartórios de Registro de Imó~ 
veis, :para os (!e:"?idos efeitos, receberãO dõs 
ip.corp<?r~dore.s, aut~ntlcamente, o J.nstru
m,ento a -que_ se r-efere o parágrafo ant~rior. 

Art. 68. Os proprietários ou Ululares de 
diTedto _a:q-:aisitivo sobre as terras ·rurais ou 
os . terr,nos onde . pretendam construir ou 
mandar construir habitações isoladas para. 
aliená-las antes de_ oonc!uldas, mediante 
pagafneil:to _do_ preço a prazo, deverão, pre
-viamente, .Satisfazer às exigências constan
t-es no ~rt, __ 32, ficandO sujeitos ao re_gi_me 
!nsatu!dQ nesta Lei para os incorporadores, 
no que lhes for aplicável. 

Art. 69. O POder Executivo ·baixará, no 
prazo de. 90 _dias_, regulamento sobre o re
gistrO: nêfReglstro de Imóveis (vetado). 

Art. 70. A presente lei entrará ~m vigor 
na -data de sua publlcação, revogàdos ·o De
crê to n.o 5.481. de 25 dé junho de 1928 e 
quaiscruer disposições em contrário. 

Brasil!a, 16 de dezembro de 1964; 143.0 

da Independêllcia e 76.0 da_ República. -
H. CASTELLO BRANCO - Milton Soares 
Campos. 
- I A Comíss/J.o de Constituição e Jus-

tiça.) · · - · 

PROJETO DE LEI DA CÂMARA N• 236, DE 1984 
(NO? 1.298/83, n~ Casa ~~e origem) 

Disciplina- e Umita o comprometimento da renda 
familiar dos mutuários do Sistema Financeiro de Ha~ 
bitaçiio - SFH e os reajustes -dà casai própria. 

O Congrcs~o Nacional deercta: 

Art: 19 
__ _r'! os contrat\JS de rí!laiJ.Ciamentos par<!. Cons

'tfliÇão- ou ãquísição da casa própria. coni recursos do 
Sistema Fin~nceiro de Habitação- SFH ou das Cartei
ras-Hipotecári'::i~ das instituições financeiras, a preStação 

""~mensal do mutuário fic:Jrá limitada aos Jie_g_uintes percen
tuais máximos da respectiva renda, nos contratos ce
lebrados, a r_Urtir da vigência desta lei: 
I- até 10:& (dez por cento) para renda <lté 3 (três) sa

iários mínimos mensais; 
- H- até 15% (qui me por cento) para renda acima de 3 
(t.~és_} e--.-atê .7 (sete) salários míf]imo~-mensats; 

III - até_ 20% (vinte por cento) pai'a renda acima de 7 
(sete) e até !5 (quinze) suláríos mfnimOs inensã1s;

IV- até 25% (vinte e cinco por cento)"para"renàa acf: 
ma de l 5 (g~~nze) e até 25 (vinte e cinco') salários míni
mos mensafs; 
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V- até 30% (trinta por cento) para renda acima de 25 
(vinte e cinco) salár~Q$ mínimos ~nsais.-

Art. 2~' Na hipótese de antecipaçãO voluntária da li
quidação do débito, o &aJdo devedor não poderá sofrer 
acréscimo~ -

Art. 311 Na hipótese de desemprego do mutuáiiO oU 
de um dos componentes da família que contribui para o 
cumprimento do contrato,_ fica suspensa ã. prestação ou 
parte da mesma, na proporção -correspondente ao per
centual de participação do CQOlponente no grupo de 
constituiÇão da renda familiar,- ampliando-se, na pro
porção do período de tempo das respectivas prestações, 
o prazo final de financianl.entif e corrigindo-se o débito 
correspondente. 

ParáÚafo único. Na hip6tese de o salário ~m nQVO 
emprego cobrir, dentro do _limite de comprometímento 
mensal da renda, as prestações, nos termos desta lei, far: 
se-á o acréscimo na p-restação mensal atê o limite do __ per
centual, recaindo o que ultrapassar o limite, se ocorrer, 
na ampliação do prazo final do finãnciamento. 

Art. 4~ O reajuste das prestações dos financíame'n
tos de que trata esta h:Lnào poderá ultr_apassar o percen
tual do aumento salarial do mutuário. 

§ \9 Se o mutuári-o-não fOr assalariado, obse~var~se
á o percentual de reajuStãiTlento do s-alário mínlnlO: -· 

§ 2~> Para o cumprimento _do dis-posto neste artigo, o 
mutuário apresentará ao ag~nte ou à insti,tuíção fina~ei
ra da qual seja devedor, até 30 (triDta)_di~s da data pr~
vista para o reajuste, declaração do empregador ou em
pregadores, da _qu~l conste o_ percentual de reajuste d~ 
seu__salárío no período dÕ~ 360 (trezenfos ~ S!!SSenta) dja_s_ 
anteriore5. 

Art. 5~' Flca o _p_o_d_er Ex..ecutivo aut~nzado a desti
nar parte dos recursos do Fundo de Investimento SS~cial 
- FINSOCIAL para a composição do Fundo de Com~ 
pensação de Varjaçõo;s Salariais do Sistel:na Financeiro 
de Habitação, nos casos em que, cumpridos os prazos 
contratuais, ainda restar saldo devedor. 

Art. 6~' Esta Lei et)tr_a em_vigor na data de S~a ptibrT: 
cação: 

Art. 7"' Re~og~m-s-~ as -di5Posiç,Ões e-m coÕtrâ;io. 

LEGISLAÇÃO PERTINENTE 

LEI N• 4.380 
DE 21 DE AGOSTO DE 1%4 

Institui a correção monetária nos contratos imobi
liários de interesse social, o sistema flnantelro para 
aquisição da tasa própria, cria o Banto Nacional da 
Habitação (BNH), e Sociedades de Crédito Imobi
liário, as Letras Imobiliárias, o Serviço Federal de 
Habitação e Urbanismo, e dá outras providêndas. 

CAPITULO 11 

Da Correção Monetária dos Contratos Imobiliários 

Art. 5~> Observado o disposto na presente lei, os con
tratos de ven_d_as ou_construção de habitações, para paga
mento a prazo ou de empréstimos para aquisição ou 
construção de habitações, poderão prever o reajusta
mento das prestações mensais de amortização e "juros, 
com a conseqüente correção do valor monetáno da dívi
da, toda vez que o salário mínimo -legal for alterado. 

§ 11' O reajustamento será baseado em fndice,geral 
de preços mensalmente apuradQ ou adotado pelo Conse
lho Nacional de Ecvnomia que reflita adequadamente as 
variações no poder aquisitív_o da moeda nacional. 

§ 2~' O reajustamento contratual_ serã efetçà.do, rip 
máximo, na mesma proporção da variação do índice re
ferido no parágraTo 3nterior: 

a) de_sde o mês da data do contrato até o mês da en
trada em vigor do novo nível de salário mínimo, no pri
meiro reajustamento após a datã -do contrato;-
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b) entre os meses de duas alterações sucessivas do
nível de salário mínir:no nos reaj_ustamentos s:ubsegüente5 
ao primeiro. 

§ 3" Cada reajustamento entrará em vigor após 60 
(sessenta) dias da d_ata de vigência da alteração ·do ~a
lário mínimo que o_autorizar, e a prestação mensal-rea
justada vigorará até novo reajustamento. 

§ 49_ Do cOntrato constará, obrigãto~iamente, na hi
pótese de adotada a cláusula de reajustamento, a relação 
original entre a prestação mensal de amortização· e juros 
e o Salário mínimo em· vigor na data do contrato. 

§ 59 _ Durante a vigência do contrato, a prestação 
mensal reajustada ~ão poderá excedef, em relaçãO-ao sa
lário mh1ím0 em vig_or, a percenfag-ein nele estabelecida. 

§ 6~' Para efeito de detefminãT a data do reaj!lsta
mento e a percenfageril referida no parágrafo <interior, 
tomar·se-á por base o salário mínimo da região onde se 
acha shuacfo o imóvel. * 7~' Outras -(orm~s e índices para o reajustamento 
das prestações, da díVida, ou doS"jiiros respectivoS, pode
rão ser adotados após. exame e decisão do Conselho de 
Admiliistração do Banco Nacional da -Habitação: 

§ 8! ,;\.-c:)s conú"atoS em vigor não se aplicará _o dis
posto no pafágrafo antécedent~. _se as partes c0litr3tan
tes Tião_ Íi:iariiFestarem exP'ressa-niehte a sua cQricõ"rdânda. 

§ 9~' O disposto neste artigo, quando o adquirente 
for serVidor pUOlico ou autárquico, poderá ser aplicado 
tomando como base ã vigênCia- dã lei que lhes altere os 
\·enCJmentos. -

Art. --6~' O disposto no artigo anterior somente _se 
aplicará iioS contratos de venda, promessa de veflda, ces
são ou p-rõinessa de cessão, ou ~mpréstimo que satis
f<lcam àS segUintes condições: r~ 

a). tenhanrpor ·abJeto im6ve[s -construídoS, em cons
ti"Li~O, 6Li cuja cOnstrução sefa simultaneamente contra
tada, c_l:!Ja área tot<ll de construçãq, entendida como a 
que inclua pared~ e quotas-partes comuns, qu-ando se 
trata de apartamento, de habitação coletlva ou vila, não 
ultrapasse 100- (Ce-01) metros quadrados; 

-b) o valor da transação não ultrapasse 200 (duzentas) 
vezes o maior salário mfnimo vigente no Pais; 

t) ao menos parte do financiamento, ou do pl'eço a 
--ser pago, seja amortizado em prestações mensais sucessi· 
vas, de igual_ valor, antes do reajustamento, que incluam 
amortização e juros; 

d) além das prestações men_sais referidas-na alínea an~ 
terior, quando convencionadas prestações interme
diárias: fica vedado o reajustamento das rnesmas e do 
::.aldo dev~or a elas correspondentes; 

e) os juros convencioQais nã~ excedaffi de lOo/~ ~o 
ano; 

f) se assegure ao devedor, comprador, promitente 
comprador, cessionário ou promitente cessionário o di
reito a liquidar antecipadamente a dívida em forma obri
gatoriamente prevista no contrato, a qual poderá prever 
a correção monetária do saldo devedor, de acordo com 
os índices previstos n<? § l~'_doartigo anterior. 

Parágrafo único. As restrições dos incisos a e b não 
obrigam as entidades integrantes do Sis_terna Finanç~iro 
d-e Habitação, cujaS aplicações, a_este respeito, são regi
âã:•i peta:~-arts. li e 12. 

( Ãs Comissões de Economia, de Legislação Social 
e de Finanças.) 

O SR. PIUt.SIDEN'TE (Moãcyr DallaY- O expedien
te lido vai à publicação. 

A- Presidência comunica que, nos termos do art. 278 
do Regimento Interno, por ter recebido pareceres con
trários, quanto ao mérito, das Comissões a que fói distri
bilídó: determinou o arquivamento do ProjetQ de Lei da 
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Câmara n~' 81, de 19-82 (n<? 3.490/80, na Casa de ori_gefu}, 
que altera a I,.-ei nl' 6:739, de 5 de dezembro de 1979, que 
dispõe sob~e ~a matrfcula e o regisiro de -im6\ieís rUrais, ·e 
dá outras pt:_ovidências. 

-O SR. PRESIDENTE (Moacyr D!illa) --Sobre a me. 
sa, comunicação qU:e vai ser lida pelo Sr. l9~Secretário. 

É Jidã a segui~te 

Brasília, 28 de novembro de 19~4 
Senhor PreSidente: 
Nos termos do§ Jli do art. \0 do Regimento Comum, 

tenho a honra de comuriicar a V. Ex•, para os devidos 
fins: que eSta Lideran.Ça deliberôu-propor·a substituição 
do nobre Sr. Senador Lomanto Júnior", pelo nobre Sr. 
Senador Passos Pôrto, na Comissão Mista do Congresso 
Nacional-que_dará parecer sobre o Pro]eto ·de f.él n~' 23, 
de 1984- CN, que "autoriza o Poder Executivo a abrir 
ao Mlnislêrio da Saúde o crédito especial até o limite de 
Cr$ 3.404.505.000,00 (três bilhões, quatrocentos e quatro 
niilhõ"es, quinhentos e cinco mil cruzeiros), para o fim 
q_ue especifiCa". 

AproveitO a oportunidade para renovar os protestos 
aa mais alta estima e distinta consideração. Aloysio C_ha
ves, Líder áo p·os. 

OSR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla)- Serã feita a 
substituição Solicitada. 

O SR.. PRESIDENTE ( Moa.cyi- Da lia)- Há oradores 
inscritos. Con-cedo a palavra ao eminente Senador João 
~_alurn~_por cessâ~ do nobre Senador Fábio Lucen.i. 

. OS~. JORG~ K~~LUME (PDS- AC. Pronuncia o 
seguinte di~urso.) - Sr. Presidente, Srs. Senadores: 

Mergulhado na hiStória encontrei, dentre outros, o vá
cuo deixado no mundo das feiras e do civismo, pela figu
ra estímada, sob todos os aspectos, do escritor Co_elho 
Net~, cujo nome_ era Henrique Maximiano Coelho Neto. 
Pois é este patríCio que homenageio nesta oportunidade 
do SOQ_ ani~ersár:io do seu falecimento, ocorrido no dia 28 
de novembro de 1934, no Rio de Janeiro, cidade onde vi
veu desde a sua meninice. 

Nascido maranbense, em Caixias, no dia 21 de fever~i
ro de 1964, de onde se transferiu para a antiga Cãpíta! do 
Brasil, com _apenas 6 anos de idade, em companhia de 
seus familiares, porém não esqueceu a terra de origem, 
mentendo vivos os primeiros anos de sua infância, não 
obstante a grandeza da absorvente metrópole carioca. 

E ele próprio registrava que: 

__ "At~ hoje ~Ófro a influência do pfi~eiro -perío
do de miriha viaã no sertão. Foram as hist~riàS, ãs 
lenda-s, os contOs ouvidos em criança, histórias de 
negros cheias de pav()res, lendas de caboclos palpi
tando en~ntamentos, conios de homens brancos, a 
fantasia do Sol, o perfume das florestas, os sonhos 
dos civilizadôs ... Nunca mais essa mistura de idéias 
e de raças deix__ou de predominar, e até hoje se faz 
Sentir no meil eCiel.ismo. A minha fantasia é o resul~ 

- tado da alma dos negros, dos caboclos e dos bran-
cos. Ê do choque permanente entre esse fundo com
plexo e a cultura titerári"ã que decorre toda a minha 
obra, e dãt líViOs- de uma tatura absolutamente esPe-
CiaL'' --

. -O s_eu.turriculum vita~ é-do~ mais robustos, por tudo o 
que realizou desde a sua mocidade, sempre voltado para 

o civismo e o bem. Dizia o insigne lite~ato que: 
"O homem passa, desaparece na morte, tendo, 

porém, deixado uma idéia num livro, o seu rastro 
brilhará sem-Pre no teiilpo como brilha no furido da 
riõrtea-ãTrlla radiosa dos outros mortos.'1 

Apesar de nã-o ser o âesejo do autor, essa frase espe
lhou a sua trajetóría. Foi escritor dos mais competentes, 
jornalistas, professor de literatura e teatro, abolicionista 
e republicano. 
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Com o seu talento, também honrou a Câmara- Cfos De
putados, eleito pelo Maranhão, fogo ap6s o inícío do Re~
gime RepUblicano. 

"Foi um dos fundadores da Academia Brãsileira de 
Letras, tendo ocupado a cadeira número dois, cujo pa
trono é Ãlvares de Az.evedo." 

Inegavelmente, pela sua performance cultural, tornou
se figura de indiscutível-destaqUe. E a seu respeito pode~ 
se dizer como Ch urchi11: 

"O grande homem de sua era ê aquele capaz de 
expressar em palavras a vontade_ da época, dizet à 
sua era qual é a sua vontade e executá-la. Aquilo 
que ele faz constitui o cerne e a essência da épocá; 
ele atualiza a sua era." __ 

A posteridade, para a qual deixou mais de cem volu
mes entre romances, contos, crônicas, peças para teatro e 
cinema e memória,_ lhe é .reconhecida, 

Seu ''Breviário Cívico", traduz o acendrado amor à 
Pátria de que era imbuldo, pois aconselhava: "Ama com 
fé e orgulho a terra em que nasceste", Mandei 
reimprimi-lo, pelo valor que contém, a pedido do escri
tor EHezer Bezerra, que se_ encontra honrando a tribuna 
desta Casa neste momento. 

Seu civismO Coniãgiava coln a sua preg-ação lídima e 
sublime, bastante lembrar que foi o pioneiro incentiva
dor do serviço militar, mesmo porque "é cibiigãÇãO cTVí
ca e procede de um instinto como no corpo os movimen
tos prontos de defesa". 

Sua morte consternou o Rio de Janeiro e o Brasil ante 
a lacuna deixada por esse iriO!vidável filho. 

Humberto de Campos, sentindo a ausência do seu co
lega e amigo, a setJ resp~it9 registrara; 

"Agora à noite, leio os jornais vespertinos. A im
prensa, que havia esquecido o grande_escritor, ini
ciou a reparação da injustiça, nos_necrológios apo
teóticaS que lhe tece._A sua vida, a sua obra, tudo é 
analisado, com simpatia. Todas as folhas procla
mam o seu valor, reconhecem o seu principado lite
rário, e consideram-no o- maior prosador do seu_ 
tempo nas letras nacionais. E eu sinto, com ess_as 
homenagens um consolo tão grande, que até me es
queço da su_a morte." 

Concluiu com uma afirmação, que traduz uma reali
dade: 

''Não trabalhaste inutilmente, meu irmão!- dig'o, Co
migo mesmo - Esta- apoteose é a Glória." 

Sr. Presidente, Srs. Senadores, faço minhas estas pala· 
vras sábias e vibrantes do saudoso símile do homenagea
do, Humberto de Campos. 

Muito obrigado.(Muito bem! Palmas.) 

O SR. PRESIDENTE (Moacy~: Dalla) - Concedo a 
palavra ao nobre Senador Nelson Carneiro; na qualida
de de Líder. 

O SR. NELSON CâRNEIRO (PTB - RJ. Como _ 
Líder, pronuncia o seguinte discurso.)- Sr. Presidente, 
Srs, Senadores: 

Espero não esgota_r os 20 minutç~ destinados à Ljde· 
rança, ao focalizar, rapidamente, quatro assuntos diver
sos. 

O primeiro é _endereçado a V. _Ex', Presidente Moacyr 
Dalla. Ontem, desta tribuna, fiz um a-pelo para que V. 
Ex' determinasse _a reinclusão na Ordf!m do Dia do pro· 
jeto que extingue a sublegenda: Verifico, com pesar, que 
na Ordem do_ Dia de_boje não fõi possível, ainda, essa 
reinclusão, mas estou certo de que, amanhã, dita propo
sição figurará na pauta de nossOs trabalhos. Quero ante
cipar a V. Ex~ meus agradecimentos por sua atenÇão. 

O seguildo ponto, Sr. Presidente, mostra a necessidade 
de um órgão legislativo que zele pela cidade d_e_ Brasília:'-_ 

Há muitOs arios, em Portugal- não sei Se ainda atê-
hoje- havia na Municipalidade uma postura obrigando 
que todas as fachadas __ dQs prédios fossem pintadas no 
prazo máximo de quatro anos. A Prefeitura dividia- a cí
dade em quatro grandes blocos. No ano primeiro, deter-
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minado bloco era compeTido a pintar as fachadas. Se não 
havia recurso.s. para fazê--lo, a PrefeitUra encarregava~se 
do serviço e cobrava junto com o imposto prediaL 

Ora, Brasília é uma cidade náva, uma cidaQe clara, 
uma cidade linda. Daqui a pouco. estarão visitando 
Brasília, no período de férias, numerosos turistas, nacio~ 
nafiie estrangeiros. E no .pleno coração de Brasília, no lu
gár obrigatório de passagem de todos nós, está um pré
dio sujo, velho, que desperta protestos de todos aqueles 
q_ue amam esta cidade. E: o Edifício da CONIC, ali loca
lizado no _caminh_o de quantos Vão para a zona sul. 

Desejo dirigir desta tribuna um apelo às autoridades 
para que, na ausêii:cia de uma Câmara de Vereadores, o 
Sr._ G.ovcrnador do Distrito Federal mande verificãr tal 
situação e intime o proprietário a piritar aquele imóVel, 
que é uma chaga dentro da claridade que marca os pré
dios do _Plano Piloto. 

O_t_erC!!iro assunto, Sr. Pfesidente, é um veemente pro
testo contra decisão do Conselho de Política Salarial, 
que ontem negou aos funCion-áriOs do Banco do Brasil os 
100% do lN PC, não homologando a decisão_ daquele im
portante estabelecimento de ensino. Ora, quando o 
Decreto-lei ri~> 2.065 foi revogado pelo Congresso e se 
aprovou a atual Lei n9 7.238, todos nós tínhamos a certe
za de que o Governo seria sensível à realidade do altO-
Custo de vida e fixass-e pelo menos em fOO% do INPC a 
remUneraÇão de todos empregados e servidores. Daí a 
estranh.:za da deliberação de ontem, que prejudica os 
bancários do ·estabelecimeii:to oficiaL quero deixar aqui 
meu protesto, e_sperando que essa decisão seja revista. 

Por fim, Sr. Presidente, com alegria vejo que, onze 
ano-s depois-, defendo nesta Casa as _mesmas posições. 
Võlto-~e para o nobre Senador Luiz Ca-valcante e recor
do suas angústias diante das questões fechadas do se_u 
Partido. Quantas vezes S. Ex* quis quebrar com seu voto 
e a sua determinação, uma questãO fechada da ARENA 
e depois do PDS! Mas, no entanto, havia o espantalho, o 
tabu da fidelidade partidária. Hoje, essa fidelidade abso
luta não mais existe, mesmo fora do Colégio Eleitoral, 
como muito em_breve se verificará. 

Nri- oportunidade, Pretendo apenaS recordar que ao se 
_djscutir, no ano de 1973, a Lei Complementar n9 15, 
apresentei ao então art. IS" aO Projeto, a -seguinte sube
menda: 

"O parágrafo único do art. 15-âo prOjeto passará 
a § }9 acrescentando: 

§ 29 Os membros do Colégio Eleitoral não es
tão obrigados à fidelidade partidária." 

E sustentava na justificaÇão: 

"E certo que o projeto não impõe a fidelidade 
partidária -,:cquãlQuer dos membros d_o Colégio Elei
toral." 

_E prosseguia: 

~·som, entretanto, será que o implícito fique ex- -
pressa, a fim de evitar futuras e disparatadas inter

pretações." 

Agora, os catadores de coerência e _de incoerência_bus
carão os nomes dos que, na Comissão- Mista aprovaram 
e rejeitaram aquela emenda. 

Sr:. Presidente, são esses os assunt_os que me trazem à 
tribuna, nesta encruzilhada política de nossos dias. 
(Muito bem!) 

O SR. PRESIDENTE (Almir Pinto)- Nobre Sena
dar Nelson Carneiro quando V. Ex~ renovava apelo on~ 
tem reito à Presidência, e renovado hoje, -vft.i--de pronto 
atendido o seu apelo pelo Presidente da Casa, que auto~ 
rízou colocar na Ordem do Dia de am_anhã o projeto de 
v. Ex• -

Concedo a palavra ao nobre Senador Fábio Lucena. 

Novembro de~ \984 

O SR. FÁBIO LUCENA (PMDB- AM. Pronuncia 
o seguinte discurso. Sem revisão do orador.)- Sr. Presi
dente,_ Sr:s. S.'enadores: 

Há _certo~ princípios na vida _em sociedade, dos quais 
nós não podemos abdicar. Princípios morais, filosóficos, , 
i'eligíosos, são-patamares que orientam a vida social e, a 
partir do momento em que deles abdicamos, estamos 
expondo-nos a graves conseqUências, a riscos atê desne- · 
cessá rios, no que pertine ao bom ordenamento da socie
dade~ Não_ podemos pensar de modo igual, e esta é a 
substância da SI.Jbstância da vida humana. E assim ê mi--· 
tural que nossos pensamentos se diversifiquem, que se 
transformem em lacrimais de uma grande bacia hidro
gráfica, que _tem por destinação fatal e finai as correntes 
marinhas. 

Ontem, Sr. Presidente, assisti, por uma emissora de te
levisão, a uma cena deprimente, chocante e que, por 
força dos princípios que abracei na minha vida pública, 
venho comentá~la da Tribuna do Senado da República. 
O ex-Gov:ernador da __ Bahia., Sr. Antônio CarlOs Mãga
lhães fazia a substituição aciritosa na parede do seu gabi
nete, da fo(ogtafia do Presidente João Figueiredo, pela 
fotografià do candidato à Presidência:, Dr. Tancredo Ne
ves. 

con-sidero isso, Sr. Presidente e Srs. Senadores, uma 
provocação gratuita, graciosa, mas não posso dizer que a 
cáilside_ro uma provocação sem sentido. 

Por que eu indagaria, depois de composições já terem 
sido feitas, conforme já divulgado à imprensa, até com 
Os mais -íiúportantes setores militares do País, porque 
provocações desta natureza? Sob que propósito são fei
tas e a que propósitos visam atingir? Não vejo, sincera
mente, num ato desta natureza, num ato praticado por 
um homem que se ajoelhava diariamente aos_ pés do Pre
siOente João BaPtista Figueiredo, agora, a cinqUenta 
dias du eieiçUo, retirar do seu gabinete, U:cintósamente a 
fotcigrUfi<.i.; antes idolatrada e venerada, do Chefe da_ 
Nação, e subshtU:í-Ia pela fotografia do carididato Tao
credo Neves. 

Entendo, Srs. Senadores e, em particular, Srs. Sen"ãdo
res do PMDB e da Frente Liberal, que atitudes desta na
tureza não servem à candidatura Tancredo Neves. Pelo 
contrC!rio, insultam a figura do Presidente da Repl1blica, 
e não cabem às Oposições ou a representantes isoladOS 
d-a Frente Liberal em- nome da Aliança Democrática, 
não cabem comportamentos deste matiz ou desta nature
za._ Ou se~á, Sr. Presiàe":te, que o grandesoba da Estado 
d~_Bahia j~ está-se preparando também para arrancar a 
fotografia do futuro Presidente da República, Dr. Tan~ 
credo Neves, logo, no dia ou no dia imediato ao de sua 
poss-e. É assim, Sr. Presidente, com provocações desta 
naturez_a que se quer construir _uma nova República? Eu 
venho à tribuna manifestar as minhas apreensões. E não 
fossem os homens experientes que existem no meu Parti
do, como o Líder Humberto Lucena, o Líder Freítas 

- Nobre, o Presidente Ulysses Guimarães, para mencionar 
apeJ]aS a cúpl:lla partidária, não fosse a experiência des
se(homens, eu estaria, nesta altura, com uma apreen$ão 
muito_gr~nde e até com um.temor bastante elástico, por 
p_ressenlir, por prever, por antever que, ao invês da Nova 
República, o que pretendem esses sobas, que cometem 
atitudes semelhantes à do ex-Governador baiano, ê fazer 
do Dr:Táll"cfedo Neves um simples trampolim para con
tinuarem no mando politico desta República. 

Depois de tTiuito ter meditado a respeito desta ques~ 
tão, Sr. Preside"nte concluo, com o- racioCínio que me pa
rec·e da ma-ior importância, de que sem a restauraçãã-dõs 
princípios da lega1idade e dos princípiOs da legitimidade 
do poder jornais se implantará Velha ou Nova República 
neste pais. Nova República jamais poderá ser implanta
da com- us ultrapas~;adas teorias ec_ondmicas do Professor 
Mário Henrique Simonsen, que hoje, segundo comenta a 
imprensa, t! o Keynes da Frente Liberal, é o homem que 

-vai organizar o programa econômico do futuro governo, 
que est::í sendo levado ao poder depois de tantos anos de 
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angústia, por alianças bem intencionadas, eu creio, mas 
que podem padecer no seu vinco, no seu liame, na sua _ 
tessitura essencial e fundamental de nódoas e até de fen
das que podem destruir por completo esta Aliança. 

Eu indagaria: quais as novidades que o Professor 
Mário Henrique Simonsen pode trazer para os proble
mas e para a própria teor1a econômica, que ele taíltC? _ 
aplicou no País, com vista a solução dos nossos dram_,.áti· 
cos problemas e que não conseguiu resolvê-los'? Quais, __ 
meus Senhores? 

E esse conglomerado de banqueiros! Estarão eles, de 
fato, interesSados em revolver os problel!laS nacionais_ou 
querem continuar pura e simplesmente no poder? 

São perguntas qUe me parecem da maior importância, 
porque se queremos-construir uma Nova República, não 
devemos abdicar daquilo que é velho. Velho ê tudo que é 
novo e tudo que é novo, é o velho que não morreu. Mas, 
Sr. Presidente, na medida em que começamos por fazer 
escavações, exumações de restos de teorias económicas 
ultrapassadas, como as teorias s.o_bre a demanda, sobre o 
monetarismo, que devem condu_zir $oluções para a ques-
tão inflacionária, já tão desgastadas em nosso País, estas, 
no meu entender, nem mais fogoswfâtuos podem oferecer 
a qualquer coveiro que tente simplesmente lhes rondar a 
própria sepultura. Não. Toda e qualquer República, 
para se conceituar e intitular-se nova, há que 
preconceberwse de duas cláusulas essenciais: pl-ímeiro, a 
restauração do princípio da legalídade. A própria re
pública, a primeira, riiüiceu derrubando o princípio da le
gitimtdade do Império, piíiidprcique~ pór setenta anos, 
sustentou a paz social em nosSo País. E nem mesmo a 
República era bãtizada, ·nem -nlesmo õ nOVo princíPiO da 
legitimidade, assestado na soberania popular era batiza
do, e já o primeiro Presidente-da-República, espada ef!! 
punho, feria, quase de morte, eSta República,_ fazendo _ 
com que um outro marechal, de espírito" mais legalista, o 
primeiro Vice-Presidente da República, também branw 
disse a sua espada para deter a subservão monáiqtiiCa: e 
assegurar a implantação_do regime republicano em nosw 
so País. E a cada su~são presidencial, a cada presidente 
que subiu e que desceu, ao que temos assistido, é a sub
versão do princípio da legalidade. Vale dizer, a legalida
de não está estabelecida em nosso País nem por preceito 
histórico _e nem pdo princípio da legitimidade. O que 
resta a afirmar, por conseguinte, é que em-nosso País o 
que impera em verdade São ª-ausência da legalidade e do 
princípio d~ legitimidade. 

O candidato Tancredo Neves, num discurso da maior 
importância, pronunciado no dia da Co_nyenÇão, decla
rou que "a Constituição Federal encontra-se perempta". 
E eu indagaria- COO]. O po_derâ ser Jurada uma Cons.ti
tuição que incorreu na perempção? Não foi força de ex
pressão do candidato da Aliança Democrática. Ele ape
nas transplantou para o corpo do seu discurso a realida
de dura, abominada pelo povo brasileiro, mas que esta, 
em realidade, declarou hã muito a perempção do próprio 
texto constitucional. 

Nesses termos, Srs. Senadores, a missão fundamental 
do futuro governo, como bases essenciais da- hov·a R_e
pública que se pretende, é deter em primeiro Tug3:r, as in
fluências malignas que possam ter poder d_~ decisão no~ 
Governo que ainda vai nascer. 

Deter, em primeiro lugar, as influências desses que, 
como o ex-Governador da Bahia,_çometeo tot:~ete,_ ades-

façat_ez, a falta de respeito de arrancar a fotografia do 
Presidente FigUeiredo e de substituí-la pela do candidato 
Tancredo Neves,_dando a enter;tder, não s6 à Bahia, mas 
à Nação brasileira, que o a tua! Governo, por ter perdido 
prematuramente a eleição, tambêm já está destituído do 
poder. 

Não, Senhores: Deputados e Senadores do f'MD_B e 
di:t Frente Liberal não podem aceitar esse gesto de debo
che do Sr. Antônio Carlos Magalhães, que não pode ":!n: 
gar no território nacional, sob pena de nós lançarmos 
aos descrédito a figura do Presidente da República, e 
Jal}çando ao descrédito essa figura nós lançarmos por 
terra aquilo que ainda nos resta como salvaguarda e ga
rantia da transição do regime autoritário que dura mais 
de vinte anos, para a restauração do regime democrático, 

-~ Esta, a- advertência que se- pode fazer aos h.omeriS que 
vão·paia o poder, conduzidos por forças tãO ileterogê
neas que nem p-or--isso perde!!! a autenticidade quanto 
aos Objetivos que visam a colimar. Advertência da mã.ior 
importân,da, a fim de que o candidato Dr. Tancr~do Ne
ves, honrando os compromissos que tem assumido com 
a Nação brasileira, sCja ele próprio, a partir de hoje, a 
partir de ontem, o Chefe do futuro Governo, e não o títe
re, e não o-pau-mandado,. como costumaram ~er aqueles 
que se atrelam -ao mando e à submissão_do látego e do 
azurrague e da chibata dO ex-Governador AntÇinió Car: 
los Magalhães. _ _ __ _ 

Não, Si-. -Preskiente, eu não aceito essa afronta f_eita 
pelo ex-Governador da Bahia à fígura, à imãget!l d~_Pre
sidente João Figueiredo. E além de não a aceitar, contra 
Cla-eu prõtestO veementemente, chamando a atenção do 
Dr. Tancredo Neves que, se fazem isso hoje com_o Presi
dente que está no poder, pior -poderão fazer no'ínterstf
cio de 15 de janeiro a 15 de março, que separa a data da 
eleição da data de posse do futuro Presidente da Re
pública. 

Sr. Presidente _um último assunto me traz à tribuna_. 
Desejo apelar ao Sr. Ministro da Justiça, Sr. Ibrahim 

AOi-Ackei, nq sen.tid_o de que faça deter a aç:ão do&.crim1-
nosos, jã identtficados na Política do Distrito Federal, 
autores do bárbaro assassinato do jgrnalista M<\r:io .. ElJ.
gênio, que, não satisfeitos com a brutalidade do assassí
nio hoje andam patrulhando carros de_ reportagens do 
Jornal de Brasília, do Carreiro Braziliense e da última 
Hora, jornais qUe se editam e que circulam na Capital 

- Federal. Ali1da na noite de anteontem, um carro de polí
cia do Distrito Federal exibiu m~tralhadora~ parajorna

Jistas d_o_Jornal de Brasilia e do Correio Brasilie~se, que 
exerciam a sua profissão, agora num trabalho mais ár
duo, mais difícil e mais cruel, todavia mãis huma-.n_o do 
que todos oS trabalhos da imprensa, que é o de tentar 
descobrir os assassinos de um seu próprio colega de pro
fissão. 

Essas ameaças, esse patrulhamento por mim denun
ciado que- aconteceria, no confronto que tive com o Se
-Cretário de Segurança Pública do Distrito Federal, na úl
tima terça-feira, na reunião da Comissão do Distrito Fe
deral, essas ameaças que afirmei, Sr. Presidente, que 
iríain acontecer contra a imprensa de Brasília estão 
acontecendo. E hoje ou amanhã um outro jornalista pow 
derá ser assassinado se o Ministro da Justiça não ·deter
minar rigorosas providênciaS para que a Polícia Fedeal 
guarneça a residência dos jornalistas que estão sendo vi
sados, guarneça a entrada e as cercanias dos edifícios
se_de do Correio Braziliense, principalmente, e, a seguir, 
dJ:l Jom81 de Brasíiia e da Ultima Hora. E estaremos 
aqui, Sr. Presidente, novamente, _para lamen!ar mais um 
trágico desfecho" da vida de um, profissional, porque 

-cOmprovado está o envolvimentO da Secretaria de Segu-
- ra~ça do Distrito Federal, atravé_s· de delegados da estrita 

confiança do.Secretário de Segurança cotp o bárbaro, 
desumano, trágico e brutal assassinato do repórter do 
Correio Braziliense. 

Fica o apelo, Sr. Presidente, ao Ministro da_ Justiça, 
para que tome a iniciativa preventiva, porque, os desen-

laces nós ~Ó i~mos a contem-plar com a la~úria, como 
dó, com a pena pela perda do irreparável. Fica o apelo e 
fica a advertência. Novos inciçlentes delituosos, com des
fechos letais, podem ocorrer no Distrito T~eral. E a 
grande mira, o grande alvo, atualmente, são os jornalis-
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tas indefesos que estão substituindo a polícia para a elu
cidação do _crime -bárbaro e dramático. 

O Distrito Federal não confia mais na Polícia que terii, 
mas o Distrito Federal ainda confia no Miriistér_io da 
Justiça. E, com certeza, o Ministério da Justiça, pelo Mi
nistro Ibrahim Abi-Ackel, haverá de corresponder a essa 
confiança da imprensa e do Distrito Federal. 

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

O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla) - Concedo _a 
palavra ao nobre Senador Marcelo Miranda, para uma 
breve comunicação. 

·O SR. MARCELO MIRANDA (PMDB -MS. Para 
tima comunicação. Sem revisão do orador,)- Sr. Presi- _ 
dente, Srs. Senadores: 

_Temos aprovado, nesta CaSa, empréstimos para os Es
tados brasHeíros. Como representante do de povo de 
Mato GiossO do Sul, assim como meus nobres compa
nheiros J9sé Fragelli e Saldanha Derzi, vejo-me na obriw 
gação de mostrar a esta Casa Ô que tem sido feito com os 
empréstimOs aqui ·aprovados para o nosso Estado. Tal-_ 
vez seja a pre-stação de contas de um Governo que se ini
ciou há _pouco, com a eleição direta em 1982; eni nosso 
Estado, GovemÕ do PMDB, de Wilson Barbosa Mar
tins. 

O- EStado de Mato Grosso do Sul é eminentemente 
agro pecuário; WHson Barbosa Martins notou, ao tomar 
posse, que o orçamento previa apenas uma arrecadação 
deJ'6 bilhões de cruzeiros_._ E observou, ainda, que os Es
tados e os municípios, em nosso País têm sido constante
mente_ esvaziados pelo poder público central; observou 
que rio náSso Estado, eminentemente agrícola e pe
c~áiiõ, có_i!t_O_ ja disse, era evidente a necessidade da im
plantação de uma infra-estrutura capaz de dar tranquili
dade aO~ prOdutoreS, agricultores e pecuaristas, para que 
a produção pudesse sair liVremente para os outros Esta
dos brasileiros e para o exterior, através dos portos de 
Saritõs e- Paranaguá. 

Em nosso Estado, 50% da população ê rural,~ um Es
tado cujã- ínfra-estrutura básica necessita de um investi
mento muito grande. Wilson Barbosa Martins inicfõti 
spa açã<? por um catl'!inho que os demais governadores 
têm percorrido. Dado a falta de uma modificação tribu
tária neste País, para fortalecimento da Federação, púa 
fortalecimento .cios Estados e Municlpios, fê-<: opção no 
sentido de captar recursos do exterior, em dólares, para 
fazer investimentos nO sistema viárío do nosso Estado. 

QU.efo dizer a esta Casa, que a única estrada paVimen
tada no Estado pelo Governo Federal_ foi feit~ no perío
do de governo do eminente Senador José Fragelli, quanw 
do da instituição do PRODOESTE, no Govemo do Pre~ 
sidente Médici e final do Governo do Costa e Silva. Pu
deram, então, paviril.entar a espinha dorsal do Estado de 
Mato Grosso do Sul, ou do Mato GrossQ intCiio. Essa 
estrada saiu de porto Epitácio, origem no Estad6 de São 
Paulo, para a capital, hoje de Campo Grande, seguindo 
para o norte, pela cidade de Coxim, até a capital, a velha 
cuiabá. Foi pavimentada no fim do governo, como jã 
disse, de Costa e Silva e no Governo do Presidente Médi
ci. Houve ainda uma outra pavimentação, de Campo 
Grande e Aquidauana. São as únicas estradas pavimen
tadas em nosso Estado. 

Neste Governo de Wilson Barbosa Matins, governo 
do PMOB, procurou-se recursos no exterior, foi iniciada 
uma série de pavimentações no interior do nosso Estado, 
visando as estradas principais das regiões fiais produto
ras de Mato Grosso do Sul. E quero fazer justiça, nesta 
hora, dizendo que as estradas tiveram a sua implantação 
no governo de José Fragelli, hoje Senador da República 
pelo nosso Estado, governo do qual participamOS. Fize
mos um programa de estradas de produção e de estradas 
vicinais e pudemOs implantar estradas para as quais, na
quela época,- como pode bem lembrar o nobre Senador 
José FrageUi, d_eviam ser (eitos estudos de viabilidade 
econômica. Nós nos batemos junto ao DNER para que 
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fossem deixados de lado tais estudos, uma vezque_em re~
giões importantes do Estado não poderia ser feitô a êbn-
tagem de trãfego para se implantar uma estrada, de vez 
que não existia a estfãda pioneira naquela localidad~_,_E 
obtivemos, através de um estudo demonstrando a quali
dade da região, equiparando a região sul do Estado ao 
norte do Estado do Paranâ, a aprovação de um grande _ 
projeto de estrada yicinais naquela época, implantando 
4.500 quilómetros de estradas no Governo dl; José Fr~:-
gelli. 

O Sr. Josf Ftagelli- Permite-me V, Ex• um ap-lfrté? 

O SR. MARCELO MIRANDA - Foi V. E1<1 quem 
presidiu todo esse estudo para a construção das chama
das estradas vicinais naquela época. E o BNDE, sempre 
rigoroso, se bem me lembro, mandou pelo menos por 
três vezes, os seus técnicos a Mato Grosso para estudar 
com o DER a implantação dessas estradas. E deu~se uma 
coisa interessante. Não me recordo bem se o DER estava 
sob a sua direção, ruas, fez ele uma projeto de I 10 mi
lhões de cruzeiros J: eles deram 126 milhões. Eu acho que 
foi uma das poucas vezes que ó BNDE deu majs do que 
o solicitado, para um plano de construção de estrada vi
cinais, mais do que o solicitado pelo Estado. 

O SR. 111ARCELO MIRANDA- Exatameilte, Sena
dor José Fragel1i. Por isto, hoje, eu -justifico ~ssa citp-
tação de recUrsos externos. -

Quando Wilson Barbosa Martins assumiu o goveino, 
observou a neceasidade de dar continuidade aos grandes 
eixos viários do nosso ~Stado. Assim ele dei) prioridade 
ao eixo rodoviádo que sai de Ponta Porã, Dourados, Fá
tima do Sul, Glória dos Dourados, Deodápolis, Ivinhe
ma, Nova Andradina, Porto Epitácio. f: uma estrada 
saí._ndo da região produtora de Dourados, que todos co
nhioem, e demanda ao Estado de São Paulo, ao Pprto _de 
Sant~t~s. 

O eixo rodoviário demand_ando ao porto de Paran~
guâ tem como cidades principais, desde o El;tado do_Pa
ranã, as cidades de Guaíra, Mundo Novo, Eldorado, Ita
quiraí, Navíraf, Juti, Cara pó e Dourados, no sentido sul
norte. 

O eixo de leste a oeste, coincidi~do com a_-BR- 21$2: 
Trê~ Lagoas, Àgua Clara, Ribas do Rio Pardo, Caai_i,o 
Grande, Aquidauana, Miranda, CorumOá; estrada esta 
que irá beneficiar uma das regiões mais ricas do nosso 
Estado, que ê a região da Bodoquena, assim como propt
cia.r o incremento e o aproveitamento -das jã:zidas de fer
ro e manganês da cidade- de Corumbâ. 

A estrada da fro_nteira, est~;ada soliCitada, estrada de
batida, estrada reivind~cada pelo nobre Senadot Salda.-_ 
nha Derzi, o Goverri"a_dor Qo meu Estado hqje pavirileri
tada estrada de Bela Vista, Ant6nio Joã9, Ponta Porã, 
Amambaí, Tacuru, Iguatemi, indo novamente a Mundo 
Novo e Guaíra, no Estado do Paraná. 

Desta maneira, S. Ex•, o Governador Wilson Barbosa 
Martins, deu prioridade, nesses dois primeiros anos, ã 
infra-estrutura viária. à ínfrli.eStràtilfà de saneamento 
básico das cidades do nosso Estado. 

Ao lado dessas prioridades, programa outras para os 
próximos anos, uma vez que durante este ano de 1984, 
numa previsão orçamentária de 144 bilhões de cruzeiros, 
ele pôde na realidade verificar o seu orçamento, JeCüã:n
do na ordem de 280 bilhões de cruzeiros; tendo um au
mento de 279% i::om relação ao ano anterior. Desta ma
neira, nrostra a seriedade com que o __ Governo -wilson 
Barbosa Martins tem se batido à frente da administração 
de Mato Grosso do SuJ. 

O nosso governador pavimenta em nosso Estado não 
só estradas desses ei.1WS viários, mas, principalmente, as 
vilas; vilas atendidas, como eu disse, no Governo de es
tradas Vicinaís de José Fragelli, que hoje tranSforma-ram 
Mato Grosso do Sul no terceiro maior produtor de sojã 
do Brasil. Nos orgulhamos muíto desta posição do nosso 
Estado. 

Por isso, estão sendo pavimentadas as seguintes estra
das: 

"RELAÇÃO DOS TRECHOS JÁ PAVIMENTADOS 
NO GOVERNO 

DO PMDB DE WILSON BARBOSA 111ARUNS: 

Primeiros d()is anos Infra-estrutura; dois seguintes, 
o.hras Sociais Educação e Saúd~-~ 

BR -267 Maracaju-Rio Brilhante --75 km 
VMS - 01 Vila Rica-São José-Vicentina-

Culturuma. Lagoa Rica-Deodápolis 48 km 
MS - 156 Dourados-Caarapó - 43 _km 
MS-- 156 Tacuru_:_Amambai- 64 krn 
VMS - 02 Nova Andradína - Bataiporã - 9 km 
VMS- 03 Destilaria de Rio Brilhante- 14,2 km-

dando ênfase especial ao apero que o Governo Federal 
fez para o apoíõâs destilarias de álcool, em cada um dos 
Estados brasileiros; 

MS - 080 Campo Grande-Rochedo - 77 km 
VMS- 02Ivinhema-Angélica- 19,2 km 
Aproximadamerte - 344,5 km, que foram pavimen-

tados no seu Governo. 
Em Construção: _ 
MS-- 141 Mundo Novo-Barragem l_lha Grande 18 

km 
163 - MS - 141 Naviraí-Itaquirar.:..:...Eidorado 90 

km 
BR - 367 lvinhema-Nova Andradina 58 km 
MS - 384 Ponta Porã-Destacamçnto Militar A,qui

dabã 1_1 km 
VMS - 05 ltaporã-Montese_-Pir~Porâ-

Douradina 31 km 
VMS- 04 V. Cruzaltina-V. Macaúba 18 km 
V.MS - 07 Continbntai-Ipezal-Deodâpolis 32 km 
VMS - 03 Itaum-Ent. MS 164 23 km 

-BR- 2_67 Mªracaj{l-Gula Lop~ da Lagun_a 107 km 
BR- 262 Três Lagoas-Garci_a 57 k_m _ 
BR- 419 Nioa.que-Aquidauana 67 km 
BR - 262 Campo Grande-Ribas do RiQ Par_do 97 

km 
BR - 262 Miranda-Corumbá 207 km 
MS - 306 CassilâiJ.dia-ChaPadão dos Galichos 79 

km 
MS -217 CoXim;_SiJvolâodia 9 km 
-Aprox.iriladamente - 900 km 
txecutàdo 370 km 

Sr .. Presidente, num totàl de 370 km, sendo que o_totaJ 
a pavimentar no Governo de Wilson Barbosa Martins 
se~ã de 1.600 km de estradas, mais do que todos os ou
tros governos estaduais fizeram, até hoje, em iíosso Esta
do. 

Era o que eu tinha a dizer. (Muito bem!) 

O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla)- Sobre a me
"" s.a--; projetas de lei que vão ser lidos pelo Sr. 19-Secretãrio. 

Sãci lidÔs os seguintes 

PROJETO DE LEI DO SENADO N•~241, DE 1984 

Disciplina a aplicação dos recursos do PIN -
PROTERRA-

P Congresso Nacional decreta: 

Art, 11' --Os recurs~s ;epassa4os ao Pla.no de Inte
gração Nacional - PIN e para o Programa de Redist~i
buiçào de Tenas e de EstímulO!> ã Agro-f~dústría _do 
Norte-Nordeste - PROTERRA ficãm PriorifarTame-nte 
restritos à implataçãd, nas áreas de atuaçã_Q q~ Superin
tendência do _Desenvolvimento do Nordeste- SUpE
NE e_ na da _Superiotendência de Desenvolvímento da 

_Amazônia-- SUDAM, _a_projf:tos voltados para a pro
dução de alimentos, a assistência e assentàmé"nto do h9· 
mem ao campo, bem assim a projetas hídricos. 

Novembro de 1984 

Art. 29 Revogarn.se as disposições em contrário. 
Art; J9 Estã. Lei entra em vigor na data de sua publi

cação. 

Justificação 

Preocupa.nos, Senhores Legisladores, a construção de 
estradas na Região Nordestina serem custeadas com os 
recursos destinados primitivamente para o Plano de ln~ 

- tegração Nacional - PlN e do Programa de _Redis_tri_
buição de Terras e de Estímulo à Agroindústria do Nort_e 
e-do Nordeste- PROTERRA, enquanto em outras re
giões -do País a construção de rodovias são custeadas 
com recursos da União. 

O Nordeste vem s~do relegado a um segundo plano. 
Os recursos do PIN - PROTERRA devem ser aplica-
dos nas áreas de :;Jtuação da SUPENE e SUDAM, nos 
programas voltados prioritariamente na implantação de 

- projetas agrope~~ários, destinados a produção de ali
mentos, no assentamento e assístêncía ao homem do 
campo, bem assim em projetas de írrígação do solo nor
destino. 

Esta, a nossa preocupação. 
- Sala das _Sessões, 28 de novembro de 1984 ....... João Lo
bo. 

(Às Comissões de Constituição e Justiça e de As
suntos Regionais.) 

PROJETO DE LEI DO SENADO N• 248, DE 1984 

Dá nova redaçio ao art. 2'~da Leio'~ 6.899,de8de 
abrh de 1981, .renumerando os artigos que indica, a 
fim de corrigir monetariamente os valores de títulos 
prote$~dos, a partir dos respectiYos Yeucimentos, 

O Congresso Nacional __ decreta: 

Art. I~> O arL 29 da Lei n9 6,899, de 8 de abril de 
1981, passa a viger 'com a seguinte redaçâo, 
renumerando~_se para 3~>, 4~>, 5_? e 6~>, respectivamente, os 
átuãis ãrts. 2~>, 3~>, 49 e 5~>: 

-"Art. 21' Sobre o valor dos títulos pagos em 
__ CarJórios de Pro!estos, decidamente corrigido, inci
dirão }uros de mora de!% (um por cento) ao rnês, a 
partir dos respectivos vencimentos." 

A_r_t. 2~> Esta. Lei entra em vigor na data de sua publi
cação. 

-Art. 39 Revogam-se as disposições em contrário. 

JustifiCação 

-Depois da entrada ern vigor da Lei n~> 6.899, de 1981, 
apesar de terem os Tribunais de Justiça baixado provi
mentos disciplinando a cobrança _de juros nos aponta
mentOS_ e protestos, os sacados aplicain os recursos Tio 
mercado financeiro, -per-cebendo juros de mais de doze 
por· cerito a·á Tnés; pagã.ftdo seus títulos em cartório elri 
prejtlfzo dos sacadores, desde que pagam, nessa oportu
nidade, juros de seis por cento ao ano em alguns Esta~ 
dos, enquanto em outros os juros cobrados são os cons
tapt~ nos _titulos, cambém inferiores aos auferidos nas 
aplicações finaoceiras dos sacados. 

Trata-se de um enriquecimento ilícito ao ahrigo da Lei 
nl' 6.899, de 1981, que_ estabelece a atualiz_ação mone
tária, quanôo acionado o Poder Judiciário. 

-E: preciso fazer com que a atualização se aplique tam~ 
bém a partir do momento em que se constitua o devedor 
ein Ip.ora, pOr -ínter-médio do Protesto, pois somente as
sim se evitará o locuple(amento do devedor, à custa dos 
portaáOrci dcistífUlós, Sobre os quais devem iricidir jUras· 
e correção monetária. 

ThJ o objetivp do_ presente Projeto, com intenção cla
ramente saneadora. 

Safa das Sessões, 28 de novembro de 1984. - Lenõir 
Vargas. 
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Brasílía, 28 de novembro de 1984 
Oficio n9 432f84 

Nos termos regimentais, tenho a honra de indicar a V. 
Ex' os Senhores D.eputados Nilson Gibson, Nosser Al
meida, MozarHdo Cavalcanti e Alcides Lima, que deve
rão integrar, em substituição aos Senhores Deputados 
Fernando Magalhães, Oly Fachin, José Carlos Fagundes 
e Siqueira Campos, a Comissão Mista_incumbida de es
tudo e parecer sobre o Projeto de Lei fi9 20, de 1984 
(CN), que "autoriza o Poder Exectifivo ã a_brir Créditos 
suplementares até o limite de Cr$ I .855.900."000 (um tri
lhão, oitocentos .e cinqUenta e_cinco bilhões e novecentos 
milhões de cruzeiros), e dâ outras providências". 

Aproveito a oportunidade para reiterar a V. Ex' pro~ 
testas de estima e consideração. -Jorge Arbage- Nel· 
son Marchezan, Líder do PDS. 

O SR. PRESIDENTE_ (Moacyr: Dalla)- Serão feitas 
as substituições solici_t;;ldas. 

O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla) -A Presidên: 
cia convoca sessão extraordii:lária a realiz~~se hoje, às 
18 horas e 30 minutos, destinaâa à ·apreciação das se
guintes matérias: 

-Requerimento nl' 303, de 1984; 
-Projeto de Decreto Legislaiiv<! n9 33, de 1983; e 
-Projeto de Resolução n~' 88, <!e 1984. 

O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla)- Sobre a me
sa, pareceres que vão ser lidos pelo Sr. !~'-SeCretário. 

São lidos os seguintes 

LEGISLAÇÃO CITADA 
LEI N• 6.899, DE 8 DE ABRIL DE 1981 

Determina a1 aplicaçio da correçio monetária nos 
débitos oriundos de decisão judicial, e dá outras provi· 
dênclas 

O Presidente da República. _ 
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu 

sanciono a seguinte Lei: 
Art. J9 A correção monqá_ria__incide sobre qualquer 

débito resultante de decisão judiCíal, inclusive sobre cus
tas e honorários advocatídos. 

§ 19 Nas execuções de títulos de dívida líquida e cer-_ 
ta, a correção será, c;;~.lculada a contar dp respectivo ven_~ 
cimento. 

§ 29 Nos demais casos, o cálculo far~se-á a partir do 
ajuizamento da ação. 

Art. 29 O Poder Executivo, no prazo de 60 {sessenta) 
dias, regulamentará a forma pela qual será efetuado o 
cálculo da correção monetária. 

Art. 39 O disposto nesta Lei aplica~se a todas as cau~ 
sas pendentes de julgamento. 

Art. 49 Esta Lei entrará em vigor na data de sua 
publicação. 

Art. 59 Revogam-se as disposições em contrário. -
JOÃO FIGUEIREDO - lbraim Abi-Ackel. - Emane 
Galvêas. - José Flavio Pécora. - Hélio Beltrão. 

( Ã Comissão de Con.vtituíção e Justiça). 

O SR. PRESIDENTE (Moacyr DaUa) - Os projetaS 
lidos serão publicados e remetidos ás comissões _compe-
tentes. 

Sobre a mesa, comunicação que vai ser lida pelo Sr. }9-
Secretário. 

É lida a seguinte 
Em 28 de novembro de 1984 

Senhor Presidente: __ 
Nos termos do artigO "86 do Regimento Interno, tenho 

a honra de comunicar a Vossa Excelência, para os devi-
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dos fins, que esta Liderança deliberou propor a substi
tuição do nobre senhor Senador Benedito Canelas, pelo 
nobre senhor Senador Marcondes Gadelha, na Comis
são de Finanças do Senado Federal, na qualidade de su
plente. 

Aproveito a oportunidade para renovar a Vossa Exce
lência protestos de elevada estima e distinta conside-_ 
ração. 

- Aloysio Chaves, Uder do PDS. 

O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla)- Será feita a 
substituição solicitada. 

- ·Sobre a mesa, comunicação que vai ser lida pelo Sr. 19-
Secret.ário. 

É lida a seguinte 

PARECER N• 839, DE 1982 
·(Da Comissão de RedaçiO) 

Redação final do Projeto de Resolução n\" 72, de 
1J184. 

Relator: Senador Jorge Kalume 
A Comissão apresenta a redação final do Projeto de 

Resolução n9 72, de 1984, que aprova as Çontas do Go
verno do Dísirítá Fedúal, referente -ao exercício finan
ceiró-~de _1982. 

Sala das Comissões, 28 de novembro de 1984 Alberto 
Silva Presidente, -Jorge Kalume Relator. Almir~Plnto. 

ANEXO AO PARECER N• 839, DE 1984 

Redação final do Projeto de Resoluçio n<> 72, de 
.1984 

Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos termos 
do art. 42, inciso V, _da Constituição, e, eu, 

, Pre.<>idente, promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO N• , DE 1984 

Aprova as Contas do Governo do Distrito Federal 
referentes ao exercício financeiro de 1982. 

O Senado Federal resolve: 
Artigo único- São aprovadas_ as Contã.s-do Governo 

do Distrito Federal, relativas ao exercjcio fLnanceiro de 
1982, e de acordo com o Parecer Prévio do Tribunal de 
Contas do Distrito Federa,!, aprovado na sessão especial 
realizada em 14 de setembro de 1983. 

PARECER N• 840, DE 1984 
(Da Comissão de Redaçio) 

R._edação fi~al do Projeto de Decreto Legislativo n'~ 
~' d~ 19_83 (n9 115(81, n~_~Câmara ~os Dep~tados). 

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

Decreto Legislativo n\" I, de 1983 (n9 t 15/81, na Câmara 
dos Deputados), que aprova as Contas do Presidente da 
República, relativas ao exercício financeir9 de 1980. 

Sala das Comissões, 28 de novembro de 1984.João Lo
bo, Presidente.- Alberto Silva, Relator. -José Lins. 

ANEXO AO PARECER i'J'840. DE 1984 

Redação final do Projeto de Decreto Legislativo n9 
1, de 1983 (n9 liS/81, na. Câmara-dos Deputados). 

Faço Saber que o Congresso Nacional aprovou, nos 
teimas-do art. 44, inciso-__ VI'n;- da COnStituição, e eu, 

, Presidei-ttC do Senado F~eral,.proffiulJio o se-
guinte 

_QL!_Í.!lla-fc;i!~ 29. 4629 

DECRETO LEGISLATIVO N• , DE 1984 

Aprova as Contas do Presidente da República, re
lativas ao exercício financeiro de 1980. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. 19 São aprovadas as contas prestadas pelo Se

nhor Pri:Sidente da República, relativas aO exercício fiw 
nanceiro de 1980, conforme disposto nos arts. 44, inciso 
VIII, e 81, inciso XX, da Constituição Federal, com as 
ressalvas aos valores Tiinçados à conta "Despesas -ImpUg
nadas", pendentes de _ultt':rior verificação pelo Tribunal 
de Contas da_ União. 

Art. 29 Os diversos responsáveis da Administração 
Direta e Indireta, que não apresentaram ao Tribunal de 
Contas da União os balanços anuais referentes ao exercí-

-cio financeiro de 198Q, no prazo estabelecido pelo Decre
to n9 80.421, de 28 de setembro de 1977, ficam sujeitos às 
sanções previstas no art. 53 do Decreto-lei n9 199, de 25 
de _fevereiro de 1967, e Resoluções daquele Tribunal. 

Art. J9 O Tribunal de Contas da União tomará as 
providências parª_ a _aplicação das penalidade.s a qu~ se 
refere o artigo anterior. 

Art. 49 .Este Decreto Legislativo entra em vigor na 
data de sua publicação. 

O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla)- Os pareceres 
tícfOs vão à publicação. 

Sobre a mesa, requerimentos que vão ser lidos pelo Sr. 
\9~Secretário. 

São lidos e aprovados os seguintes 

REQUERIMENTO N• 342, DE 1984 

Nos terin-ós do art. 356 do Regimento Interno, requei~ 
ro dispensa de publicação, para imediata discussão e vo
tação, da redação final do Projeto de Resolução n9 72, de 
19H4, que aprova as Contas do Governo do Distrito Fe~ 
dera\ referentes ao exerdcio firiailceiro de 1982. 

Sala das Sessões, 28 de novembro de 1984.- Almir 
Pinto. 

REQUERIMENTO N• 343, DE 1984 

Nos termos do art. 356 do Regimento lnt~rno, requei~ 
ro dispensa de publicação, pa:ra iinediata discussão e vo
tação, da redaçào final do Projeto de Decreto Legislativo 
n\' I, de 1983 (n9 \15/81, na Câmara dos Deputados), 
que aprova as Contas do Presidente da República, relati
vas ao- exercício financeiro de 1980. 
--Sãla das Sessões, 28 de novembro de 1984.- A_ln:Pr 
Pinto. 

O SR. PRFSIDENTE (Moacyr Dalla)- Aprovados 
os requ-erimentos, passa-se à imediata apreciação das re
duções finais anteriormente lidas. 

Em discussão a redação final do Projeto de Resolu_çã,Q 
n9 72, de \984. (Pausa.) 

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

Em votação. 
Os Srs. Senadores que a aprovam queiram permanecer 

sentados. (Pausa.) 
Aprovada, 
~ matéria vaí à promulgação. 

O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla)- Em discus
são a redação final do Projeto de Decreto Legislativo n~' 
1/83. (Pausa.) 

Não havendo quem queira discuti-la, declaro encerra
da a discussão. 

Em -votação. 
Os Srs. Senadores que a aprovam queirarrl permanecer 

sentados. (Pa-usa.) · 
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Aprovada. 
A matéria vai à promulgação. 

COMPARECEM MAIS OS SRS. SENADORES: 

Altevir Leal - Eunice Michiles ~ Claudionor Ro
riz- Gaivão Modesto -João Castelo~~-Jo~é Samey 
--Carlos Alberto _;, --Aderbal Jurema -Carlos Lyra -
Amaral Peixoto -~:A.maral FJlr[an -Fernando Henri_~ 
que Cardoso·- Benedito Canelas --Gastão Mim~
Enéas Faria 

O SR. PRESIDENTE_(_Moacyr Da\la)- Estã finda a 
Hora do Expediente. 

PassaMse à 

ORDEM DO DIA 

Item 1: 

Votação, em turno único, do Projeto de Lei da 
Câmara n'i' 10, de 1981 (n"' L529 /79, na Casa de ori
gem), que dispõe sobre a aposentadoria, com pro
ventos integrais, dos ex-combatentes segurados d_a 
Previdência SQcial, tendo 

PARECERES FAVORÁVEIS, sob n~'s--:354 e 
355, de I 98 I, das Comissões: 

- de Legislação Social; e 
- de Finanças. 

Em votação. 
Os Srs. Senadores que o_ aprovam queiram pe~;;,ecer 

sentados. (Pausa.) 
Rejeitado. 

O SR. HltLlO GUEIROS - Sr. Presidente, solicíto 
verifícação de votação. 

O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla)- t:. regimen
tal o requerimento de V. Ex~ 

A Presidência vai suspender a _sessão por 10 ~inutos, 
acionando as campanhias para a chamada dos Srs. Sena
dores a Plenário. 

Está suspensa a sessão. 

(Suspensa a sessão às 15 horas e 38 mintttos, ã ses
são é reaheita à.S" 15 horas e 50 minutos.) 

O SR. PRESIDENTE (Lomanto Júnior}- Está rea,
berta a sessão. Perssistindo a falta de quorum a Presidên~ 
cia se dispensa de proceder a verificação solicitada: 

O Projeto de Lei da Câmara n'>' 10/Sf, fica_com süa vo
tação adiada por falta de quorum. 

Em conseqUência, as demais matêrias da Ordem do 
Dia, todas em fase de votação, constituídas dos "Projetas -
de Lei da Câmara-119s 44/81, 5_3j71, 65/79, 14/84,79/79 
e Projeto de Lei do Senado n'>' 41/82; ficam -com a sua 
apreciação adiada para a próxima sessão ordirlãria. 

O SR. PRESIDENTE (Lomanto Júnior)- Vo1ta,-se à 
lista de oradores. 

Concedo a palavra ao nobre Senador Aderbal Jur_e_ma, 
por cessão do eminente Senador Morvan Acayaba. 

O SR. ADERBAL JUREMA (PDS --,- PE. Pronunci~ 
o seguinte discurso. Sem revisão do orador.)--: ~r. Presi
dente, Srs. Senadorçs: 

Corria o ano de t982 na -~idade do R-~c-if~._ ~r~~os 
quatro jovens mosqueteiros das letras pernambucanas: 
Âlvaro Lins, Odorico Tavares, Mauro Mota«; o orador 
que vos fala. SafamOS ao çntã.rdecer naquelas tardes 
mornas _e muito tropicais do Recife, ameni~adas pelos 
ventos alísios e pelo rio Capibaribe que Gilberto Ama_dp, 
em suas memórias, denominou de .. 0 papa-estrela". 

Pois bem, Srs. Senadores, dos jovens mosqueteiros qas 
letras, três já se foram; pi'Imeito-;-Álvaro _!..ins, o _c_Títico 

admirável que no Correio da Manhã orientava a inteli
gência brasileira com os seus rodapés famosos, tão famo
sos que, muitas vezes, os autores de romances, de ensaios 
e de poesias se atemorizavam de publicarem suas obras, 
temendo a análise séria, culta, inteligente de Álvaro Uns. 

Ãlvar_o__Lins, que deixou uma bagagem literária notá
vel, desde o seu ensaio sobre Eça de Queiroz, a vida de 
Rfo Branco, firmou~se como urll dos repres'entantis 
maiores da geração de críticos brasileiros, que -vem desde·· 
Sílvio Romero a Tristão de Athayde. 

Álvaro Uns, que foi chefe da Casa Civil do Presidente 
Juscelino Kubitschek de Oliveira; Álvaro Lin_s, embaixa
dor do_Brasil ém Portugal; 'Álvaro UnS, o-~-emocTata;
Álvafo Uns, o pernambucano que nunca eSqueceU ãs 
suas origens. 

-Ao seu lado, longiHneo e sempre muito alegre, o poeta 
de "A Sombra do Mundo", Odorico Tavares. 

Odorico Tavares que a Bahia nos róubou, e que lá, na 
terra de Salvador, foi diretor de jornal, diretor de televi
são, cronista maior da vida baiana. Pois bem, Odorico 
Tavares, meu companheiro de poesia; com queln em 34 
formamos um dueto do primeiro livro que pub1icamos, 
também se foi. E agora·, mui recentemente,_ sofremos o 
terceiro golpe com o desaparecimento do grande, do 
inolvidável poeta Mauro Mota, o aut_or consagradodas 
··Elegias", o membrQ_ilustre da Academi:ã Brasileira de 
Letras, o _ _Presidente,-por muitos anos, da Academia Per
nambucana de Letras. Mauro Mota, numa tarde recifen
se, como aque\ac; que evoquei quando tínhamos todos 
nós f7 a 18 anos, porque todos nós somos de 1911 e 
1912, dos quatros jovens mosqueteiros ele era o mais ve
lho. Nascido em 16 de agosto de 1911, na praça Chora 
Menino do Recife, foi muito criança para a cidade de 
Nazaré da Mata, uma tradicional cidade pernambucana 
que elegeu ceita vez para a Câmara dos Deputados a fi
gura de Joaquim Nabuco. Mauro Mota, que na época 

__ dos jovens mosqueteiros escrevia numa revista do Sale
siano os seus primeiros poemas, num jornalzinho que 
nós tínhamos no COlégio Osvaldo Cruz, O liberdade, 
onde ele e Ãlvaro Lins eram çolaboradores ao lado_ de 
Odorico Tavares. Mauro Mota, professor de Geografia 
da Escola Normal de Pernambuco, com uma tese admi
rável sobre o cajueiro do Nordeste, onde ele pela primei
ra vez estudou as origens do cajueiro e mostrou a sua-lm-
portância económica para aquela região. Mauro Mota 
que publicou uma série de livros admiráveiS n_ão apens 
de poesias, porque- Mauro Mota ainda hoje é conhecido 
como o poeta das ••Elegias". Sim, quando ele perdeu a 
sua espo'sa Ermantine, cea'rense da melhor categoria in
telectual, ele se transformou no cantor das, "Elegias". 
Das "Elegias" que foram saudadas como um momento 
inesquecível da poesia brasileira. Era o poeta romântico 
que se transfOrmava num mensageii-o da morte, mas da 
morte_ que cria, da morte que vivitica~ Aliás, a pr-opósito 
-do conteúdo romântico das_elegias, qUer me parecer que_ 
todos os poetas elegíacos do mundo, desde Menendcz, 
Valdez, a Rainer Maria Rilk, sempre foram românticos 
ou neo-românticOs contidqs pela consciência lírica de 
-um largo artesanato poético. 

Uns menos conformados com os ritmos clássicos 
como Rilke, outros perfeitamente integrados nele _: 
co~ __ o o c:aso d~ Antônio Boto apontado inteligentemen
te pelo escritor português João Pedi-o de Andrade. 

A Càrga po-ética das "Elegias" não se esgotou, e MaJ
ro Ota, cantando a amada no seus sonetos, transformou
se no pot:ita do Recife, n"o poeta 'dàquela cidade, que_He
le~o Iy~. outro po~~a de sua geração_ !laS(;ido n.as Ala-
goas, dízia: - -- - -· -

_ .. Quem no Nordeste não passar pelo Recife~ não 
poderá jamais se transformar em um grande poe

- üf;põrQUe eSta lUZ do Recife é, sem dúvida, que 
éria em todos nós aquela força poética que deu a 
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Castro Alves coragem para ser o vate, o cantor da 
libertação dos escravos." 

Entre -os poemas de Mauro Mota destaca-se aqude 
q.ue ele fez sob o fragor da Segunda Guerra Mundia.l: 

BOLETIM SENTIMENTAL DA GUERRA NO 
RECIFE 

Meninas, tristes meninas, de mão em mão hoje 
andais. Sois autênticas heroínas de guerra, sem ter 

-rivais. Lutastes_ na frente interna com bravura e des
temor: ã vitória _aliada destes o sangue do vosso 
amor. 

Por recôndidas feridas, não ganhastes as meda
lhas, termiriadas as batalhas de glórias incompreen
di~~s. ~reis tão boas pequenas! breis peqUenas tão 
boas! de várias nuanças morenas, ó filhas dC Pei
nambuco, Da Paraíba e Alagoas. 

Tínheis de quinze a vinte anos, tipos de colegiais, 
-diante dos americanos, dos garbosos oficiais e o se
gun~o tim~ vasto dos fuzileiros navais prontos a en
tregar a vida para conseguir a paz, varrer da face do 
mundo regimes ditatoriai::. e democratizar todas as 
terras continentais, a começar pelos sexos das meni
nas nacionais. 

Iniciou-s_e então a fase de convocação e treino to
dos os dias- na Base. 

A h! com que pressa aprendíeis, só pela conversa 
qu<~:se! Dentro de menos de um mês, sabeis falar in

- glés. 
· E os presentes? Os presentes eram vossa ten

tação, coisas que causavam aqui inveja e admiraÇão: 
Bolsas rlásticas, a blusa de alvas rendas do Havaí, 
bicicleta_s "màde_ in" US_A. verdes óculos de Ray 
B<g~_: Era um presente de noite e outro dado de ma
nhã, verdadeiras maravilhas da indústria de Tio 
Sa,!!_l~ 

E as pr9messas? As promessas 
- eram Vbssa sedução. 

Acredítaveis que elas 
não eram mentira, não. 
Um Frazer no aniversário, 
passeios de Constellation, 
num pulo alcançar Miami, 
almoçar na Casa Branca, 
Descer na Quinta Avenida, 
fazer piquet pela Broadway, 
ver a premiére no Cine 
junto dos artistas, com 
eles todos na platéia. 
Ouvir, na Ópera House, 
numa noite Toscanine, 
na outra noite Lili Pons. 

Com iãnto it e juvelltude 
podíeis testes ganhar, 

. ser estrelas de Hollywood, 
~ciúmes ç!e Ha9-y Lan:tarr. 

Ãh! bom tempo em que corrfeis, 
.. pé.<; descalços, braços nus, 
-atrás das asas ligeiras 
das borboletas azuis". 
Ó prematuras mulheres, 
fOsteS, na velocidade 
dos jeeps, às gaçonniéres 
da Praia _da Piedade. 
Quase que se rebentavam 
vossos úteros infantiS 
quando veio o telegrama 
da tomada de PariS: 

fngênuas meninas grávidas, 
o que é que fostes fazerl 
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A perta i bem os vestidos 
pra família nã-o- saber. 
Que os indiscretos vizinhos 
vos percam também de vista. 
Saístes do" pediatra 
para o ginecologista. 

Babies saxonizados, 
que só mamam vitãminas, 
os vossos baOOes, meninas, 
em vários cantos gerados, 
nas mapples dos automóveis, 
no interior das cantinas, 
da praia na branca areia, 
nas noites sem lua cheia. 

Meninas, tristes meninas, 
vossos dramas recordai 
quando eles no_annistício 
vos disseram Good Bye. 
Ouvireis a vida toda 
a ressonância do choro 
dos vossos filhos sem pai. 

Vêem Srs. Senadores __ é ayerve póêtica de Mauro Mo
ta, não era a de um criador em uma torre de marfim, ele 
usava da palavra clara, palavra fácil, ele so1.bia ser um 
poeta da democracia. 

O Sr. Hélio Gueiros- V. Ex.t me permite um aparte? 

O SR. ADERBAL JUREMA - Com muito prazer, 
nobre Senador Hélio Gueiros. 

O Sr. Hélio Gueiros- Nobre Senador Aderbal Jure
.ma, desejo me associar à homenagem_que V. Ex' faz à 
ritemória, ao verSO e à literatura de Mauro Mota. Tive o 
prazer de conhecer Mauro Mota quando eu era ainda 
quase adolescente. Mauro Mota casouMse com uma cea
rense, que V. Ex' já se referiu, Ermantine. Interessante ê 
que se diz que os poetas já nascem poetas, mas com 
Mauro Mota ocorreu um fen-ômeno, a sua poesia, o sCu 
estro só desabrochou quando ele perdeu Ermantin6. Foi 
aí que no ·cenãrio· da literatura e da poesia nacional sur
giu esse livro .. Elegias" que se transformou num clássico 
do sentimento da alma brasileira. Antes, Mauro Mota, 
quando o conheci, era dedicado quase que exclusivamen
te ao jornal, ele era o secretário do Diário de Pernambu
co, e, naquele temp-o, secretãrio de jornal ficava na re
dação- atê às 5 _horas da manhã, às vezes atê às 6. E eu 
que, adolescente, visitava a casa dele, geralmente, quan
to lá chegava às 8 ou 9 horas, era quando ele ia começar 
a dormir. Ele se dedicava quase que exclusivamente ao 
jornalismo, mas, quando perdeu a sua primeira mulher, 
desabrochou nele toda essa fecundidade poética que o 
Brasil inteiro admirou. Foi com muita saudade, com 
muita emocão que tomei conhecimento da morte de 
Mauro Mota, vítima de um câncer pulmonar. E, pelas 
notícias dos jornais, verifiCou-se que ele, apesar de en
frentar uma doença incidiosa, terrível e fatal, tinha 
forças para sobrepujar os momentos difíceis, e era Sem
pre com muito falr play, com muita tranqUilidade que ele 
enfrentava não só os s_eJJ.s famj]jares como os seus amf
gos. Além de membro da Academia Pernambucana de 
Letras, ele conseguiu ser membro da Academia Brasilei
ra de Letras, evidentemente que pelo seu valor, pela sua 
capacidade, porque, um modesto jornalista, lá no nossc 
Pernambuco, ele não teria influências políticas para che
gar a esse alto cenáculo. Foi pelo reconhecimento dos 
seus méritos, do seu talento, do seu estro poético que ele 
chegou à Academia Brasileira de Letras. Com mUita s·a:u. 
dade, com muita emoção eu me associo á hOffienagem 
que V, Ex• pre.o;ta a Mauro Mota, relembrando os meus 
tempos de adolescente nas ruas do Recife. Muito obriga
do a V. Ex' 
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O SR. ADERBAL JUREMA -Senador Hélio Gue1-
ros_. confirmo integralmente o depoimento de V. Ex~, 

companheiros que fomos na juventude, t'nal saídos da 
ádolescêrlcia. COmo iniciei esta fala de.hoje, MaUro era 
antes_das "Elegias" um homem tímido, tão tímido que, 
com -dificuldade, nós cooseguíamos tirar de suas gavetaS 
os seus poemas e publicá-los nas revistas e nosjornai~ do 
colégio. Mas, entregue depois ao jornalismo, secretário 
do mais ·antigo jor_nal da América La~ina, ·~ Diário de 
Pernambuco, numa das fases mais difíceis diste Pals, o 
Estado Novo, em que dia sim, dia não, ele era chamado 

- a depor na Delegacia de Ordem Soda! do Ricife. A sua 
esposa já tinha o número do meu telefone,- eu era nes
sa éPoca modesto diretor do colégio - paia me -a-i0sar 
_que Maurq havia sido detido, a fim que eu acionasse os 
amigos para que ele pudesse ser solto, porque o crime de 
Mauro Mota era ser fiel à orientação do jornal, que com
balia o Estado Novo. Depois, veio a tragédia, a morte de 
Ermantine. E, de repente, o poeta tímido, o secretário do 
Diário de Pernambuco, transformou-se autor das "Ele
gias". Da-í em diante, a sua carreira literária como_ que 
desabrochou, e temos "A Tecelã", "Os Epitáfios", "O 
Galo e o Cata-Vento", todos eles. hoje r~ufiidos em-" An
tologia". 

Em 56, a obra' de Mauro Mota era incluída no Ciclo 
de Encontros sobre Poesia Moderna Brasileira, promo
vidO em Lisboa, pelo CentrO-Nacional de Cultui:i, COffi 
esturlos dirigidos por Sofia Melo, ·Brayner Andersen, 
Jorge de Sena, Amândio César e Miguel do Rio Branco. 

As suas obras literárias valeram prêmios, entre os 
quais o Prémio Olavo Bilac, da Academia Brasileira de 
Letras; o Othon Bezerra de Melo, da Academia Pernam
bucana de Letras. 

Incentivado por amigos, Mauro __ ~arrdidatou-se, como 
disse V, Ex\ sem nenhum apoio que não fosse o talento 
que ele possuía, e chegou à Academia Brasileira de Le
tras. "'Paisagem das Secas''• .. Capitão de Fandango", 
são obras de Mauro Mota, "Terra e Gente", "O Pátio 
Vermelho", "Votos e ex-Votos"~ "Os Bichos na Fala da 
Gente". Ele era uma pesquisador, também, não era s6 
um grande P'?eúl~ Esse "Os Bichos na Fala da Gente'' é 
muito interessante~ ~ sobre o folclore do bicho mistura· 
do com as estórias de Pedro Malazarte, uma deHcia de li
vro. "História em Rótulos de Cigarros", através dos ró
tulos de cigarros ele recompôs um pouco da vida per· 
nambucana. "Pernambuco Sim". "l?rovíncia e Acade
mia", "No Roteiro do Cariri", .. Recife, Província Lite
rária -Precursora", "A Estrela de Pedra"., "Delmiro Gou
veia", 4 'CiviliZã.dor de Terras", "O Criador de Passari
nhos", outro livro rnuito interessante, .. Amor ao Reci
fe", "O Navegante Gilber~o Amado", "A Gênese da 
Casa Grande e Senzala", "Modas e Modos", "lguaras
su", "Outra Civilização", "FortUlezas de Pernambuco", 
"Barão de Chocolate & Companhia", que me parece ter 
sido o seu último livro, .afora os seus poeinas que a José 
Olympio enfeixou. 

Foi este o homem, foi este o escritor, foi i!Ste" o amigo 
que perdemos esta semana. Levo daqui desta tribuna a 
minha sau~ade à s~a esposa Marly, pintora, mulher de 
rara sensibilidade e que foi a companheira última de 
Mauro Mota, aos seus filhos, a começar pela sua filha 
mais velha, que ele, num poema admirável, chamado 
''Os Epitáfios" que vai servir de encerramento destas mi
nhas palavras, dizia: ''paz, ouve Luciana, escute o rumor 
da rosa abrindo". 

Antes de descer da tribuna, quero encaminhar ã Mesa 
um projeto de lei, que disp~_e sobre a transmissão da miÍ~ 
sica brasileira pelas emissoras de rádio, onde, na justifi-_ 

- cativa, chamo a atenção do Congresso e do povO bras~~ 
leiro para a espoliação que vem sofrendo a música hrãsi
leira, através das. tevês e estações de rádio. Qu~remos re· 
gillamentar isto, em homenagem ao cantor maior que foi 
Mauro Mo!a. (Muito bem! Pal~as.) 
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O SR. PRESIDENTE (Lomanto Júnior)- Concedo 
a palavra ao nobre Senador Morvan Acayaba. 

O SR. MORVAN ACAYABA (PDS- MG. Pronun
cia o seguinte discurso.)- Sr. Presidente e Srs. Senado
res: 

Venho a esta tribuna para tratar de dois temas de_Di· 
rei to Eleitoral. Ambos são polémicos, como soem ser os 
assuntos que têm defensores estrênuos, num e no outro 
campo, -como argumentos sólidos, nascidos das _ç_Qn
vicções que, em matêrla jurídica, sempre comportam as 
cõntrovérstas. São el~s o distrítá eleitoral e a maioria ab
soluta nas eleições_. 

Não têm eles, Sr. Presidente, Srs. Senadores, a mesma 
notoriedade que, nos nossos dias, outros assuntos relati
vos a Direito Eleitoral vêm assumindo, como é o caso da 
fidelidade partidária. 

Foram, no entanto, esses dois temas muito discutidos, 
em outras épocas, como também o foram o voto do anal
fabeto, o voto obrigatório, o voto indireto a cédula única 
de votação, a cédula oficial e outras matérias semelhan
te~. Hoje tériú::les permanecido nos arquivos das Comis
sões Técnie;as do Poder Legislativo e nos textos doutri
nários de Direito Público. 

Por uma des_sas coincidências comuns, na vida públi· 
ca, esses dois temas, que pretendo abordar, têm consti· 
tuído,juntam-ente com outros referentes à matéria eleito
ral, a temática sempre repetida e sempre suscitada, por 
grandes figuras da extinta União Democrática Nacional, 
Partido em que me iniciei na vida pública e a cujos 
princípios-ideais me sinto intimamente vinculado, 

Cada tópi-co dos dois -aqui lembrados constitui objeto 
para longas dissertações, não apenas pela relevância que 
eles têm, mas sobretudo pela abundância de trabalhos 
sobre eles divulgados, com rica fonte de pesquisa, tanto 
entre autOres brasileiros, como entre publicístas de ou
tros países, sem se mencionar o registro histórico de -ex
periência do passado, altamente proveitosas na coleta _ _de 
subsídios. 

Com essas explicações introdutórias, pâSso ao Primei
ro tema: 

Distrito Eleitoral 

A atual Constitulção da RepUblica, no Parágrafo Úni
co do art. 148, dispõe: 

~·Igualmente, na forma que a lei estabelecer, os 
Deputados Federais e Estaduais serão eleitos pelo 
sistema distrital misto majoritário" e proporciõnal" 

Está assim consagrado o sistema misto para a escolha 
dos integrantes da Câmara dos Deputados e das As
sembléias Legislativas. 

Conseqüência e resultado final de muitos anos de lutas 
e de controvérsias apaixonadas, todas elas visando ao 
aperfeiçoarrlento dO nosso sistema eleitoral, a adoção do 
distrito tem tido, através da história polftica do Brasil, 
defensores e detratores implacáveis. 

Na verdad~ porêm, quase todos os países mais civili
zados do mundo, nos quais a prática da democracia está 
sempre ligada á autenticidade da representação popular 
o adotam. 

O Brasil, desde a Independência até nossos dias, igual
mente, teve a maio-r parte de sua experiência eleitoral 
dentro do distrito seja de um só de dois ou mais deputa
dos. Por uma inquestionável coincidência, tanto no lm· 
pério como na República fotjustamente nos períodos em 
qUC se praticou o -sistema distrital que o País conhCceu 

_ faSes de maiOr éstUbilidade política. 
SOmente cqm a Consj1tuição de 1934 ê que se adotou, 

eXPresS~menÚ:,-o sistema proporcional que não chegou a 
ser apl_icado, em ~vii'tude _do golpe de 1937. 
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Com a rcdemocratização do _Br_asi], apesar das resis
tências expressivas das constituintes de 1946, acabou fi
cando como OQrma o sistema proporcional. 

Daí para câ veio ele sendo praticado~-semp-re-Com 
críticas e reservas. dentre as quais pode-se _mencionar: a 
pouca ligação entre o-eleitOr' e O- eleito, pela possibilidade 
em votar em uma pessoa e contribuir para _eleg_e_t_ou_tr_a; o 
risco de várias regiões importantes ficarem sem represen
tação na_ Câmara e: nas Assembléia~ legisla_tivas; a enor
me innuência do poder económico, reiterada nas últimas 
eleições de !982; a sua_fl_ªgrante contradição com a uni
dade dos partidos, uma vez que as disputas por votos são 
mais intensas entre os companheiros de uma mesma 
agremiação, além de várias outras objeções contra o siJ?- _ 
tema proporcional sempre repetidas e proclamadas. 

A evidê_ncia _de tai_s inconvenientes, ger~\:]os pelo siste~ 
ma proporcional deu ensejo a que, desde as pririieir:is 
eleições que se Seg:Ufrãfu à ConstituiÇão de 1946, várias e 
autorizadas vozes se leyantassem contra ele, no parla- _ 
menta e na opin-iãO-pública. 

Já em 1958, pouco mais de lO anos depois da Consti
tuição de 1946, o Ministro Edgard Costa, elaborou pro
jeto, a pedido do então Ministro da Justiça, visando a 
implantação do Distrito Eleitoral. 

Depois dele, muitas iniciativas foram tomadaS cOiif o 
mesmo propósito,- todas, infelizmente, tolhidas pela re
sistênCia natural que sempre se antepõe 55-mudanças. 

Apenas para mencionar as mais importantes, cumpre 
citar os Projetas de Milton Campos, em 1960, de Oscar 
Corrêa em 1963, de Franco Montara emJ964, de Alfeu 
Gasparine, de Jorge Arbage e de BonifâriO Andraaa. 

Cumpre, igualmente, não omitir o admirável trab<Jlho 
oferecido nesta CaSa pelo meu eminente coestaduano, o 
ilustre homem público brasileirO, O Seilador Gustavo 
Caj:lanCri1a, na- for-ma de objetivas- e lúcidas recomen
dações, preconizando a 3doção do sistema ffiísto. 

Nes.<;e rol de gi-ande_s nomes, aos quais cumpre acres
centar a valiosa cOntribuição dó Senador Murilo Bada
ró, autor do substitutivo já aprovado pela Comissão de 
Justiça do Senado, avultum sempre os politicas mineiros, 
preocupados com a melhoria e a autenticidade das esco
lhas eLeitorais. 

Na verdade, como lembra em seu parecer na Comis
são de Constituição -e Justiça o Seiiador Murilo Badaró, 
não é fácil alterar-se o processo vigente. Lembra ele que 
na Alemanha se dizia que somente uma revolução pode
ria eliminar o sistema proporcional. A Revolução" de 
Março de 1964, que tantos benefícios trouxe ao PWs, 
perdeu a oportunidade de a dotar, logo_ no infcio, o distri
to eleitoral, perfeitamente oportuno na ocasião cm que 
foram extintos os partidos e se implantou o bípartidaris-
mo. 

f"dizmentc, porém, a regra já se tornou imperatiVa no 
texto constitucional vigente e o s,ubstitutivo que a regula
menta, uma vez aprovado pelo Congresso e sancionado, 
permitirá a sua--aplicação nas próximas eleições de 1986, 
com reais vantagens para o aperfeiçoamento de nossas 
instituições. 

O outro tema, Sr. Presidente, Srs. Senadores, que me 
traz a esta tribu_na é também de matéria eleitora.)_,._~ a 
maioria absoluta_, 

Está escrito, logo no arL I"'§ J'il da Constituiçã_o Fede
ral, que nisso reproduz os textos constitucionais anterio
res, os quais, por seu turno, ajustam-$e às conquistas li
berais, iníciadas em fins do século XVIII, que 

"todo poder em una do povo e em seu nome será 
exercido" 

Ê o princípio da soberania da vontade popular, aferi
da através de eleições liYres, por processos que assegu
rem a mnnife.<;tação consciente dãs preferências dos elei
tores. A par da prevalência da vontade da maioria, sem
pre se bus_cou proteger as minorias, para evitar o seu cs-

magamento e permitir a manifestação das opiniões di
vergentes. 

Como corolário natural __ desse~ prindpiá5,-resulta a ne
cessidade de que os eleitos contem, de_ fato, com a maio
ria dõs eleitores .que representem. 

Essa maigriã há de ser apurada mediante ci'íférios le· 
guisobjetivos e pfeviamente fixados através dos quais as 
-esColnas·sejam periodicamente feitas. 

_ No campo do Poder Legislativo, o critério-mais corre
__ _to_ para a obtenção da maioria é sem dúvida aquele que 

_resulta do sistema distrital, com deiç_õe~ em um só turno, 
onde prevalece o bipartidarismo ou em dois turnos, onde 
há o pluripardidarismo como é o caso da França concor
rendo ao segundo turno apenas os doiscandidatos mais 
votados em cada distrito. 
-Já- no que diz- respeito ao Poder Executivo, há ainda 

-milito ffiais fadlida-de em apurar-se a"rilaiorla. Não maio-
ri i relativa, mas, evidentemente, mai_oria_absoluta, que 
_efetive, de fato, o princípio constitucional de que "todo 
poder emana do povo e em seu nome será exerc;;_ido". 

No entanto por uma dessas imperdoáveis contra
dições, a nossa legislação, vem omitindo a decorrência 
Jógica do principio majoritário e tem permitido que para 
os cargos do Executivo se elejam candidatos que não ob· 
tiveram rrietade mais um dos votos apurados. 

Excetuadas as eleições indiretas, hoje em fase de reVo
gação, praticamente todos os Executivos da Un_ião, dos 
Estados_ e dos Municípios, nesses últimos anos, têm sido 
ocupados por candidatos que não conseguiram reunir_ o 
apoi,o da maioria do eleitorado. 

Apenas -a título de ilustração, convém analisaNe os 
- seguintes dudos n_uméric:os das eleições presidenciais, · 

·realizadas após I 945. 
Foram quatro Presidentes da República, eleitos dire

tameriteL 
_Deles apenas o general Eurico Gaspar Outra teve 

maio-ria absoluta, com 52,43% de votos. -

Os derríáis ficã-rain·, respectivamente, com os seguintes 
percentuais: Getúlio Vargas 46,62%, JuscelinO Kubits
chek 33,82% e Jânio Quadros 44,78%, todos, Portanto 
nliiwl'itàrlos." ·- ·· · 

Já as últinias eleições dirctas para Governadores dos 
Estados. realiz"adas em 1982 registraram váfias Vitórias 
de candídatos que não tiveram maioria absoluta, 
not:.mdo-se como ocorrências mais aberrantes os casos 
do Rio de Janeiro, onde o GOvernador se elege_u com 
pOuco mais de 31% dos votos e do Rio Grande do Sul, 
cujo Governador obteve 34,8%. 

Afrontou-se, des_sa forma o princípio áo Governo da 
-maioria. A minoria elegeu o Presidente e- Governadores. 
Ã rrlaiofia votou contra eles, sufragando os candidatos 
derroiados. - -

Com a soma de poderes concentrada nas mãos do 
Executi_~·o, nUO é fácil ver-se que admitida a escolha de 
seus titula-res por maioria simples é fraudar-se os princi
pios da sobcraniu popular e a norma democrática de que 
o Governo cabe à maioriã_ 

Por outro lado, postergada a exigência da maioria ab
soolut..t. acab<!-m as _IJl_inorias govern_ando, contra o voto 
-das maiorias.~- --

Nisso reside, justamente, uma das causas principais da 
instabilidade política do País e das sucessivas críse"S que-a 
República tem atravessado, sempre mais graves na medi
da em que o Presidente tem contado com menor apoio 
eleitoral e popular. 

Assim; se quisermos aperfeiçoar o nosso sistema elei
toral e assegurar padrões efetivamente democráticos 
para a escolha dos governantes, cumpre, com urgência 
adotar o princípio da maioria absoluta, evi~ando-se que 
9 País, os Estados e os Municípios seja~ dirigidos por ti· 
tulares que não têm a seu favor a maioria do eleitorado. 
. Era o __ gue tinha- a _di~e_r,_Sr. Presid~n-~e. (Muito bett!J) 

Novembro de \984 

O SR. PRESIDENTE (Lomanto Júnior) - Concedo 
a palavra ao nobre Senador Guilherme Palmeira. 

OSR. GUILHERME PALMEIRA (PDS- A L. Pro
nuncia o seguinte discurso.)- Sr: Presidente, -Srs. Sena
dores: 

Volto-me, mais uma vez, para o meu Estado e aprovei
to esta opórfunldade para ?presentar a V. _Ex•s umape
quemi. retrospectiva do Pólo Cloroquímico de A1agoas 
- PCA, hoje orgulho dos dirigentes poHticos e do povo 
alagoano, vez que se constitui o referido investimento 
num processo irreverslvel de mudança nos rumos du eco
nomia alagoana, devendo ressaltar-se o aspecto social, 
decorrente das atividades inerentes aci Pólo. 

Tor_!l-a-se, entretanto, difr:cil qualquer julgamento ante
cipado dos rumos traçados para a economia do Estado, 
advindes da implantação do Pólo Cloroquímico, sem 
a_nte§ poder ?presentar, historicamente, os_ motivos que 
levuram a tal alternativa de desenvolvimento. 

Alagoas é um Estado nordestino com uma área_ de 
27.731 \s.m 2

, uma população superior a 2 milhões de_ha
bitantes e, graças às ex_cepcionais condições edafoclimá
tiças da região, teve sua economia sustentada no s_etor 
primúrio e, especificamente, na cultura da cana-de
açúcar e do algodão, responsáveís pelo surgimento das 
primeirus unidades industriais no Estado, caracteriz<i.rido 
assim a presença do setor secundário na economia ala~ 
goana. 

Por muitos anos o crescimento paralelo da cultura da 
cana-de-açúcar e do algodão herbáceo, ligado evidente
mente ao próprio crescimen-to da indústria do açócilr e 
da têxtil, apresentavam-se como principais responsáveis 
pela formação de produto interno bruto do Estado, em 
virtude da favorabilídade dos mercados tanto interno 
quanto externo _que proporcionaram excelentes con
dições de investimento visando as ampliações e moderni
zações dOs referidos parques_ industriais. 

Por volta da dé.çada de_l960_, o EstadQs_e separou com 
uma situação de reÍraçãQno setor têxtil, principalmente 
·em virtude do aparecimento de novas tecnologias indu~ 
t_ri.ªLs., çaracteri_zadu-s pelo surgimentõ_ dos sintéticOs que 
alle~3.niffi s-ubstancialmente as condíções de_comPetitiviw 
dad_e do p_:roduto, desestimulando, sobremaneira, o setor 
primário no que concerne ao plantio da cultura tradicio
nal do algodão, _aliado à expansão de outras atividades 
de maior rentabilidade,_como é o cas_o espedfico da u"tilí
zaçào.de grandes glebas destinadas ao plantio do algo
dão herbáceo para a criação do gado bovino para corte. 

Este fato gerou uma grande crise, resultando no encer
ramento de__atividade noparque industrial têxtil de 10 
dUs 13 maiores indúStrias alagoanas. com cons_eqüêricias 
bastante danosas sobre o aspecto social, visto que referi· 
das indústrias estavam distribuídas nas áreas mais Careri
tes dQ espaço económico do Estado, bem como do fato 
de serem grandes absorvedores de mão-de-obra. 

Apesar da crise que se abateu sobre o setor têxtil ala
goano, a economia do Estado permaneceu em l)Íyei~ de 

-- --_-ci'~clmentõ bastante razoáVeiS, em virtude do fortaleci
mento e __ da dinamização do seu setor mais importante: a 
agroindúst_ria canavieíra que, a par das condições favo· 

__ ráveis para a sua expansão agrícola, aii!ndeu ao apelo do_ 
Governo Federal no que concerne à modernização de 
suas unidades industriais, decorrente do crescimento dos 
mercados internacionais. 

Durante a década de !970 o Governo Federal através 
do PROALCOOL provocou o crescimento do setor ca
na vieira, tendo _em vista o interesse de promover um 
substancial incremento na produção de álcool para utili
zação como carburante em veículos automotores, redu
zindo, as:ill.n. a dependência de derivados do petróleo, 
ca:-da vez mais oneroso. 

Para s.e poder atender à dem3nda de álcool estabeleci
d~ p-elo G~~·erno -Federal, dentro de seu programa de 
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substituição de gasolina, derivado do petróleo, pelo ál
cool derivado -da cana, o parque canavieiro alagoano 
ampliou, até_ o limite máXiino, as suas fronteiras de plan
tio, hoje representando aprox:imadamente 450.000 hecta
res dos tabuleiros c.osteiras do Estado, tornando Alago a:; 

o segundo pro_dutor de açúcar e álcool do Brasil. 
Em virtude da inexistência de novas áreas para a am

pliação de seus canaviais, o setoragroindustrial do açú
car e do álcool alagoano tenderá para um crescímenfo 
vertical, buscand_o assim atingir índices de produtividade 
através do emprego de novos tratos culturais e utilização 
de variedades de sementes que estão sendo desenvolvidas 
pelo PLANALÇUCAR~AL. No entanto, o acréscimo-de 
produção decorrente dessa nova fase, dado a sua longa 
maturação e altos investimentos que serão··realizados, 
apresentará níveis bastante inferíores ilOS Ve"rifi·cados nos 
últimos anos, refletindo enormemente na participação 
do processo dinâmico do produto interno bruto alagoa
no. 

Em se tratando de um Estado. cuja economia é depcn
denle em aproximadamente 5U%~de.ss.e selar, 
preocuparam-se os administradores públicos em buscar 
uma alternativa de desenvolvimento compatível com as 
necessidades de seu permanente crescimento, e que viesse 
também agregar insumos e matéiias-primasjá existentes 
na região, aléin. di -púHTioYer-a efeiíVaparticipação -do
Estado no programa de descentralização do crescimento 
industriul do Pais, conforme 3s metas traçudas pelo Go
verno Federal no seu III PND. Essa alternativa Joi, seni 
dúvida alguma, o pólo doroquímico de Alagoas. 

O pólo cloroquímico apresenta-se como um programa 
de alto interesse não apenas pela ótica econômica, mas 
também sob aspecto social, pois além de prOvocar uina 
mudança do perfil da economia do Estado, através da di
versificação da atividade industrial, possibilitando a in
tegração da indt:stría química, com a agroindústria ca
na vieira, promoverá uma substancial absorção de mão
dt!-obra, prevendo-se já no período de 1986 a 1988 (I• fa
se) • um número de empregos diretos._e indir.etos da or~ 
dem de 5.500 a 30-mif,fespectívamente, sem considerar 
as indústfius de transformação, ou sejam aquelas que 
utilizarão os bens intermediários gerados pelas indús
trias básicas, cuja característica é de ser extremamente 
absorvedora de mão-de-obra. Com a implantação das 
duas fases do pôlo, bem com.o o surgimento das indús
trias de transformação, o PCA oferecerá condições de 
absorver cerca de 30 mil empregos diretos. 

É rreciso considerar que o PCA apresenta como ca
racterística ímpar não ser um entrave na ·ecoilO_in1a.-de.;_ 
senvolvida na periferia subdescnvoh~ida, dissociadu.d.a 
realidade econômica local e dependendo de insumos e 
matérias-primas externos. Uma outra característic.u do 
pólo é que o meSmo apreSCnta·umiCauto:..suffclénclano-
seu abastcdmento de álcool, gás natural, cloro, eteno, 
dícloroet:.mo, energla elétrica, baga.ç.o_de cana, etc., não 
dependendo do oneroso petróleo importado. Dispõe o 
Estado de Alagoas, notadamente na sua Capital, Ma
ceió, de Vantagens Jocacioriiús eni_ -.... muõe de cxcelenteS_·
instalações portuárias, compostas pelo Porto de Jaraguá 
e pelo pier da salgema; de grande oferta de energia elétri-
ca em função do sistema P::J,ulo Afonso e brevemente"_ 
pelu Usina de Xingó; da disponíbilidade de .. gás natural, 
haja vista à descoberta recente de uma das maiores fazi
das do País prôx.imã ao pólo (r2 milhões m;), além de 
outras jazidas e o gás que sobra dos poços produtores de __ 
petróleo; da disponibilidade de bagaço de cana-de-_ 
açúcar que gcrarã lodo vapor nljCessário, sem utilizar 
uma gota de óleo combuslh:.el.;. da grande oferta de.álco_ol. _ 
para a produção de.. et.c.no em substituição ao mesmo 
produto derivado do petróleo (atualmente se encontra 
em funcionamento uma planta de eteno via álcool com 
capacidade efetiva de 100 mil toneladas/ano, cons.umin
do .cerca de 200 milhões de _litros de.álcool), be_m como 9~ 

álcool destinado a vários produtos da rota alcoolquímica 
(butano!, ácido acético, acetatos~ etc.), além dos demais 
insumos produzidos pela salgema, em grandes quantida
des e a custos inferiores aos pratiCados no Brasil e no ex
terior. Os bens produzidos pelo pólo cloroquímico de 
Alagoas terão competitividade nos mercados interno e 
externo, atendendo às necessidades da atual conjuntura 
desfavorável, pois irão substituir importações e ampliar 
a oferta· nos mercados nacional e internacional. 

T6rii.-a-se necessário ressaltar, inclusive, o caráter agre
gador e auto-suticiente desse pólo, em virtude da quase 
tota11dade de insumos e matérias-primas utilízadas, se
rem de origem local. Com relação ao PIB alagoano, 
acredita-se que, em uma década, esse agregado cre~cerá 
substancialmente, passando a renda per caplta dos atuais 
US$ I mil para mais de US$ 2 mil, a preços constantes. 
Quanto ao ICM gerado, será superior à atual partici
pação da agroindústria açucareira. 

O pólo cloroqufmico de Alagoas encontra-se em fase 
de implantaçãode sua infra-estruturll: básica, com custos 
estirriados em 100 milhões de dólares, bem como das uni~ 
dades industriais e com previsão de início de operação 
para o final de \986. 

A concepção do pólo cloroquímico de Alagam; 
alicerçou-se .D.Q. -~~istência de duas centrais básicas de 
matérias-primas: o complexo industrial da salgema e a 
agrojndústrin cana vieira. 

O Complexo da Salgema será o responsável reJo for
necimento de soda cáustica, hidrogénio, cloro, ácido 
clorídrico, dic!oroetano e eteno a partir do álcool. 

A agroindústria canavieira forncceró o álcool para os 
diversos projetas da rota alcoolquímica, o açúcar para os 
projetas sucroquímicos -e o bagaço de cana para a ge
ração de vapor essencial ao pólo. 

A par da existência dessas duas grandes centrais que 
são resr}onsáveis pela arraTiCãda do pólo, a nossa matriz 
industrial prevê uma outra central de matérias-primas 
rerrescntada por um3 planta de "gasolina natura! -
PGN". 
_ Tãº_.!l!lPOit~.ote __ quantq as .dua§ prjme[ras Çentr_ai~. 

consideramos a PG:"-1 o catalizador de nossa matriz in
dustrial, pqis suprirá o pólo cloroquímico de A lagoas
PCA de alguns ínsumos de vital importância como o eta
no, metano, propano, butano e outros g:Jses, sem .. os. 
quais .se criariam fatores limitantes p~ra a consolidaÇão e 
expansão do PCA. 

A localização da referida planta, com estudos já de
senvolvidos pela PETROBR1\S vem sendo pleite<Jda 
para a área do pólo, aproveitando~ para isso, a existência· 
de grandes reservas de gás no município de pilar, 
permitindo-se agregar ao complexo químico mais essa 
import:.H1te f~1te de matéria-prima. 

Por outro l:i.âo, .com a PGN na área dO pó! o cloroquí~
mico de Alagoas - PC\ teremos excelentes condiÇões 
de.competitivld<Jde nos mercados externo e interno, dada 
a possibilidade de formação de custos de produção infe~ 
riores.a.os praticados em outras regiões do País e do ex te-

- rior, .em virtude· âas- vantagens comparativãs que Ala-
goas oferece. 

Cõm- reliiçã"o aos produto~ cloradas, a grande vanta
gem reside no fato da disponibilidade e cus.to relativa
mente baixo da ex.tração do sal, bem como do campo~ 
ncõti.eiterghi elétrica ser um dás mais baixõs ·dO-mundo. 

Já os produtos da rota alcoolquímica dispõe de uma 
oferta abundante de álcool num raio médio de 70 km. A 
estimativa para a a tua! safra é de 700 milhões de litros. 

Com .r~lação aos produtos petroquímicos o grau de 
_ co~petição é determinado pelo custo da matéria-prima. 

Onde houver gás natural, haverá custos e preços mais 
baixos do que os petroquímicos a partir da nafta. Con~ 
vém lembrar o receio .do mercado internacional com a 
entrada árabe. na petroquímica, alicerçada no gás natu
raL Assim, um dos poucos pólos a não temer e·ssa entra-
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da avassaladora dos árabes será o de Algoas, com a 
PG~. _ç_omo uma das centrais de matéria-prima. 

Outrossim, sabemos que os complexos qufmicos sãO 
grande consumidores de energia. N.O caso de_Alagoas, o 
PCA integrado à base económica tradicional- agroin
dústria açucareira, utílizará o bagaço de cana-de-açúcar 
como nOva fonte energética, que gerará todo o vapor ne
cessário, em Substitu"lção ao óleo combustível. Comple
mentar a essa fonte energética poderá também ser utili
_?:ado para tal fim, o gás metano ejou o etano. Atualmen
tc, constata-se que a Salgema utilizada cerca de -2.400 
T /mês de gás como combustível, ou seja, aproximada
mente 100.000 M 3 /Dia. 

Mesmo diante de um potencial tão imenso e de pers
pectivas quase i fi previsíveis, quero levar ao conhecimen
to de V. Ex• a nossa preocupação quanto à possível inde
finição, por parte da PETROBRÁS, na i·nstalaçãO da 
planta de gasolina natural, na área do pólo cloroquími~ 
co. Convém ressaltar, ainda, que a implantação do pólo 
c!oroquímico no Estado de Alagoas é fruto do reconhe~ 
cimentO, por parte do Governo Federal, do verdadeiro 
caráter ·desenvolvimentista que vem inserido no referido 
empreendimento, o qual, em virtude dos altos interesses 
da Nação e da região nordestina veio ser in.stituclonãli~ 
zado a_través do Docrc~to-lei da Presidência da. República 
n" 87.103 de l 9 de abril de 1982, tornando-o desta manei
ra totalmente irreversível e integrado à poHtica de desen
volvimento nacional. 

Por esta raZão, Sr. Presidente e Srs. Senadores. parece
nos de vital imporh1ncia a promoção de ações que ve
nham concretizar a implantação da referida planta de 
gasolina natural na área do pólo cloroquímico, pois a 
sua não efetivação provocará a quebra .da concepção bá
sica da matriZ industrial desenvolvida para o nosso pro
gra~!J.,_que alé.m de ser Uf"!l? grande alternativa de desen
Yolvimento, prevê ainda a utilização plena de todos os 
recursos naturais existentes em nosso Estado. 

Tenho certeza, Sr. Presidente c Srs. Senadores, de que 
o meu Estado de A lagoas, dentro em breve, estará plena~ 
mente. integrado à economia brasileira, proporcionando 
.a.ssim_uma maior afirmação do N ardeste no contexto do 
Brn..'"til. (Muito bem!) 

O SR. PR~SIDENTE (Lomanto Júnior)- Concedo 
a palavra ao .nobre Senad_?r Ãlvaro Dias. 

O sa: ÁLVARO DIAS (PMDB- PR. Pronuncia o 
seguinte discurso.} -Sr. Presidente e Srs. Senadores: 

Tivemos ·o·poi-TL.!nidã·ae; na última semana, de abordar, 
a partir da situação econômico~social de nosso Estado, 
os problemas e as p~spectivas do desenvolvimento.agro
pecuário nacional com base na experiência paranaense. 

- E-áeio que Seria útil e· relevante seguirmos neste tipo de 
abordagem, tendo cm vista, agora. outros dos magnos 
problemas nacionais: o da recuperação do .nível de em~ 
pfego e·oa ·concomitante mudança de nosso estilo de de
senvolvimento. 

Favorece-nos, sobremaneira, a perspectiva que adqui
rimo's, nestes últimos anos, com a crítica constante e cui
dadosa das políticas econômicas e sociais - ou princi
palmente dos efeitos sociais perversos destas políticas
adotadas pelo Governo Federal. Do mesmo modo, ilus
trrim esta maneira de ver o contato cotidiano e atento 
com a prática do Goverrio Ri.cha no enfrentamento dos 
problemas regionais derivados das políticas recessívas 
capitaneadas pela econômica do Governo Figueiredo. 

É hora, portanto, de tirar as devidas lições dessa arnar
·ga experiência recessiva, para construir um futuro me
lhor e menos vulnerável para nosso povo. Principalmen
te-quando_ se desenha a perspectiva de termos um Gover~ 
~o demOcrático e compromissado com as aspirações 
mais legítimas da maioria da .Nação. 

Lembro que, quando se fizeram sentir dificuldades re,
sultantes do primeiro choque do petróleo e, diga-se a 

_bem da verdade, resultantes também do esgotamento do 
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modelo de desenvolvimento adotado na vjrada dos anos 
setenta, já durante o Governo Geisel, Jevantou~se uma 
polémica entre os -principais grupos de influência sobre a 
política governamental, aCerca das prioridades que deve
riam orientar esta política. De um lado, alguns Minis
tros, com o Professor SiruOnsen à frente, insistiam: enl 
que deveria o Governo partir para uma rígida-política de 
estabilização de índole recessionista que evifasse o recru.;. 
descimento da inflação e o agravamento das dificuldades 
externas, De outro, Ministros cOmo o·ãtual Senador Se
vero Gomes, propugnavam um.ccu.t'gente política de rea
justam~nto do perfil da estrutura produtiva, voltando-a 
para o mercado interno, especialmente para o atendiM 
menta das necessidades básicas de consumo. 

Na ârea privada, então, as posições div~rg'iam-, 
dividindo-se os vários segmentos de opiriião e de interes
ses. Alguns, desavisadamente, acreditavam ser possível 
persistir na ilusão do milagre, expandindo a produção de 
bens duráveis de consumo destioados às camadas de ren
da mais alta e sustentando s_ua voracidade de insumos e 
equipamentos impcrtados com mais exportações. Ou
tros, embalados pelas esperanças de novas oportunida
des de inversões rentáveis, colocavam empenho em dar 
aprofundamento à substituição de importações, já- no 
campo dos bens de produção e de insumos mais sofiSti
cados, mesmo que às custas de maior endividamento ex
terno e de alargamento da dependência financeira- e tec
nológica do exterior. E uns poucos, mais piecã.vidos, en
xergavam na expansão do mercado interno a saú;ia mais 
segura para as inCertezas qUe se desenhavam. 

Como se diz hoje, costurando um acordo aqui_ e outrq 
ali, o Governo partiria para uma política econômiClí 
híbrida, que teria efeitoS explosivos mais tarde, mas asse
guraria uns poucos beneficias no curti:) e médio prazos. 
Prevaleceu a tese do aprofundamento da substituição de 
importações, com esforço mais ingente de exportações e 
captação de recursos no exterior, entrando, também, 
pelo lado da substituiÇão de fontes de energia, tudo isto 
amalgamado por um feroz incrémento dos inveStimentOs 
públicos em prÔjetos "de graiide porte. 

Ainda hoje é extremamente difícil contabilizar OS LL!.~ 
cros e perdas deste hibridismo de política econôffiii::a. 
Alega-se a seu favor que ela protelou a eclos_ão da crise 
recessiva e, aO' mesmo terripo, deixou plantadas con
dições infra-estrutU.rais çl.e retomada do c!esenvolvimento 
no período seguinte. Debita-se a ela, etn contrapartida, o 
haver amplificado o grau da recessão que seria invevitá
vel dada a natureza do estilo d.e desenvolvimento adota
do pelo regime. E haver magnificado, també~, o proble
ma do endividamento externo do Pafs. 

No essencial, porém, ficou uma liÇão. Estas opções fo
ram adotadas com base numa discussão autoritariamen
te limitada. As parcelas mais significativas da Nação fo
ram ignoradas. Só qveram voz OS interesSes empresariais
privados, nacionais e niultinacionaiS, a lecnocrãda daS 
empresas estatais, os dirigentes econômicos do EXe.êuti
vo e umas poucas lideranças formais do Partido .do Go-
vemo. 

E ainda assim, manifestações importantes do p-ró-príó · 
empresariado, advertências bem fundamentadas de têc
nicos e de poHticos, tanto do Governo conio _-da_ Opo
sição, foram desdenhosamente ignoradas.. Co.o:i"o foram 
baldados os protestos de sindicafóS, efüidSdes Civrs;-
equipes universitárias e todo o alarido de setores ponde
ráveis do Congresso. 

Do mesmo modo corno foram limitados os protestos, 
críticas e admoestações: do_Cáilgie.Ssq e da opinião públi
ca, quando se puseram em prática as vMias e desastradãs 
políticas econômicas do atual Governo, ante a eclosãO 
da mais grave crise da-economia" brasileira em toda su?. 
História. 

Hoje, não há como fafar em lucros e perdas destas 
poHticas mais recentes. Os prejbfzos esmã.gam-os even
tuais ganhos. E o que resta ê tomar muitO cuidado nesta 
fase em que se prenuncia uma retomada do crescimento, 

para que não engendremos um novo _baú de ilusões e 
frustrações politicamente d-esastroso. - . -- · 

Dois pontos fundamentais devem ser tomados em cu"iM 
dadosa conta. Primeiro, a crise recessiva resultou, em 
sua profundidade, da coincidência de ciclo_s de longo e 
médio praZos- "inerentes à dinâmica de uma economia ca
pitalista dependente como a brasileira; isto quer dizer 
que tenderíamos à recessão de modo ineVitâvel, exata
mente por haverem sido mantidas as suas características 
concentradoras e desequilibradas de expansão. E quer 
dizer também que os grupos hegemóniCos foram, rilais 
uma vez, inábeis para perceber este fato e incompeten-tes 
para efifrenfâ-lo- com eficácia. 

Segundo, como decorrência destas tendências concen
tradoras do capital e da renda- e da incilpacidade d-e as 
~Jites buscarem alternativas menos u-suárias e conserva
doras - deixou-se de enxergar que havia amplas mar
gens de manobra, para reduzir o impacto do ciclo de
pressivo, pela busca de novos focos de.expansão econôM 
mica fora dos setores convencionais e Com base na am· 
pfiação do mercado interno. 

Uma parte deste cenário, Sr. Presidente, Srs. Senado
res, _é dado~ justamente,' pelo que ocorreu no Estado do 
_Pa,_railá._ A_ partir de meados dos anos sessenta~ 

vlsiU:mbiOii-se que em nosso EstadO havia_çondições n,_o
tl!velment~ apropriadas para um grande processo de mo
dernização agrícola, vocacionado -desde logo para a ex
portação. O café dava mostras de arrefecer seu papel na 
captação de dívisas; o mercado internacional começãva a 
absorver sempre maiores volumes de grãos, soja e milho 
-em· esp~cíal; e o mercado doméstico !ffld_Cil_Cia-va uma 
pr'ocura ·crescente de feijão, milhÕ, aves e outros alimeli
tos e matérias-primas. 

Diversificar a produção, antes concentrada no café, 
através de um rápido processo de meCanização, de 
adoção de tecnologias fundadas no uso d_e fertiliza"ntes e 
defensivos químicos, de aumento do porte e complexida
de da _l!nidade produtiva, parecia ser uma: ój:>ção vantajo
sa. Gerariao enormes excedentes exportáveis-, increffienta.=-
ria - secundariamente - o abastecimento internO de 
aliment'?s de u~ generalizado e, principalmente, faria 
~urgir uina agricUltura altamente integfada com a indús
tria. Só que muito mais vaniajosa: pãra esfa dÕ que para 
o produtor agrícola e para a pojllliação em geral. 

É verdade que, na margem, esta política permitiu au
mentar notavelmente a renda média dc;--setOr, bem ab3.i
xo do que teria· sido possível, com o espetacular aumento 
de _sua produtividade, mas ainda assim com urii saldo 
bem positivo. Parte desta reiida, faça--se .füstiç8., ãC3.bOu
ficando no -Estado; sob_ a fo-rma de impostOs e de consu
mo privado, ou mesmo como capital acumulado, pro
porcionou senSível dinamização do setor terciârio e al

-guni ateiltõ -à industrializaÇão. 
Em contrapartida, reduziu dramaticamente o nível de 

emprego na própria agricultura; tornou escassa, em ter
mos absolutos e relativos, a terta, deslocando milhares 
de pequenos pro~utores e quase extinguindo o-~egrilerito 
de_ parceiros.e arrendatários; concentrou a estrutura fun
-Ciiária; e tornou flagrantemente vulnerável a pequena e a 
média empresa agrícola e, por extensão, toda a_ economia 
do Estado. 

O _quadro atual e para Os próximos anos, como se veri~ 
fica dos estudos do lP ARDES, é o de uma agricultura 
que requererá menos de 20% da força de trabalho rema
nes'Çifute das grandes migrações dos anos setenta; relati
vamente forte nos ramos exportadores e de grandeS !iCg-
mentos de mercado agroindustrial, mas ainda débil na 
produção de alimentos básicos de largo consumo popu
lar. E que lahço"u enormes contingentes de migrantes das 
principais aglomerações urbanas do_ Estado; onde, até 
1990, estarão concentrados quase três quartos dos 9 mi-

-~ lhões de habitantes do Paranâ. 
E aí se concentra t_ambém a grande vulnerabilid~de de 

nossa econorriia e o maior problema de nossa sociedade: 
em_pr~go- e gualidade de yida para toda esta ~assa huma
na. 
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Ao en_trar a e_conomia nacional em recessão, este caste
lo de cartas revela sua fi-agilidade, Entre 1980 e 1983 o -
Produto Interno per capita do Paraná decresce effi 
20,7%. E o número de desempregados aumenta de 98 mil 
para cerca de 300 mil pessoas. Apesar de assegurada uma 
certa margem de expansão produtiva na agricultura, por 
caus~ do crescimento das exportações, as isenções e prêM 
mias fiscais reduzem o ritmo de arrecadação de tributos 
estaduais. A desigualdade de renda derivada da estrutura 
concentradora de propriedade e de dinamismo das uni-

-· -dades de produção faz aumentarem os contingentes de 
famílias pobres nas cidades e nas áreas de pequena e mé
-dia propriedade agrícola. Nestas são de 615 mil famílias 
que _sofrem estas conseqüências- da crise. E nas cidadeS, 
diminui o riível de ii.tividade da construção civil e da in· _ 
dústria de m-inerais não-metálicos, que dão alento à vída 
urbana, junto com o comêrci_o e os serviços. 

Só hâ uma saída para estes efeitos deletérios do estilo 
de desenvolvimento adotado nestes vinte anos de arbí
trio e de,monopólio de poder: um crescimento estável e 
autó_-sustentadoJ com deliberado e firme esforço de re-

- distribuiÇão da re!"J.da, vale dizer, rastreado na expansão 
do mercado interno e na ativação dos setores indusir1ais 
e de serviç?s a_~le __ voltados. 

E é na contradição inerente ao ciclo recessivo que se 
encontram os pontos de apoiO deste processo. Há capa
cidade -ociosa acumulada justamente nos setores produti
vos aptos a atender a este mercado inter_no. Enquanto 
excedem capitais ociosos, nos segmentos alheios ao con~ 

_sumo popular, _engolfados na especulação usurária. 
Outros estudos do lP ARDES e da Secretaria de Plane-

jamento de nosso Estado monstram que, com o volume e 
a estrutura da população e dos serviços que ela requer, 
seriam necessários programas públicos para proporcio
nar, no mínimo, 287 mil unidades habitaciOnais, só para 
atender ao incremento de famílias sem habitação no pre
sente até 1990; ou um ináxinio de 809 mil unida:des se -se 
considerar também o dêficit relativo de moradías. Do 
mesmo modo, seriam requeridas estruturas de sanea
mento para forrieCer água pofâvel para mais 470 mil do
micílios e esgotos para outros 660 mil. 

Nos campos da educação e da saúde, a capacidade ffs_i
ca de atendimento, na forma atual e usual,jâ é suficiente~ 
Não ·obstante há carêncías qualitativas de enorme vulto. 
Escolas que necessitam de ampliação e melhorias; postos 
de saúde que devem ser equipados e dotados de pessoal 
habilitado a prover serviços básicos de saúde preventiva 
e atendimento elementar mais eficaz do que os atuais 
modos de internamento hospitalar. 

A própria: tessitura da rede urb~na e das malhas citadi
nas farão necessários novos serviços de abastedmento e 
de transporte urbano e intermunicipal. Se, na ponta, es
tes. serviços ficam a cargo da iniciativa privada, toda a 
infra-estrutura de apoio depende de iniciativas públicas. 

Assim, ao lado de um vigoroso esforço de estimulação 
- da iniciativa privada na agricultura e na indústria e ser· 
viços- óride devem estar presentes os sistemas financeí
ros públicos - cabe também um papel de extrema im
portância, na geração de empregos, ao setor público de _ 

-serviços sociais. E não são, absolutamente, negligenciá-
veis, seus ímpacioS econômícos sobre os setores privados 
de construção civil, de produção de materiais e equipa
mentos, de materiais de transporte, comunicações e ou
tiOS sei-ViÇO-S. -Sem contar que, ao tempo em que contri
bu_em_ para elevar_ a quafidade de vida das populações 
atendidas, estão-, igualmente, gerando salários e incre
mentando o consumo de bens essenciais. 

Nos estreitos limites permicidos pela repartição de- en:: 
cargos e-poder decísório entie os níveis--de governo e pe
las condições de arrecadação da atual fase, o Governo 
Richa já vem adotando parte destas estratégias. E ê nos
sa esperança que, sob o Governo da Aliança Democrâti
ca, liderado pelo Dr. Tancredo Neves, sejam desenca
deãdas aS mudánças_ estruturais e de política econômica 
que a Nação exige e que proporcionarão condições 
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propícias a que este novo estilo de desenvolvimento se 
possa concretizar com rapidez e eficâciã. Não só em nos
so Estado, mas para o bem de todo_º povo brasileiro. 
(Muito bem!) 

O SR. PRESIDENTE (Lomanto Júnior) - Coricedo -
a palavra ao nobre SCmid_or Nelson CarneirO. 

O SR. NELSON CARNEIRO (PTB- RJ. Pronuncia 
o seguinte discurso.)- Sr. Presidente e s-rs. Senadores:_ 

A situação dos Po!iciais Federais, aposentados de 
acordo com a Lei n9 4.878, de 1965, encerra lamentável 
injustiça porque, ao passarem para a inatividade, perce
biam a Gratificação de Função Policial na base de no
venta e cinco e cem por cento dos seus vencirUentoS, ten
do, no entanto, na inatividade, reduzido para sessenta 
por cento esse benefício, nos termos dei Lei n"' 7.147, de 
24 de novembro de 1983, razão por que enfrentaram um 
~rejuízo da ordem de quar~nta_ por cento s~bre os venci~ 
mentes. 

Para agravar o problema, a maioria desses inativos 
teve os seus títulos apostilados pelo Calenda Tribunal de 
Contas da União, com aqueles benefícios reduzidos, pa· 
recendo haver uma contrariedade ao § 39 do art. 1.53 da 
ConstitUição, Que preserVa óS direitos adquiridos, a coisa 
julgada e o ato jurídico perfeito, uma vez que a Lei n9 
4.787 não admite aquela redução. 

Os policiais federais, prejudicados com a aplicação-do 
Plano de Classificaçã.o de Cãrgos, Leí n9 5.645, de 1970, 
conseguiram para compensar a defasagem dos venci
mentos, a gratificação por oper"áções especiais, no valor 
de sessenta por cento do vencimento-base, inicialmente 
não extensivo aos inativos. Advindo a Lei n"' 7.147, de 24 
df? novembr~ de 1983, a gratificação foi estendida aos 
aposentados, qualquer que fosse a data do início da sua 
inatividade. 

Entretanto, a partir do Decreto-lei n"' 2.111, de 1984, 
foi restabelecida a gratificação de função policial, com 
que a maioria se havia aposentado, com os índices de no
venta e cinco e cem por cento. 

Agora, procura~se elevar essa gratificação, tornando-a 
incorporável à aposentadoria. Quarenta por cento da 
gratificação de fur1ção e mais sesseilta por centO pof ope: 
rações especiais elevariam em 'cem por Cento o nível da 
aposentadoria. 

Esperamos que o Governo ateilda a eSsa justa relV:iitdf.: 
cação, enviando ao Congresso Nacional o competente 
projeto de lei, de sua iniciativa exClusiva, vedãdõaOs 
parlamentares iniciar qualquer providência legal relati-
vamente ao funcionalism-o-. - -

Se a funÇão policial é uma das mais arriscadas e nãO 
existe, no Estatuto do FunCionalismO, o instituto da gra
tificação por risc-o de Vida, são justi.S.Sirilas ·essas Oufrils, 
que lhe oferecem eficaz sucedâneo. Mas é PrecisO que se
jam conferidas aos aposentados, como prêmio pelo risco 
sofrido quando em atiVidade, como sucede com os que se 
aposentam pela previdência social. 

Fazemos votos para que o DASP encaminhe a matéria 
à consideração presidencíal, para que ·possamos aprovâM 
la no Congresso Nacional. 

Era o que eu tinha a dizer. (MuitO bem! Palmas..) 

O SR. PRESIDENTE (Lomanto Júnior) - ConCedo 
a palavra ao nobre Senador Enéas 'Faria. 

O SR. ENitAS FARIA (PMDB- PR. Pronuncia o 
seguinte discurso.) -- Sr. Presidente e Srs. Senadores: 

Os países do Terceiro Mundo, nele incluídos pratic~:~-
mente todas as nações latinoMamericanas, Vêm-pagando 
pelo que não fizeram: a crise mundial, notadamente a in
flação interna dos países que compõem o Primeíio Mun
do._ 

sua inflação, imPortar as matériaS-Primas de que necessi
tam do Tei-cefro Mu!ldo a preçÕs aviltados e exportar ca~ 
pitais para os -povõ$ subdesenvolvidos, manipulando 
unilateral e arbitrariamente a prime rate e a llbor, expe
diente com o qual promovem a transferêncía ao mundo 
subdesenvolvido ou em desenvolvimento os efeitos_infla
cionários decorrentes da abrupta e considerável elevação 
do preço _dos combustíveis. 

À semelhança do que vem ocorrendo no Brasil, nos úl· 
timos vinte anos, onde a socialização dos prejufzoS tCm- -
se dado ao ilível das cf:isses mais pobres, também nas re· 
lações internacionais o fênomeno s·e repete. E, a fim de 
que a situação se mantenha inalterável para os países ri~ 
cos~ õ- Fund-o Monetário Internacional, como feitor e 

- - prepoSto dos grandes conglomerados financeiros mun
diais, propõe, impõe e administra com mão de ferro um 
programa de austeridade rígida para os países devedores, 
a fi"tri de assegurar aos credores o pagamento dos juros 
dos empréstimos concedidos, tornandos, entretanto, ab
surdos e escorchantes pelas variações da prime e da llbor. 

Assiin, para os países endividados, entre os quais o 
Brasil e praticamente todos os países latino-americanos, 
a receita, segundo a conceituação do FMI, é a recessão, a 
contenção do crescimento, o empobrecimento cada vez 
maior das classes ·pobres e a proletarização da Classe mê
dia, maior concentração de riqueza em poder de uns 
poucos bafejados pelas benesses gevernamentais e o cnn-_ 
seq(iente atraso no desenvolvimento, em vista do desestí
mulo a investimentos industriaís e o retoritó forçado a -
uma econOmia _tipicamente pririiãria, de produção e ex-

-portaçãó de rriatêrias~Primas, par·a esses mesmos países 
emprestadores de capital mas, a preços ditados por eles 
mesmos, vez: que corúrolam todos os mecanismos do co
mércío mundial. 

A América Latina, como, de resto, os demais países do 
TerceirO (\1undo, não poderia resiStir imune a essa san
gria, a essa transferência dos frutos de seu tr:abalho para 
benefíCíO exclllslvõ das populações dos países ricOs. 

A -aetCrioração dOs termos de intercâmbio entre a 
Amêiica Latina e os Países Centrais tem sido de tal or
dem que, só de 1979 para 1980, o poder de compra de 
nossas expQrtações caiu em cerca de 50% e as re_lações de 
troca em quase tO%. Em outras palavras, estamos expor-_ 
tando cada vez maiores quantídades em troca de cada 

_ ~ ve_z mertõres qual] tias de divisas e, guafldo, ainda_ assiril~ 
se consegue um superãvit na balança comercial, este é 
consurTiido -pel<i flutuação dirigida unilateral e arbitraria
mente da prime rate e da libor, restando quase sempre 
um déficit em contas correntes, o que, na prática, signifi
ca- um verdadeiro condisco do eventual lucro que os paí
s~ pobres conseguem nas suas exportações. 

Nos últimos quatro anos, por força da política ecó-iló::---
- mica posta em prãffca pelos países capitalistas, o cresci~ 

menta da América latina vem marcando paSSo. Atê 
1974, ele se situava em torno de 7% ao ano, mas, de 1980 
para-cá, ficou estacionado no patamar dos três por cen~ 
to: 4%, em 1980;"3%, em 1981; 3%,-em 82, e apenas 1,8%, 
em 1983. Ao mesmo tempo, em contrapartida, a entrada 
de capitais estrangeiros nos países latino·americânos 
cresceu assustadoramente. )';: que, desesperados, por um 
lado, à procura de uma saída e, outro, embevecidos e 
embaídos pelas mirabolantes, mas aparentes, facilidades 
oferecidas pelos- Países capitalíSÍas, -os ioVerriã-nteS 
IatinoMameriCanos procuraram equiPar seUs ·parqU:es in
dustriais e adequar suas infra~estruturas para irlàf:m"ên"~ 
tar as respectiVa~ expqrtaçõr!s, esquecidOs de que úldO · 
não --passava de uma falácia. Prinleirõ,porqu6 teriam de 
enfrentar a competição com os própriOs· países fornece~
dores de capital e o proteci"onismo de toda espécfe--com 
que procuram defender suas próprias -economias. -Em se-

Ao defrontarem~se com o primeiro choque de pe- -
tróleo, em 1973, os Países Centraís procu"rara-iTfeXport:ar-

guida, porque os países centrais detêm ferreamente á 
Controle de todos os mecanismos do mercado internad· 
(;ionã.l e, assim, impõem os- preçOs que lhes conVêin. 
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Além- disso, tais empréstimos só são concedidos com ela
, usula de viõCuiação a iiquisições de produtos acabados 
fornecidos pelos próprios -emprestadores, e geralriiente 
num percentual que varia de 50-a 80%, sem considerar a 
existência, Oü nãõ, de similares nacionais nos pafses to-
madores, com os quais vêm competir dentro de nossos 
próprios território-s. Com isso, intensificou-se urh pro~ 
cesso de Iiquidãção e desnacionalização da incipierite in~ 
dústria local, em cada um dos patses tomadores. 

Assim;- os paíseS capitalistas, além de se assegurarem 
as vantagens financeiraS dos emprés:flmos como tal; além 
de se garantirem contra os efeitos inflacionários inter~ 
nos, exportando para os tomadores esse ônus, consegui
ram- manter, ínf6filãilierite, níveis elevados de emprego 
de sua própria força de trabalho, mantendo sob controle 
as tensões sociais, enquanto nos países tomadores pas
sou a lavrar o desassossego, a incerteza, o desemprego 
em massa, a estagllição e o ·agravamento das tensões so~ 
ciais, provocadas -pela reduÇão do poder aquisitívo dos 
salários, a qUeda dos níveis de remuneração e a inflaçãO 
descontrolada. 

A América latina é muito sensível às oscilações da eco
nomia do Hemisfério Norte. No auge da evolução das 
economias centraís, no períOdo 70/74, antes, portanto, 
de surgirem os primeiros efeitos do choque do petróleo 
de 197_3, a América Latina também respondeu com um 
acelerado desenvolvimento, quando chegou a apresentar 
uma média de _cres_cimen~o de 7% ao ano. No quadriênio 
seguinte, nosSas i~portações tfcaram 90% mais -cãraS, 
enquanto, _a_ preços reais, nossas exportações-, apenas 
para mante"r ou elevar em pequena prOporção o ingresso 
de divisas, em ã.lguns itens duplicaram ou triplicaram de 
volume. 

O empobrecimento das populações latino~americanas 
não é ape-nas um -dado estatístico, mas_uma realidade es
tarrecedora e preocupante. Segundo a CEPA L- Co· 
missão Econômicã pú.i a América Latina- metade da 
sua -população, isto ê, 170 milhões de pessoas, incluindo 
MêXiCo, Caribe e Améríca Central, não têm- pasmem, 
Senhores =--Condições nem mesmo para adquirir bens 
destinados às necessidades básicas de sobrevivência, en
quanto outros 70 milhões só _conseguem adquirir uma 
alimentação míninia. De um total de 340 milhões de peS
soas, o mercado interno ieallãtino-americano se reduz a 
pouco mais de- 50 milhõeS. 

Ainda assim, nos últimos anos, observou-se um 
avanço no comércio intra-regional latino·americano, es~ 
tando, hoje, por volta de 17% do comércio total da Re· 
gião, compensando, em parte, a queda das importações 
pelo Primeiro Mundo. 

Mas ainda é pouco, principalmente se s_e tem em vista 
a absoluta n(!cessídade de cada país de libertar-se da sub~ 
missão às imposições do comércio mundial, capitanea
do, ate aqui, sem sombra de dUvida, pelos países do H e· 
misférió Norte. 

Um velho sonho latinoMamericano contínua ainda sem 
corl'cr~tizaçãó.:.. a inT~iração -econômica do Continente. 

Em l961, fundou.se, em Car_acas, a ALALC ~Asso
ciação Latino-Americana _ _de Livre Comércio, órgão criaM 
do para pforTiOvef essa integração que viu, em- 1980, 
venceNe seu prazo sem conseguir aquele objetivo, sendo 
hoje fato pacTfícame-nte-aceito a dispensabili~ade daque
la e-ntidade. Q_uhos mecanisinoS foram cri:idos, tentando 
preencher o-V-ãzio deixado. P-reencheram o espaço, mas o 
vazio continUa. ---

Compreende-se rião ser fácil obter essa integração ecoM 
nôfuiçã-regíonal, como o dem_onstrou a experiêncfi-da 
ALALC e estã comprovando a experiência da ALADJ, 
outro ·organiSmo inter"~governamental de objetivQs simi
làres, .. 

As dificuldades são de diversificada ordem, a começar 
pela similaridade das economias regionais, todas, ou 
quase todas, predominantemente agrícolas. Além diss_o, 
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há os percalços oriundos de um nacionalismo distorcido, 
tendo influência, até mesmo,-,-hístõricas ligações com a 
Europa~ 

O que, no entanto, nos parece m·ais lriiportante parã·o 
êxito desse anseio é o r~trito e defasado_ mercado_ inter
no regional, inserido em eConomias onde economias 
onde imperam inflações da ordem_ de 200, 300 _e até 1.000 
por cento, ao lado de uma dívi_da externa global que bei_
ra os 400 bilhões de dólares. Assim, q.ívlda externa, in
flação renitente e baixos índices _de crescimento consti~ 
tuem um desafio quaSe insuperâvel. 

Bem por isso, diante do sucinto panorama acima ex
posto, do verdadeiro cerco que os países industrializados 
impõem aos rlo __ Terceiro Mundo, os empresáriOs p3f:i
naenses, na busca de urna saida para esse impaSse, tendO 
à frente a Federação das Associações Comerciais de nos
so Estado como precursora da idéia, lançaram um movi
mento, juntamente com seus colegas argentinos, no sen
tido de _vir a ser criado o Mercado Cotnt!Jn Latino
Americano, em moldes semelhantes aos do Mercado Co
mum Europeu. O objetivo-é incentivar as ti-õCas1ntra
regionais no Continente, desenvolv-er seus parques 
fabris, proporcionar mais empregos para as respeCtiVas -
populações e possibilitar aos seus habitantes melhores 
condições de vida. 

A idéíii inicial, levantada pelo Conselho Empresarial 
Brasil-Argentina, em reunião realizada em Córdoba, no 
país viiiilho, em meados de outubro, foi a preocupação 
dos empresários de ambas as nações com o declínio pau~ 
latino do intercâmbio _comercial entre elas. Nesse senti
do, além de fixar, na oportunidade, o ternáriO para uma 
reunião seguinte, que se-realizou no Rio de Janeiro, nos 
dias 12 e 13 últimos, foi também marcada outra reuriiã~ 
já realizada, em Foz do Iguaçu, dias 9 e 10 do corrente, 
entre as Associações ComerciaiS de fronteira do Brasil e 
Argentina. Nesta, foram debatidas propo-stas de incre
meni'à comercial brasileiro-argentino, mediante liberda
de de' intercâmbio nas fronteii"_a.S; não s6 com O uSõ de 
moedas dos dois paíSes, coni.o tarribérn a isenção d~:: tari
fas alfandegárias. Mas tanto a reunião de Foz_ do Iguaçu, 
como a do Rio de Janeiro, serviram também para apro
var por unanimidade a id~ia da criação do Mercado CO~ 
mum LatinO-AmeriCanO, iniCialmente constituído por 
BraSil e Argentina, mas aberto, no futuro, ao ingresso de 
outros países, tal como sucedeu com o Mercado Comum 
Europeu, primeiramente üiTiii: associação entre a França 
e a Alemanha, para a produção e consumo de carvão e_ 
aço. 

A idéia-força, lançada pelos empresários paranaenses, 
tendo em vista a experiência negativa da ALALC, busca 
uma via diversa para a .concretização daquele velho so
nho de que falamos. 

Vale subtinhar, a propósito, que as tentativas levadas 
a efeito até aqui Partiram -de cima pã.ra 08ixo: isto-é, Pro
vieram de decisões de governo, cUjas boas inTei1Çõe5-não 
se pode pôr em dúvida;- mas, na prática,'~iãdeceraln da 
falta do "espírito e tino empreendedor caraCterístiCõ"---do 
segmento empresarial. 

Esse, a nosso ver, um dos fulcros do insucesso que tem 
marcado tais iniciativas. Não se pretende, porém, afastar 
a atuação diplomática e a supervisão govérnainental, 
mas é desejável que e"Ssa-iilterveniência se limite ao âmbi
to das normas jul"ídicas dos tratados e da preservação de 
interesses econômicos de cada país, tendo por base as ne
cessidades de desenvolvimento harmônicO de suas eco-
nomias internas, sem corituão- e-a-í está o-pontO crítico 
--frustrar o intercâmbio pretendido. 

As diplomacias cuidariam apenas dos aspectos for
mais das interrelações comerciais e seus aspectos jurfcli
cos,__ deixando aos empresários a·s efetivas tratativas e a 
concretizaçã-o dos _n_egócios, a dir"eção total, sem outras 
ingerências, _desses_ entendimentos_, no plano comercial. 

Nesse_ sentido, os empresários paranaenses_e-argenti
nos já deram passos decisivos, realizando reuniões em 

-~ter~[tório argentino e brasileiro, em Córdoba, Foz do_ 
lguaçu e Rio de Janeiro, que culminaram com a unani
midade em to~no da ~ria_ção do Mercado Comum 

_ Latino-Americano, em nível empresarial. 

Não Pretendem os empresários brasileiros- cOnvém
repisar- sobrepor-se ao Governo, mas, ao contrário, 
tê-lo como seu mais decidido aliado,__ sem favorecimentos 
ilegítimos, ilegais ou extra-legais. Interessa, sobremanei
ra aos empresáriOs, liberdade de movimentos e de nego-

- ciação, cabendo, em síntese, ao Governo eliminar entra
ves burocráticos e- promoVer fáCntdades administrativas 

---para a cõTlcretlzaçãó das transações efetuada.s. Para~ 

naenses e argentinos Sào acordes em que os respecfivõs 
governos devem entender-se para o encontro de cami
nhos desobstruidos em ambos os sentido_s, a ftm de que 
as trocas comerciais entre os dois pafses- se viabilizem 
agilizadamente. 

Dessa associação Brasil-Argentina, em nlveis empre~ 
sariais, s,ob a êgide e sUperVisão, mas sem- ingerências 
desnecessárias, dos respectivos governos, pode medrar a 
semente já lançada de um futuro poderoso organiSmo in
ternacionallatino~americano, através_ da ades_ão sucessi

-va de ou_tros países. do Continente, interessadõs, -igual
mente, em d!!satar as amarras com que o vigente sistema 
iilternacional de comércio, que- só priVilegfa O Primeiro 
Mundo, vem impedindo o crescimento do Terceiro 
MundQ. 

Não há negar que só vantagens para Brasil e Argenti
na advirão_- dessa iniciativa da FederaÇão das Asso- _ 
dações Comerc;iais do Paraná, que contpu, Jogo que~ 
lançada, com o apoio maciço e decidido de todas as elas-

-ses produtoras de nosso &tacto. 
Releva notar que não se trata apenas de incrementar 

as trocas bilaterais Brasil-Argentina. fSto é s6 o coineço, 
Da ampliação desse núcleo, com a esperada ade_são de 
outros países irmãos, chegar-se~á à formã.ção de Um ver
dadeiro Mercado Comum Latírio-Americano, tendente a 
reforçar seu potencial ao serviço da melhoria do nível de 
vida_de S!!US_ povos, do desenvolvimento_ de suas relações 
com o resto do mundo, e, em especial, a integração dos 
países, objetivando o fortalecimento do COritjnente, 
principalmente na esfera econômicS.. 

o caminho que se Pretende p~lmilhar levará a-relações 
mais satisfatórias entre os pafses n1embros do novo rner
cado_comum e à constituição de um conjunto econômico 
iniegràdo, o .que garantirá a·Sua prosperidade, ao mesrrlo 
tempo em que favorecerá a :organização de uma novf!.or
dem econômica mundial. 

Dependerá, no entanto, além dessa integração de dife~ 
- rente_s segmentos_ econômicos e do_ desenvo!_yi_rnento de 
- s.Yas fÕ-rças, da cOnjugação de suas neCessidades econô-

mica_s com u_ma von~ade política. Nessa_ simbiose é que 
res.i.~e o motor do _~progresso _comunitário.- -

Muitos per.calço_s serão enfrentadOs, muitos obstâcu
los teràq de ser_ transp_ostos, mas os empresários para
naenses que promovem essa iniciativa ~tão disPostos a 
superá-los, na sua inabalável decisão de provomer a_ in~ 
tensificação dO intercâmbio intra-regional, como_ fórmu
la de promover o desenvolvimento o bem-estar de_ no_sso 

· povo. 
O Comitê Brasileiro Pró-Criação do Mercado Comum 

LatinO-Americano, presididO pelo atual Presidente da 
Associação CQmercial do Paraná, Carlos Albero Pereira 
~de Oliveira, Integrado ainda por Altavir Zaniolo, Presi
dente da federação das Indústrias -do_ Paraná, por- Mi
guel Zattar, Presidente do Centro de Comércio Exterior 
do Paraná, por René Gomes Nápolis, Presidente da Fe
deração do _Comércio do E-stado do Paraná, por Mário 
Stadler de Souza, Presidente da Federaçã-o da_Agricultu
ra do Paraná, ao lado de um valoroso grupo de empre
sáriOs panmaenses e- seus_ Colegas argen!_!nos, saberâ 
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equacionar soluções adequadas para os naturais proble
mas que deverão surgir na tentativa de implementar o 
Mercado Comum Latino-Americano. 

Resta esperar que o Governo contribua, de sua parte, 
com os meios de que dispõe, para que o objetivo seja 
2.tfngido, em benefiçio geral do País. De ilosso lado,_d~s:
ta tribuna e em todos os setores de nossa atuação,_estare
mos integralmente ao lado dessa importante iniciativa 
do ell}presariado paranaense, que só benefíciot trará ao 
Bra,~iC · -· 

E:rã o que tinha a dizer. (Muito bem! Palmas~) 

O SR. PRESIDENTE: (Lomanto Júnior)- ConCl;.do 
a palavra ao nobre Senador Jutahy Mag3lhàes. 

O SR. JUTAHY MAGALHÃES (PDS - BA. Pro
nuncia o seguinte discurso. Sem revisão do or_ador.)
Sr. Presidente e Srs. Senadores: 

Çhegamos ao tina! do ano legislativo, frustrados por 
não termos conseguido introduzir o piincípio da eleição 
direta para a próxima sucessão presidencial. 

Foi este_ um grave erro, tanto da parte do Governo 
quanto das COrças políticas e das agremiações partidárias 
~ que fazemos parte, pois o sufrágio direto teria sido o 
mais desejável coroamento da abe_rtura democrática. 

Lamentavelmente, as previsões equivocadas. e os inte
resses· imediatistas conseguiram inviabilizar o atendi
mento ao verdadeiro _interesse público. 

Aproximamo-nos do pleito de janeiro, através do 
Cólegio Eleitci_ral, verificando a falência do regime parti
dário que, carente de agremiações políticas fortes e orga

- nizadas, não pode sobreviver e prevalecer. 
Assistimos, ·preocupados, aos mais espúriOs acordos, 

com vistas- aOs illteresses eleitorais ímediatos. 
Vemos. constrangidos, os eternos aproveitadores do , 

poder, mudando de fileiras no objetivo de se manterem~ 
s~ril Solução de _contiryuidade, à ffente de políticas regi o· 
nafs ou ao comando das diretrizes ecOnômicõ'õõ 
fii:i3riceiras, preocupadas, não com o interesse público, 
mas com as vantagens particulares ou as dos g~;upos eco
nômícõs-aos~ Quais pertenCem ou defendem, 

Observamos, curiosos, forças reacionárias do País, às 
vezes .até algunS porta-vozes de interesses económicos in
ternacionàis, -apregoarem mudanças que não desejam 
nem esperam ver executadas pelo candidato, que 
apoiam, com tanto entusíasmo. 

Aproxima-se o 15 de jan_eiro e o ca-ndidato das opo
sições, ãpoiado por forças tão díspares, ainda não decla
rou suas intenções de governo. 

Estari<!_ ele perdidQ, no ent~~choque de tendências tão 
conflitantes? 

Ou simplesmente já decidiu a quem abandonar no po
der, se a ele chegar? 

O ilustre candidato oposicionista tem demonstrado ser 
um hábil polttico e esta sua qualidade já era de todos co
nhecida. 

Mas o Brasil precisa de um bom adniinistra-dor e·istO 
ele demonstrou não ser, quan-do as oportunidades lhe fo
ram dadas. 

Torna-se, assim, necessário exigir-lhe, o quanto antes, 
a apresentação de um programa_ para que saibamos 
quais são as suas pretensões para adminiStrar o País. 

As oposições proclamam mudanças que são neces
sárias_, mas- o que-se vê, em torno do candidato frentista, 
é o cerco dos políticos que, por mais de vinte anos, nos 
seus-Estado_s~ detiveram o poder de forma autoiitáría, 
sem qualquer preocupação com reformas de ordem polí
tica ou social. 

Certamente, cobram eles alto preço por suas adesões e 
ninguém;-em boa fé, estará nutrindo esperanças de trans
formações políticas, econômicas e _so_ciais com estes se· 
nhores à fr~~~~:..dq, comando do na-._:io governamental. 
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Li, certa vez, a declaração de um banqueiro francês, 
no sentido de que, no mundo dos negócios, não há mo
ral, e sim conseqüêncías. 

t o que acontece na polftica praticada por alguns 
oportunistas, desprovidos de senso ético e absorvidos 
pela busca dos resultados. 

lemos ViSto, cada vez mais, demonstrada na prática,~ 
força deste princípio, ou melhor, desta falta de prirlcí
pios. 

A desculpa mais utilizada para tais atitudes tem sido a 
necessidade de se estar afinado com a opinião pública, 
cujos reclamos desconhecem coffipromissos p3.rtidários. 

A maioria dos que assim declaram, não se constrangia 
com o Al-5 que atendia seus interesses, mesmo violen
tando a opinião pública. 

Quando foram eleitos por seus partidos, não cogita
ram de saber se esta camada popular era ou não favorá
vel ao voto vinculado. 

O Brasll só conseguirá amortizar- a sua dívida social, 
co-ntraída ao longo· destes óltimos anos, através de pro
fundas reformas. 

Pregamos pessoalmente muitas destas necessárias alte
rações e tívemos opoftunidade-aC Sentir o peso da reação 
de forças conservadoras de nosso partido relativamente 
a elas. 

Mas, hoje, estas mesmas forças se aglutinam em torno _ 
do candidato oposicionista, pensando em manter-se no 
comando das posições executivas importantes para se
rem capazes de impedir a efetivaçã_o_ das deCantadas re
formas. 

É fácil falar em pacto social! 
O difícil é exe_cutá-lo sem concessões aos extremismos 

ou às forças uhra-conservadoras. 
Estamos convencidos de c\ue, vericeâor, nosso caildi

dato à Presidência teria melhores condições de executar, 
juntamente com os nossos cOmpanheiros, as medidas 
inovadoras, que se fazem necessárias. 

Não podemos nos abstrair das forças polfticas que 
apoiam um e outro candidato e que estão em posição de 
influência nci Gov-erno. 

As forças progressistas da oposição terão apenas voz 
mas não terão comando para implementar reformaS ou 
transformações. 

Fala-se muito em candidato da Oposição. Seria, po
rém, verdadeira esta afirmação? Será o Dr. Tancredo 
Neves, hoje, um candidato oposicionista ou, muitó sirrt
plesrnente, um candidato comprometido 'com aqueles 
que participaram do Governo,-durante as últiams duas 
déCadas? 

Aliãs, hoje, fala-se abertamente até em compromissos 
de distribuição dos cargos militares, com representantes 
do oficialismo federal desses óltimos vinte anos. 

E tudo isto parece tornar improcedente a denomi
nação de candidatura das oposições àquela representada 
pelo ex-governador de Minas Gerais. 

Afinal, se nem sempre é fácil distinguir os programs 
políticos de direita o_u de esquerda no Brasil, pode o ho~ 
mem lócido e capaz discernir entre planos de bom senso 
e as pretensões meramente demagógicas ou oportunistas. 

Ainda é tempo para co-rrigir nossos impulsos emocio~ 
nais c impedir a Nação de mergulhar-se na anarquiã -pre~ 
visível de um Governo multiforme e pluriideol6gico, in· 
capaz de discernir uma linha programática ún1Cã: e factí
vel. (Muito beml) 

O SR. PRESIDENTE (Lomanto Júnicir) - Concedo 
a palavra ao nobre Senador Gastão Müller: 

O SR. GASTÃO MÜLLER (PMDB- MT. Pronun-_ 
cia o seguinte discurso.) -

Sr. Presidente, Srs. Senadores: 
Há coisas neste Brasil, Sr. Presidente, Srs. Senadores, 

que dá para pensar que vivemos na base do impossível 
acontece. 

Ainda agora, recebi uma mensagem dos Ecetistas do 
Brasil, que reclamam da situação desagradável que vive 
a classe, diante da discriminação dos vencimentos. Uns 
ganham mais, outros menos. O Governo Federa_!_ uniflc_a 
o salário mínimO, exige que as Empiesas paguem o 139 

(décimo terceiro) mês, mas, no entanto, não paga aos 
seus servidores. Então, o Governo Federal coloCa-se_ na
quele ditado popular: "Faço o que digo, mas não faça o 
que eu faço". 

Quanto aos Ecetistas, a situação; PortantO; é ~r~gicã., 
cómiCa, oi.J seja-õ -"'Ecéiista de Milio GrõsSo não--ganha 
igual ao Ecetista do Rio. Por quê? Pergunto. 

O Senador Helvídio Nunes, nobre representante do 
Piauí, já com-entou o assunto e-m proriUncianir!nto nesta 
Casa. 

Assim se expressou o digno Senador: 

-"Por que é que a Empresa Brasileira de Correios 
e Telégrafos paga, no Nordeste, o salário mínimo de 
158 mil e 583 cruzeiros, emjuanto" nos outros Esta
dos paga 212 mil e 459 cruzeiros, foi a pergunta feita 
d~ Tribuna, pelo Senador Helvldio Nunes do_ 
PDS/PI, que não encontr-ei uma explicação plausível 
para este fato. 

Depois de lembrar que essa diferença salarial fer~ 
dispositiVo da CLT, que prevê-salário igual para tra
balho igual na mesma Empresa, e que atenta tam
bém contra a unificação de salário mínimo em todo 
País, Helvídío Nunes pediu ao Ministro das Comu
nicações, Haroldo de Matos, e ao Presidente da 
ECT, BOüo __ de_ -Barros, Que corrijam essa dis

torção~·~ 

Na mensagem, os Ecetistas do Brasil explicam~ 
Senhor Senador, neste momento histórico e-SOie

rie em que todos os políticos _brasileiros buscam sa
lários maís j_ustõs; para todas aS classes trabã.ihãdo
ras, grande ala da Empresa está certa do vosso in~ 
dispensá-vel e valioso apoio, no sentido de também 
cobrilr do Sr. Ministro e Presidente da ECT a unifi
cação salarial. 

NãOe ãpenas no Nordeste que_a dasse é injus
tiçada: no Norte, Centro e Sul do País ocorre ornes-_ 
mo, pois apenas umas poucas Diret?iias Regíonaís 
são privilegíaaas, com salârio superior. A diferença 
é: bastante sigilificativa (cerca de quarenta por cen
to, mais o-u menos), atingindo mais -de sessenta e 
oito por cento de empregados da mesma categoria, 
com salãrios diferenciados. 

É por isso, Sr. Senador, que crentes_e_confiantes, 
aguardamos ó vosso "grande favor': em prol desta 
no_ssa classe que também luta pela grandeza da 
Nação. 

. Prometemos vos gratificar com o nosso irrestrito 
e integral apoio." 

Terminando, Sr. Presidente, Srs. Sena<:lores, faço um 
apelo ao dinâmico Diretor da E.B.C.T. que estude, com 
boa vontade,_o angustiante problema e pratique um ato 
de justiça: Os Ecetisfas contam com. o meu "irrestríto 
apo_io e faço- minhas às palavras do Senador Helvídio 
Nunes. · _ 

~ Era o que Únha a dizer. (Muito _bem!) 

O SR. PRESIDENTE (Lomanto Júnior)- Concedo 
a palavra ao nobre Senador Moacyr Dalla. 

O SR. MOACYR-DALLA (PDS - ES. Pronuncia o 
seguinte discurso.)_~ -Senhor~ ~enadon;s: 

A Presidência do Senado Federal, integrando-se ao 
sublime ato de fé cristã que enseja o transcurso do Dia 
Nacional de. Ação de Graças, em perfeita comunhão de 
penSamento e· p"fop6sit6S Com o povo brasileiro, deSeja 
registrar especíal mensagem de congraçamento, espe
rança e afirffiâçâo da sólida vontade comum em torno 
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dos ideais de estabilidade democrática, paz, união, jus-
tiça e progresso. _ 

Elevando ao alto o pensamento e os corações, em pro
funda atitude c_omtemplativa de contrição e reverência, a 
Nação braSilei-ra, em torno do sagrado altar da Mãe Pá
tria, rend~ gr_aças ao S_e~hor, Nosso Deus, por todas as 
bênçãos alcançadas no decorrer de mais um ano de ár
dua e intensa jorriada de luta e trabalho. 

Em unís~omo! celeOramos a n:tanifestação viVa da pre-
- !>ença de De~s_entr~ nó_s_,_ identificando os traços divinos 

-de Sua magnânima prOteção a que tributamos, em solene 
agradec"ímento, as realizações _do presente, as glórias do 
passado e a confian~_no [utu~o de nossa Pátria. 

Em Seu louvor e sob Sua permanente inspiração, en
toamos hinos de glória ao poder que emana de Sua gran
diosa bene\iolêncla, invocando os fluidos regeneradores 
de Sua energia e de Sua luz, "porque o Senhor é o quedá 
a sabedoria e de Sua boca sai a prudência e a ciência". 

Ensina-nos, ainda, o Livro dos Provérbios que, tanto 
na alegria como na difiCuldade, na vitória ou na desespe
rança, o Senhor acompanhará a- cami_nhada dos q~:· 
buscando a evolução do patrimônio çecebido, partiCI
pam da construção de um novo tempo, que resgate às ge
rações futuras o esforço e o denodo dos bravos, os an
seios e 6 sa"crifícío dos fortes. 

Retomo, com oportunidade, a assertiva de que com
prometidos estamos todos com o sentido natural da evo
lução, que se traduz, na prátíca, pela inesgotável força 
catalisadora da recriação e da renovação, capaz de im
pulsionar ger:ações e promover o avarrço; Atomizada 
encontra-se essa força no pensamento e na ação indivi
dualizada dOS que anseiam pela efetiva r~vitalização das 
instituições_ _ _nacionais_ e pelo reequilíbrio do comporta
mento da __ economía_, sem q que justiça e ordem social 
~ão encontrarão sentido e subsistência na realidade his
tórica que então se anuncia. 

A Nação brasileira experimen~a. após desdobradas dE:
cada~ de reconstrução interna, momentos decisivos de 
aperfeiçoamento dgs_ valor~-- democrâ_ticos, _expressão 
basilar-da índole e cultura de nossa gente. 

Somos, a um tempo, J:!artícipes e testemunh~s da for
mação desse futuro próximo, no qual depositam_os, com 
determinação é patriotiSmo, arraígadas esperanças de 
ampla expansão dÕs padrões da atividade económica e 
franco crescimento das condições de vida societária. 

Voltados pai-a -o radioso alvorecer desse horizonte e 
sustentados pelos esteios da fé cristã, que nutre o exercí
cio cfvico e alimenta os ideais de liberdade, trabalho e 
desenvolvimento, haveremos de alcançar os objetivos 
propugnados, consagrando para o Brasil a apoteótica vi
tória da harmoniosa cooperação doS es_forços para cons
trução de um mundo melhor. (Muito bem!) 

O SR. PRESIDENTE (Lomanto Júnior) - Concedo 
a palavra ao nobre Senador Humberto Lucena. 

O "SR. HUMBJi:"RTO LUCENA (PMDB- PB. Pro
nuncia o seguinte discurso.)- Sr. Presidente, Srs. Sena
dores: 
~ Leio, com grande satisfação e para que conste dos 

Anais da Casa, uma "Carta Aberta aos Paraibanos", 
pronunciamento do Ministro João Lyra Filho, um dos 
miis ílustres filhos da terra de Epltácio Pessoa, divulga
do com merecido destaque pelo jornal O Norte, da capi
tal paraibana, no dia 8 do corrente. 

Nascido em João Pessoa em 1906, o Ministro João 
Lyra Filho terminou o seu curso de Direito aos vinte 
an.os de idade e logo a seguir, no I Congresso Brasileiro 
de Estudantes de Direito, apresentava uma tese vitorio
sa, s-obre a "Intervenção do Estado na ordem econômica 
e seus limites", revelação bastante do seu verdadeiro 
pendor para o estudo aprofundado das ciências jurídi
cas, económicas- e sociais. 
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Advogado, jornalista e professor. Sua vida pública 
tem se projetado vitoriosamente no antigo Distrito Fede
ral hoje Estado do Rio de Janeiro, e a nível nacional, 
como diretor_ da._Ca:jxa Econôr:nica.._Secretário de Fi
nanças, Minístr_o do Tribunal de Contas, ~eitor da Uni
versidade Estadual, primeiro PreSidente- do Conselho 
Nacional de Desportos, entre outros relevantes cargos. _ 

Sua bib_líografia abrange cet:ca de cem títulos> Versan
do sobre direito, sociologia, -econorríía, finanças, hf~
tória, educação, desportos e literatura. 

Como jurista, foi autor do text..Q-da última Çoj,stf

tuiçào do extinto Esta.do da,_ Guanabara e é membro da 
Comissão de Justiça da FIFA. 

Como Reitor, participou da Comissão de Alt~ Níve] 
nomeado pelo então Presidente Co_st_a e Silva para elabo~ 
rara reforma do ensi11o universitârhe constrUiu o mã
jestoso campus da UERJ, 

Como desportista, é autor dos textos básiCOS d~ legis
lação dos desportos nacionais, tendo promovido a insti
tucionalização da Justiça Desportiva e, como Secretái'iO 
de Finanças do DF, colaborou decisivamente pafa con~ 
trução do Estádio do Maracanã. 

Professor emérltõ da Universidade do Rio de Janeiro e 
professor Honorfs Causa de outras universidades brasi
leiras e estrangeiras, é também membro efetivo, hono
rário, benemérito ou grande benemérito de numerosas 
instituições culturais do País no ~terior. 

A seguir, na íntegra, SenhQr Presidente e Senhores Se
nador~. o oportuno brado cjvi_cO _desse cidadão paraíba
no e brasileiro, a propósito do momento polítiCo-naciO
nal: 

.. Estou chegando ao fim -di-iriinha vida, mas não vejo 
sombra ao derr_~dor, Sinto é uma súbita clãridade 
iluminar-me o timO. Venturosa ê a alma -que-não precisa 
de luz para sentir a claridade! No comício havido--no 
Parque Solon de Lucena, já noite feita, tarri.bêm senti a 
alma do povo paraibano iluminada. A hora era de comu
nhão cíViCa.~ O poVO esteve ali reunido ante a Baudeira 
Nacional, ouvindo o_Hino de nossa Pátria entre assOrilos 
de esperança. 

Que -significou -aquilo'? O desejo ardente de toda_.a 
Nação, de ver consolldada {1. a\.i.ança _que assegurará a 
concórdia em tQrn9 de um candjdato d~ B~asil brasileiro 
à Presidência da República. Candidato limpo .de carãter, 
sereno de espírito, rico de sentimentos puros e __ cheio de 
tradições irnpolutas em s~.c~a yida públiç:a._ Candidato que 
tenha prodigalizad_o provas de ser um ~tadista verdadei
ro, Tancredo Neves, 

Esse estadista honrado, um dos raros que nos restam 
elegeu-se Goverpador_do f;:sl_ado de_ Mina~ G_erais, con
quista por ele acal~ntada _no cur~o de anOs-~ Çõnia. 
Mas logo se desprendeu de sua nova posição política 
para atender ao chamado de quantos o desejam na Presi
dência da República. Tro~ando o certo pelo duvidoso e 
pondo em risco seu próprio destino ele foi movido pelo 
desejo de ser ainda mais útil ao Brasil e aos brasileiros. 
Admirável desprendimento! 

,D!ÃRIO DO ÇONGRIOSSO NACIONAL (Seção II) 

Lembro-me bem dos idos paraibanos vividos no final 
da terceria década deste sê_c._!.l.lo, qu;ando_nossa terr<L,_ en
tão gove_rnada por João Pessoa. se negou a dar apoio ao 
candidato protegido pelo Presidente da República Pres
tes~- sair. Nego, eis a altiva resposta de JoãQ Pess.oa. O 
negOpãsSOu ã" Constítuir legenda, dando cauSa à vitodo
sa Revolução de Trinta, que se destinou à mudança radi
cal do cenário naCional da vidil. polítiCà". ~ 

-Agora, mais de meio século depois, o ultraje nos está 
levando de volta ao Passado desprezível. Atrás da Ban
deira Paraibana desfraldada ali no Palácio da Redenção 
foi escrita out~a palavra Para conil-asiar- com -õ nego: Re
nego! Nã~ permitamos, meus conterrân_eos a renegaçãq 
dÜ-Íance históiico, embora o atual Governad_or do no_sso 
Estado não sinta nem pense como nós sentimos e pensa
mos, preferindo a prosperidade de suas ambições políti
cas, com o aval do Presidente da República, protetor do 
aventureir_o republicano que tenta apossar-se do Brasil. 

POr que tanto falar-se numa fidelidade partidãda que 
-afriLiçOã -a- fidelidade devida à nossa Pã_tria? P9r que 
falar-se tanto em partido político, se não queremos par
tír, mas unir o País, como um todo, nesta hora crucial de 
ap~ensôes económicas e s9ciais? Por q1.1-e pretender-se 

- -violar a Constituição e fazer-se com que o voto no Colé
gio Eleitoral não seja público'? Para cevar-se_no esÇlJrO a 
corrupção'? _O voto te"rã que ser nominal, e proferido em 
sessão pública, a descoberto, conforme_pr'escreve o man
damento constitucional (art. 74), para evitar-se o jogo es
curo, o embuste, a traiç~o. 

O povo tem o direito de saber se os seus representantes 
lhe (or_ªm fiéis, seja qual for o partido a_ que pertençam; 
tais representantes têm- o dever de provar sua fidelidade 
ao povo por efes representado. Numa efeição direta, sim, 
é que se justifica o vo_to se_creto;-a juStificativa consiste 
em que o povo deverá votar secretamente para livrar-se 
tia coação corruptora. S:ó podem forçar a violação do 
mandamento constituciOnal aqueles que pretendem ilegi
tirilar a prática da vida democrática em benefício pró
prio. 

Naqueles idos do_final da terceira década_deste século, 
~- o NegO da nossã Paraíba foi vilipendiado em sessão da 

Câmara dos Deputados por um dos arautos_ do candida
to protegid"a pelo Presidente da República. O arauto 
posto em cen_a Ql,IViu este revide de Francisco Morato, 
saudoso r_epresentante do pÕvo paulista;_ "Suas Palavras 
não dizem nada; a Paraíba é pequena em sua expressão 
geográfica, mas é grande em SUa a1,1tonomia." Sim; a 
grandeza de nossa terra está no brio do seu povo, que 
tem dado brilho à H'istória Paraibana. 

Eis por que me sinto orgulhoso ao lembrar-me do 
cqmíc~ havido no Parque Solon de Lucena. Que pena 
:rrte faz ~tar longe de minha teria natal. Aquela hora foi 
de vibração cívica. Eu estimaria vibrar também embora 
já me encontre na vizinhança da última fronteira terrena. 
Nada mais- pretendo neste mundo- seilão- àConiPantiar 
aqueles que não renegam, não apostatam nem desdou
ram nossa Paraíba, célula atuante do nosso Brasil sofri
do. 
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O povo brasileiro tem reiterado às escãncaras em to·-_ 
_ dos os quadrantes do Pafs, que não quer ver Salim Maluf 

na Presidéncia da República. Respeitemos a vontade do 
povo: asslm é que praticaremos a democraciaLCórrló en
tristec:e ver gente graúda hostilizar o povo em proveito 
espúrio! O destino desgarrou-me da terra natal no tempo 
verde da minha vida, mas meu coração cansado volta a 
palpitar Quando a tenho no pensamento ou quando are
vejo, piàiodicainente, para Inata r umas saudades e plari
ta_r novas. (Muito bem!) 

O SR. PRESIDENTE (Lomanto Júnior)- Não há 
mais orãdores inscritOs. 

O Seilãdor Aderbal Jurema enviou à -mesa projeto, 
cuja tramitação, de acordo com o dis-posto no art. 259-, 
inCiso III, letra a dÕReiimento Interno, deve ter iOJcio 
n·a Hora do Expediente. A proposição será_ anunciada na 
próxima sessão. 

O SR. PRESIDENTE (lomanto Júnior) ---Nada 
mais havendo a tratar, vou encerrar a presente sessão, 
designando para a sessão extraordinária das 18 horas e 
30 .minutos, anteriormente convocada, a seguinte 

ORDEM DO DIA 

-1-

Votação, em turno único, do Requerimento n"' 303, de 
1984, de autoria do Senador Lourivai Baptista, solicitan
do a transcriÇão, nos Anais do Senado Federal, do artigo 
do DepUtado Sinvãl Guazúlli, publicado no jornal Zero 
Hora, edição de26 de outJJ.bro de 1984, sob_o título .. Da~ 
niel Krieger, um exemplo de liderança". 

-2-

Discussão, em turno único, do Projeto de Decreto Le
gislativo nV3J, de 1983 (n"' 25/83, na Câmara dos DepU
tados), que aprova as contas do Senhor Presidente da 
República relativas ao exercício de 1981, tendo 

Parecer Favorável, sob n"' 742, de 1984, da Comissão 
-de Finanças. 

~3-

Discussão, em turno único, do Projeto de Resolução 
n'i' 88, de 1984 (apresentado pela Comissão de EcoD.omia 
como conclusão de seu parecer n' 776, de 1984), que au
toriza o Governo do_EStâdo da Paraíba a contratar ope
ração de crêdito no valor de Cr$ 8.285.120.327 (oito bi
lhões, duzentos e oitenta e cinco milhões, cento e vinte 
mil, trezentos e vinte e sete cruzeiros), tendo 

Parecer, sob n' 777, de 1984, da Comissão 
- de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e 

juridicidade. 

O ~! PRESIDENTE (Lomanto JúniOr) - Está en
cerrada a ~essão. 

(Levanta-se a sessão às 16 horas e 32 minutos.) 

Ata da 225' Sessão, em 28 de novembro de 1984 
2• Sessão Legislativa Ordinária, da 47• Legislatura 

Extraordinária 

ÀS 18 HORAS E 30 MINUTOS, ACHAM-SE PRE
SENTES OS SR/i, SENADORES: 

Jorge Kalume- Altevir ~eal- Mário Maia- Eu!li-.: 
ce Michiles ~- Fâbio Lucena - Raimundo Parente -

Presidência do Sr. Lomanto Júnior 

Claudionor Roriz- Gaivão Modesto- Odacir Soares 
- Aloysio ChaV!!S- Hélio _Gueiros- Alexandre Co.sta 
- João Castelo ...:... José Sarney :- A_lberto Silva -
Helvídio Nunes - João Lobo - Almir Pinto - José 

· _Lins- -virgüio.Távora .:_-Carlos Alberto- Moacyr 

Duarte - Martins Filho - Humberto- Lucena- Mar
condes Gadelha --Milton Cabral~ Aderbal Jurema
Cid Sampaio - Marco Maciel ~ Guilherme Palmeira 
- Carlos Lyra - Luiz Cavalcante - Passos Pôrto -:
Jutahy Magalhães:_ Lo manto Júnior- Luiz Viana-
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João Calmon - José Ignãcio Ferreira - Moacyr Dalla
- Amaral Peixoto - Nelson Carneiro - ltamB.r Fran~ 
co - Morvan Acayaba - Alfredo Campos - Amaral 
Furlan - Fernando Henrique Cardoso - Severo Go
mes- Benedito Ferreira- Henrique Santillo- Mauro 
Borges- Benedito Canelas- Gastão MUller- Rober
to Campos --Josê Frage1li- Man::elo Miranda_- Sal
dan h<~ Derzi - Affonso Camargó __.: Álvaro Dias-- E
néas Faria- Jaison Barreto -Jorge Bornhausen- Le
noir Vargas- Carlos Chiarel1i- Pedro Simon- Octá
vio -Cárdoso. 

O SR. PRESIDENTE (Lomanto Júnioi')- A lisra de 
presença acusa o comparecimento de 65 Srs. Senadores. 
Havendo nómero regimental declaro aberta a sessão. 

Sob a proteção de Deus iniciainóSnossos trabªlhoS~ 
O Sr. J9~Secretário vai proceder à leitura do Expedien~ 

te. 

É lido o seguinte 

EXPEDIENTE 
PARECERES 

PARECER No 841, DE 1984 
Da Comissão de Redaçio 

Redação final do Projeto de Decreto Legislativo n'~ 
1, de 1984 (n9 27/83, na Câmara dos Deputados). 

Relator: Senador Saldanha Deni 
A Comissão apresenta a redação_ final do Projeto de 

Decreto-Legislativo n9 I, de 1984 (n9 27/83, na Câmara 
dos Deputados), que aprova o texto dO Acordo de CooM 
peração Cultural, Científica e Técnica entre o Governo 
da República Federativa do Brasil e o Governo de AntíM 
gua e Barbuda, celebrado em Bras_ilia, em 17 de agosto 
de 1982. 

Sala das Comissões, 28 de novembro de 1984.- Pas
sos Pôrto, Presidente- Saldanha Deni, Relator- Jor
ge Kalume. 

ANEXO AO PARECER No 841, DE 1984 

Redaçio final do Projeto de Decreto Legislatbo n'i' 
I, de 1984 (n9 '1.7 f83, na Câmara dos Deputados). 

Faço saber que o Congresso Nacional aprovou, nos 
termos do art. 44, inciso I, da Constituição, e eu, . 
_____ , Presidente do Senado Federal, promulgo 
o seguinte 

DECRETO LEGISLATIVO No , DE 1984 

Aprova o texto do Acordo de Cooperaçio Cultu
ral, Científica e Técnica entre Ó Governo da Repúbli
ca Federativa do Brasll e o Governo da Aat[gua e 
Barbuada, celebrado em BruDia, em 17 de agosto de 
1982. 

O Congresso Nacinal decreta: 
Art. 19 e. aprovado o _texto do Acordo de Coope

ração Cultural, Científica e TêetJ.ica erúre o Governo da 
República Federativa do Brasil e o Govei'no de Antígua 
e Barbuda, celebrado em Brasília, em 17 de agosto de 
1982. 

Art. 29 Este Decreto Legislativo entra em vigor na 
data de sua publicação. 

PARECER No 842, DE 1984 
Da Comissão de Redaçio 

Redação final do Projeto de Lei do Senado n'~ 12, 
de 1981. 

Relator: Senador Jorge Kalume 
A Comissão apresenta a redação fina] do Projeto de 

Lei do Senado n9 12, de 1981, que modifica a denomi-

DIÃRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção ll) 

nação d_p Movimento Estudantil a que se refere a Lei n9 
-6.341, de 5 de julho de 1976, e dá outras providências. 

- Sala das Comissões-, 28 de novembro de 1984. -:- Pa~ 
soS Pôrto,_ Presidente -Jorge Kahune, Relator -Salda
nha Derzi. 

ANEXO AO PARECER No 842, DE 1984 

- - Redaçio final do Projeto de Lei do Senado n' 12, 
de 1981, que modifica a denomlnaçio do Movimento 
Estu~ntll a ~ue se refere a Lel n'_6.3~1, d-: ~~e julho 
de 1976, e dá outras providências. 

O COngresSo Nacional decreta: 
Art. I'~ O MO.vinie-li.tO Estud3.ntil a que- se fefere a 

Lei ni 6.341, de5-dejulho de 1976, pasSà a denomin:ir-se"· 
"Movimento da Juveiitude", sendo mantidas as carac- -
terística-s e p_!'escrições estabelecidas no referido diploma 
legal, res.Saiv"ãdas as alterações decorrentes desta Lei. 
- Parâgrafo único. Somente poderá ingressar no Mo

vimento a _que se refere-este artigo quem tenha, além da 
filiaÇão paftidária, até 30 (trinta) anos de idade. 

Art. 29 Esta _Le_i__eotra em_ vigor na data de sua publi
cação. 

Art. 39 Revogam-se as disposiÇões em contrário. 

PARECER NO 843, DE 1984 
Da Comlssio de Redaçio 

Redaçio final do Projeto de Lei do Senado n9117, 
de 1979. 

Relator: Senador Saldanha Derzl 
A Çqmissão apresenta a red~ção final do Projeto de 

Lei do Senado n\"' 117, de 1979, que dispõe _sobre a apli
cação, como incentivo fiscal, na área da SUDAM, da to
talidade do Imposto de Ren"da devido pelas pessoas fisiM 
~cas ejur~dicas do!llicjliadas na Amazônia Legal, e dã ou
tras providências. 

Sala das Sessões, 28 de novembro de 1984. - Pa550S 
Pôito, Presidente - Saldanha Derzl, Relator -Jorge 
Kalume. 

ANEXO AO PARECER No 843, DE 1984 

Redaçio final do Projeto de Lei do Serutdo n' 117, 
de 1979, que, dispõe sobre a apllcaçio, como Incenti
vo fiscal, na 'rea da SUDAM, da totalidade do Im
posto de Reoda devido pelas pessoas fislcas e jurldicu 
domiciliadas na Amazônia Legal, e 1Y outras provi· 
dêaclu. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. {9 A partir do exercício financeiro de 1980, sem 

exclulr a legislação vigente sobre a matéria, as pessoas 
físicas e juddicas domiciliadas na Amazônia Legal, po
derão aplicar até 100% (cem por cento) do valor do Iin
posto de Renda devido, em empresas que a SUDAM de
clare aptas a receber incentivos fiscais, inclusive as de 
.economia mista. 

Parágrafo único. As aplicações previstas neste attigo
constituirMSe-ão em recursos do Fundo de Investimento 
da Amazônia - (FINAM) para financiamento às em
presas e serão operados na forma estabelecida pelo 
DecretoMlei n9 1.376, de 12 de dezembro de 1974. _ 

Art. 29 A aplicação prevista nesta Lei será pelo pra
zo de 1 O (ç!e:l) anos. 

Art. 39 Esta Lei entra em vigor _na data de sua publi
cação. 

Art. 4'~ Revogam-se as disposições em contrário. 

O SR. PRESIDENTE (Lomanto Júnior) - O Expe
diente lido vai à publicação. 

Sobre a mesa, projeto de lei que vai ser lido pelo Sr. 1 ~'-
Secretário. ____ _ 

É lido ~-s-eguinte 
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PROJETO DE LEI DO SENADO 

N~' 249, DE 1984 

Dispõe sobre a transmissi.o de música brasileira 
P~las emissoras de rádio. 

O Corlgre5so Nacional decreta: 
Art. I~' A tran_smissào- de música brasileira pelas 

emissoras de rádio, em todo o território nacional, rege--se 
por esta Lei. 

Ai"t. 2'? Entende-se por música brasileira, popular ou 
erudita, para os efeitos desta Lei: 

I -a composta por brasileiro nato ou naturalizado, 
cOm utilização da língua portuguesa; 

II-- a comPOSta Por bnlsilCiro nato· ou naturalizado, 
com··tüll'íZação ae idíórlíà indígena; 

III--:- i cOjripO_sta Porõrasileiro nato ou naturalizado, 
com utilização de idioma afro-brasileiro; 

IV - a música folclórica. -
Parágrafo únicO. Para os efeitos desta Lei, não é 

considerada música popular brasileira: 
a) a verS:ão_de rnúSiça estrªngeirã; 
b) a adaptação de música estrangeira; 
c) o arranjo de música estrangeira; 
d) a o~que-stração de música estrangeira; 
e) a composição de autÕr brasileiro gravada com letra 

em idioma estrangeiro~ 
Art. 3"' No horârio compreendido entre as 7 (sete) e 

as 19 (dezenove) horas, as emissoras de râdio, em suas 
programações de música popular, devem observar a pro
porção de 2/3 (dois terços), no mínímo, de mdsica brasi
leira. 

Parágrafo única_: Da proporção estabelecida neste 
artigo, 10% (dez por cento), pelo menos, devem ser de 
música instrumental. 

Art. 49 As emissoras de rádio, em suas prograM 
inações de músiCa erUdita, devem observar a proporção 
de lO% (dez porcento), no mínimo, de música brasileira. 

Parágrafo único. A proporção estabelecida neste ar
tigo deve ser observ~da dentro de cada mês, admitida a 
compensação entre os diferentes programas apresenta
dos nesse período. 

Art. 59 No horário compreendido entre as 7 (sete) e 
as 19 (dezenove) horas, a que se refere o artigo 39, as 
emissoras de rádio devem reservar, semanalmente, 1 (u
ma) hora, no mínimo, para apresentação de programas 
musicais exeCutados por artistas e músicos residentes no 
Município em que se acham instaladas. 

Art. 69 Das 5 (cinco) horas semanais obrigatórias, 
de programas educacionais, previstas no§ 19 do art. 16 
do 9ecreto-te:i n9 236, _de 28. d~ fevereiro de 1967, pelo 
menos 30 (trínta) miriutOs devem ser utilizados para 
apresentação de música folclórica brasileira. 

Art. 7'? O controle da proporcionalidade de música 
brasileira, estabelecida nesta Lei, para a transmissão das 
emissoras de rádio, será realizado pelo MinistériO das 
ComuniCações. 

Art. 89 A infríngência: de qualquer das normas desta 
Lef sujeita o infrator -à multa de S. (cinco) Obiigações 
R~justãveis_do_Tesouro Nacional (ORTNs) na primeira 
incidência, de lO (dez) na reincidência e de 20 (vinte) a 
cada nova reincidência. 

Paiágr_af9 únícO. A _rQulhi prevista neste artigo é 
aplicada pelo Ministério das Comunicações e reverte 
para o Fundo Nacional de Telecomunicações._ 

Art. 99 Incumbe ao Ministério das Comunicações, 
quando previªme11te solicítado, fornecer à Ordem dos 
Músicos do Brasil ou ao Sindicato Nacional dos Compo
sitores Musicais as gravações de transmissões efetuadas 
pelas emissoras de rádio. 

Art. 10. Em consonância com o art. 513 da Consoli
dação das Leis do Trabalho- Decreto-lei n9 5.452, de 19 
de maio de. 1943 _-..compete ao Sindicato Nacional dos 
Compositores Musicais aprovar, em Assembléia Geral, 
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o sistema de distribuição do que for arrecadado com a 
autorização de obras musicais. 

Art. tI, Esta Lei entra em vigor na data de sUa 
publicação. 

Art. 12. Revogam-se as disposições em contrário. 

JustiOcaçio 

O Projeto que ora apresentamos foí-nos sugerido pela 
Ordem dos Mús\cos do Brasil e visa, ao res-ervar maior 
espaço·nas transmissões radiofônicas à músicà_ brasileira, 
à preservação de nossa produção musiçal, garantindo
lhe mercado sufiCiente e assegUrando a sobrevívência de 
nossos compositoreS musicais. 

A proposição tem, ainda, o sentido de defesa ~ pro
moção de nossos valores culturais, ameaçado_s pela inva
são alienígena. Nenhuma arte, sem dúvida, pode compe
tir com a mYsica em poder de penetração, sugestão e 
condicionamento, tornando-se imperiosa a intervenção 
do poder pú.blico para afastar influências alienadoras. 

O rádio, por seu turnO, penetra em todos os recantos 
da Pátria, desde oS centroS metropolitanos até os mais 
ermos e perdidos rincões,--itão podendo o legislador ficar 
alheio ao tipo de música que nele se veicula. 

Conforme lembra Erondi Barbosa Viarina (Eron Via
na), Presidente da Comissão de Compositores do Nor
deste, no Ofício CT-192/82- SUPE, a nós dirig_fdo- com 
data de 24 de fevereito de 1983, ··~·no Brasil ternos no 
momento cinqUenta e doi.s_ milhõ_es_ __ de aparelhos de rá
dio, sendo; assitii, o 1-âdio o maior veículo de comuni
cação social do nosso País. E é nesse veículo que o es
trangeirismo está mais presente do que nunca dura_nte o 
dia' tOdo". 

2. Fixada, em linhas gerais, a oportunidade da Pro
posição, passamos a descrever-lhe os dispQsitivos, 
baSe.,ando-nos nos· subsídios enviados pela Ordem JioJ!, 
Músicos. 

co'mo ponto de partida a legislação q~e serviu -d~ base 
à estruturação do Projeto, temos_ o Decret9 n'i' 52.79_~. de = 

3fdeOUtllbrg de !963, que no selo! capítUlO TI, "da Fina
lidade do Se(víçQ..'_', ~rt. 3~>, estabelece a_ed_ucação e a_cul
tura como finalidade _necessária e inalie~âvel do~ s_er~ 
viços de radiodifuSão no Brasil. _ 

Ô conceito de-cUltura riõs vem dos ºocum~;:;-t-os·d~_Mi
nistérío da Eduç:g.Ção, desde a fixaçãO da "Polftica Na
cional de Cultura", segundo o texto elaborad() por Afon
so Aririos de MeUo Franco eyn t 977, ãté os úllirno_sj:,locu
mentos emitidos sobre o assunto. Em todos ele_~. sem ex
ceção, colocam-se- como pontos básicos de uma política 
cultural a preservação da identidade nacíõnal; o·rncenti~ 
vo à criatividade do homem brasileiro e o ap9io às_ m~!'IÍ-
festações CUlturais córriunitárias _e regiq_~ais. ___ __ · 

Partindo dessas diretrizes, buScamos pr<;~pq_t_n-ormas-e 
parâmetros para a utilização da música brasileira_nas_~ 
emissoras de rádio. 

O art. 19 su_bor:dina a transmissão _çie músíCa br!isileira 
pelas emissoras de rádio, no territÓ~io naciOnal, ~Ós pre: 
ceitas exarados no Projeto: Usamos aí a expressão "e
misSoras de- rádio", ao invés do termo "radiodifu:tào", 
visto que, segundo o Códigó do Autor (Lei n? 5,.9$&1 _de 
14 de dezembro de l973}"e a-leg--islação -~ç_bre telecomuni
cações, o termo .. rad_iodifusà9" compreende as_~misso
ras de rárlio e TV conJuntamente. 

No art. 2'i', Hciput" e itens, conceitua~se o que se en
tende por música brasileira, popular ou erudita, para os 
efeitos da ftitura Let. Ressalte-se que a inclUsão, como 
música brasilç:ira, da música composta em idioma lndí- . 
gena ou afro-brasileiro deve-se a_ que esses idiomas fazem -
parte de nosso foldore; sendo freqUente aparecerem na 
música popular citações provenientes de nossas fontes 
etmcas básicas. . 

O parâgrafo Unico, por sua vez, refere à música" que. 
não 6 considerada btasileira, piara os efeitos da Lei instiM 
tuenda. Quanto à versão, à adaptação, ao-arranjo e à o-r~ -

questração de músicas estrangeiras, a referência é uma 
precaução contra a brecha deixada pelo Código do Au
tor, (Lei n'i' 5.988~ de 14 de dezembro de 1973, no item 
XH do art. 6'i'), Quanto às_ composições de autor -brasilei
ro gravadas com letra erri idioma estrangeiro, SilifCxclU:. 
são como música brasileira visa ~ ~~ar que surja, pOr 
exemplo, uma enxurrada de composições em inglês, fei.:
tas por brasileiros, visando a enganar o ouvinte e a 
preencher o espaço deixado pela música estrangeira, 
como jâ tem acontecido_ na_ história dt;: nç_:$sa música. 

O art. 3'i' estipula 9 horário entre as 7 (sete:Le as 19 {de
zenove) horas como aquele dentro do qual as emissoras 
de rádio devem transmitir 2/3 (dois terços), no mínimo, 
de música brasileira. Objetiva-se, cOm- a fixação desse 
horário, a impedir que o descumprimento da Lei seja es
camoteado, deixando-se a transmissão de mú_sica brasi
leira para as madrugadas ou para horários outros de 
pouca audiência. 

--O pàfâgnifo úniCo d_o art. J'i' reserva W% _(de_z por cen
to} da proporção estabelecida no "caput" para a música 
instrumental, levando em coOta o fato-de que o número 
real de profissionais instrumentistas supera em muito o 
número de cantores. 

O Art. 5\> det~rminando a reserva semanal de 1 (u
ina) hora, no mlnimo, nas transmissões das emissoras de 
rádio, entre as"7 (sete) e as 19 (dezenove) liOras, pafa a 
apresentação de pl-ogramas musicais executados por arM 
iíSiúis e-- iliUsicoSre-sldentes nõ MuniCípio ein- que se 
acham instalados, busca impedir a massificação imposta 
pela música feita no Rio de Janeir_o_e_ em São Paulo _spbre 
o -restante do Pafs._ Hoje em dia, a única maneira de um 
cantor aparecer e projetaNe é muaando~se para uma 
dessas duas.~::idades. Com as mais de 1.500_(um mil ~qui
nhentas) estações de ràdio espalhaifas por toâo o País, o 
artigo procura garantir o inc~ntivO- à música feglonal e 
local, abrindo oportunidade para o músico do interior. 

~-o art. _6'i', destacamMse 30 (trinta) minutos das 5 (cinM 
co) hO~as Se~anais-obrigatórias de programas educaci.õ
nãls l§ -I~' d6-1ift. t6 do Decreto-lei n9 236/-67)-para api~= 
sentação de música folclórica brasiii!íia. De -notar-se que 
a transmissão de meja -hora de f'PJclOie m_uslc.al bn~sileitq_ 
]á CXíStía no Projetei "Minerva do MEC há l (três) anos 
a trá~. Depois, interrompeu-se POr falta de um produtor. 
NãO cOilstltui, pórfantõ, novidade. Apenas se toriiará 

norma-legaL 
Pelo art. 79, defere-se a.o Ministério das Cõinunicações 

o controle da prOporcionalldade de músiCa -brásilei;a, es
-tabelecida na Lei, pa:ra a transmissãO das emisSoraS de 
rádio. O Decreto n'i' 56.552, de 8 de julho de 1965, atribui 
a funçãO de fiscalizar os serviços de_radiodifUsão sonora 
e de -sotis- e imagens (rádiO e televisão) ao --=-Cõnselho l'fa
cionaJ de ielecomun!caçõCs (CONTEL),_ que a rea!iza 
através de cada DENTEL. Aqui, genericamente, dâMse
"tal ãtiibui"çã"o ao· Ministério das Comunicações. 

O ãrt:- 8'> cõmii-ta inuitã. põf infração das normas da 
lef ln-StitUetlda, fixada em -bRTNs e não- e~ -~_aJárlos 
mínimos para se evitarem os problemas dejuridicidade 
que poden1 decorrer de-Vinculações ao _piso regª! de re
muitCrãção (Le( n" 6.205/75). O limite lrilérior de 5"(cin
cofOR.TNs- foi estabelecidO- visarido a não trãumati2;ar 
excessiVàmente as empresas muitas das quars de pequeno 
porte: Qu8.'nto- ao limhe superior de 20 (vinte) ORTNs, 
aparentemente baixo pani as emissoias máis poderosas, 
lembramos que, mediante fiscalização cerrada, uma 
emiss-ora reincidente poderá;- por exemplo, receber até 
duas multas por· semana, o que lhe custarâ elevada im-
portânCia ménsal. ·- -- -

o·art. 9<?. obriga ó~Ministêrio das Com.t!nicações a 
furrleCer à Ofdem-dos Músicos do Brãsil ou ao Sindicato 
Nã"cional dos Compositores Musicais, se previamente 
solicita,do, aS gravações de_ transmissões efetuadas pelas 
emissoras de râdio. Ã Ordem dos MúsiCos, por ser 0_6r~_ 
gão mais abrãngente da Categoria dos M(lsicos, englo-
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bando ínteresse de instrumentistas, cantores, composito
re.'i, ri1UsiC61o8os 9u pr-ofesSores de músiça. Além djsso, é 
o único· órgão· instalado em todo o território nacional. 
As -demais entidades dos miisicps, como o:s sindicatos 
pfõfi!fSiõnais--de instrumentistas ou compositores pode
rãO--e-nCáminhar suas solicitações de gravações através da 
Ordem dos MÓsic_o~ para evitar duplicação de pedidos 
ao MiniStério sobre uma mesma emissora. A solici_tação 
poderá ser feita, também~ através do órgãó de represen~ 
tação nacional da categoria- o Sindicato Nacional dos 
Conlpositores Musicais. 

Firialmente, em harmonia com o art. 513 da Consoli~ 
dação das Leis do Trabalho, estabelece-se, no art. to .• 
que cabe ao Sindicato Nacional dos Compositores Musi
cais aprovar, e·m-Assem_bl~ia Geral, o sistema de distri
buição do que for arrecadado com a autorização de 
obras-musicais. 

3.- Dados o interesse social e o alcance cultural do 
- Projeto, esperamos contar com o apoio e_a contribuição 

aperfeiçoadora dos membros do Senado Federal e da 
Câmara dos Deputados. 

Sala das Sessões, 28 de novembro de 1984. Aderbaf ~u~ 
rema. 

LEGISLAÇÃO CITADA 

Decreto-lei n~ 2}6, de 28 de fevereiro de 1967- Com
plementa e mOdifica a Lei n'i' 4.1 [7 (*),de 27 de.agosto de 
1962. 

Art. 16. --o CONTEL baixará normas determinando 
a obrigatoriedade de transmissão de programas educa
cionais nas emíssoras comerciais de radiodifusão, estip-u
lando horário, duração e qualidade desses programas. 

§ 1~> A duração máxima obrigatória dõs programas 
educacionais será de 5 (cinco)_ horas semanais. 

§ 2'i' Os programas educacionais obrigatórios d~~
rão S'er trailSri1ltidÕs em horários compreendidos entre is 
7 (se~e) e àS 17 (dezessete) ho_ras. 

COT'{SOLIDAÇ.í\0 DAS LEIS -DO-TRABALHO_ 

-Art. 5-13. ~~ão prerfogativ:as dos sindicatos: 
a) rePresentar, perante as autoridades _administr;l.ti· 

vas e judicíârías, os interesses gerais da respecti.Ya cate
goi-iã ou- profis"São liberàl ou os interesses ín'dividuais dos 
associados relativos à atívidade ou profissão exercida; 

b) celebrar contratos coletivos de trabalho; 
c) eleger ou designar os representantes da respectiva 

<::ategoria ou profissão liberal; 
d) cÕlabo-i-ar com _Ó Estado·, corri o ór&ão -técnicos e 

consultivos, no estudo e .solução dos problemas que se 
- relacionam com a respectiva categoria ou profissão libe

ral; 
e) ilnpor contribuíçÕes ~ tOdos aqueles que partici~ 

pam -das ·c·ate-gorias ecoilômicas ou profissionais ou das 
profissões liberais, representadas. 

Pârágrafó únicã. Os sindicatos d~ cril-pregados terão, 
outrossim, a prerrogativa de fundar e manter agências de 
colocação. · 

........... ~ ·-·' . : . ............ -..... •.• ... ·-· .. ~ ·-· .. •:• -
(Ãs Comissões de ·constituiçãO e Jiisliça i! de EduM 

cação e Cultura.) 

O SR. PRESIDENTE (Lo manto Júriior) --o projetq 
será lido publicamente e remetido às Comissões compe-
tentes. 

Sobre a mesa, re_querimentos que serão lidos pelo Sr. 
l'i'-Setretário. 

São li?os os seguintes 

REQUERIMENTO No 344, DE 1984 

Requeremos urgência; rios-termos do árt. :111, alfri~ b 
d_o_~Cgimen.to Interno 1 para o Projeto de _Lei da Câmara 
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nv 113, de 1984 (n' 2.682/83, na Casa de origem), de ini~ 
ciativa do Senhor Presidente.da República, que; ... dispõe 
sobre a Busca e Salvamento de Vida Humana em Perigo 
no Mar, nos Postos e nas Vias Navegáveis Interiores". 

Sala das Sessões, 28-de novembro de 1984,-:- Al9yslo 
Chaves - Líder do PDS; Humberto _Lucena - Líder do 
PMDB. 

REQUERIMENTO N• 345, DE 1984 

Requeremos urgência, n-Os "terinos do art. _371, alínea b 
do Regimento Interno, para a Mensagem Presidencial n"' 
235, de 1984, pela qual o Senhor Presidente da República 
solicita- autoriziÇão dO-Seriado Federal para que o De
partamento de Estradas der Rodagem çle Goiás (DER
GO) pOssa contratar operação de crédito no valor de Cr$ 
29.493.883.394 (vinte e noVe bilhões, quatrocentos e no
venta e três milhões, oitocentos e oitenta e trés mil, tre
zentos e· noventa e quatro cruzeiros). 

Sala das Sessões, 28 _de novembro de 1984.- Aloyslo 
Chaves - líder do PDS; Humberto Lucena - Líder do 
PMDB. 

O SR. PRESIDENTE (Lomanto Júriícir)"::..:....: Os reque
rimentos lidos serão votados após a Ordem do Dia, na 
forma o disPosto nó art. 375, inciso II do Regimento In
terno. 

O SR. PRESIDENTE (Lo manto Júnior)- Passa-se à 

ORDEM DO DIA 

Item 1 

Votação, em turno único, do Requerimento n'~ 
303, de 1984, de autoria do Senador Lourival Bap
tista, solicitando a transcrição, nos Anais- do Senado 
Federai, do artigo do Deptuado Sinval Guazzelli, 
publicado no jornal Zero Hora, edição_ de_26 de ou~ 
tubro de 1984, sob o título_ "Daniel Krieger, um 
exemplo de liderança". 

Em votação o requerimento. 

O Sr. Alexandre Costa --Sr. Presidente, peço a pala
vra para encaminhar a votação. 

O SR. PRESIDENTE (Lomanto Júnior) -Concedo 
a palavra ao nobre Senador Alexandre Costa, para enca
minhar a votação. 

O SR. ALEXANDRE COSTA (PDS- MA. Para en
caminhar a votação. Sem revisão do orador.) --Sr. Pre
sidente e Srs. Senadores: 

É meritório, Sr. Presidente, o requerimento que faz o 
nobre Senador Lourival Baptista, por se tratar de Daniel 
Krieger, um exemplo, como o próprio artigo diz, de lide
rança no Senado da República. E por se tratar de Urri dos 
mais ilustres colegas que tivemos nesta Casa do Congres
so Nacional, faz-se necessâriO que esta votação s_ej3. Teiia 
pela maioria dos Srs. Senadores. 

Sinto, Sr. Presidente, que na CaSa não- ha número regi
mental para fazê-la. Solicito a V. Ex' que não peça verifi
cação, mas que acione as campainhas, chamando os Srs. 
Senadores para prestar esta homenagem àquele ilustre 
homem público. 

Era o que tinha a dizer, Sr. Presiden"te. -(Muito bem!) 

O SR. PRESIDENTE (Lomanto Júnior) - Senador 
Alexandre Costa, eu não entendi. V, Bx' pediu verifi
cação de votação? 

O SR. ALEXANDRE; COSTA - Sr. Presidente, 
como não há número, no p!enãrio, para votação,-peço a
V. Ex• que acione as campainhas a fim de chamar os Srs._ 
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Sen3.dores ao plenálio, para votarmos- nominalrriente 
esSe requibrinl_ento d9_.nobre Sen~dor Lourival Baptista. 

O sR. ~RFSIDE~fTE (Lomanto JúniOT)-- V o-ti sUs
pender a sessão por alguns minutos,_ acionando as cam
painhas a _filn -de cj~ú:_ os Srs. Serladores Compareçam ao 
pleÕário.-- -- - -

Está sUSpensa a sessão. 

TSUspenSa às 18 horas e 40 minutos, a sessão é rea
berta às 1~ horas e 45 minutos.) 

O SR. PRESIDENTE (Lomanto JúníOr)- Está rea· 
berta a sessão. 

De acordo com solicitação do nobre Senador Alexan
dre Costa, vai·se proceder à v_otação nominal pelo pro
cesso eletrônico. · 

Solicito aos Srs. Senadores que ocupem seus lugares. 
(Pausa.} 

O SR. PRESIDENTE (Lomanto Júnior) ---; Cproo 
vota o Líder do PDS? 

O Sr. Aloyolo Chaves (PDS-PA)- Sim. 

Q- SR.--PRESIDENTE _(Lomanto Júnior) - Coffio 
vota o Líder do PMD B? 

O Sr. Hélio Guelros (PMDB-PA)- Sim. 

O SR. PRESIDENTE (Lomanto Júnior) -_ Co_ffio 
vota o Líder do PDTI S. Ex• não estâ presente. 

O SR. PRESIDENTE (Lomanto Júnior) - Como 
vota o Líder do PTB? 

_()' Sr. Nelson Carneiro (PTB ~ RJ) - Sim. 

O SR. PRESIDENTE (Loma,nto Jún-ior) - Os Srs. 
Senadores já pOdem votar. (Pausa.) 

{_!'~acede-se à votação.) 

VOTAM "SIM" OS SRS. SENADORES: 

Jaison Barreto - Mauro Borges- Aderbal Jurema
- Alberto Silva - Alexandre _.Çosta - Almir Pi!lJp -
Aloysio Chaves """:'" Altevir Leal --Benedito Ferreira
Fabio Lucena - Gaivão Modesto - Hêlio Gueiros -
Henrique Santillo --Itamar Franco- João Calmon -
João Castelo- João Lobo- Jorge Bornhausen --:--Jor
ge Kalume- José Fragelli- José Ignácio- José Lins 
- Jutahy Magalhães- Luiz Cavalcante- Luiz Viana 

----Marcelo Miran_da- Março Maciel :--Milton Cabral 
- Morvan Acayaba - Nelson Carneíro - Octávio 
Cardoso - Passos Pôrto - Sa,ldanba Derzi - Virgflio 
Távora. 

VOTA "NÃO" A SR• SENADORA: 
Eunice Michlles 

O SR. PRFSIÕENTE (Lomanto_J.úoJor) -:---Se todos 
o_s Srs. Senadores jâ votaram, vai-se proceder à apu
ração. (P...ausa.) 

Votaratp. SIM"34 Senadores, e NÃO t 
Total de votos: 35. -
EStá apfovado. 

O SR. PRESIDEN_TE (i._oma,ntQ Júnior)- Aprovada 
a-·matêria, a Presidência fará cumprir a deliberaçãQdo 
Plenário. 

to seguinte o artigo çuja transcrição.ê solicitada. 

Daniel Krieger, um 
exemplo de liderança 

Eleito à Câmara dos Deputados na legislatura 
1971/1975, procurei manter-me sempre próximo do se
nador Daniel Kdege~, desejoso que estava de con~~er o 
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Congresso desde a ó~ica de sell gabinete, tal o respeito e 
admiração que sempre lhe devotei. 

NossO--Pfimeiro -Conta to- aConteceu lá por 1947, quan
d(i ineltSaudO~O -pai, Cfere -udenísta- em VaCaria, -levou
me certo dia a um casarão na Duque de CaxiaS p-ara 
recomendar-me ao s.e_u líder, com estas palaVras: "Krie
ger, eSte-inénino é'stúda no Colêgío Rosário e quer ser 
advogado. Peço que você olhe por ele". A resposta veio 
num sorriso largo, a palavra cordial: "Não se preocupe, 
o filho de um amigo já êúm PoUco meu filho tambêm". 

O $CSto descontraído e afetivo me fez perceber que 
acabara de ganhar um protetor e amigo. 

Anos-depois, deputado pela UDN à Assembléia Legis
lativa, disporia da orientação e apoiO de Daniel Krieger 
para- as minhas pririieiras ·eXPeriênCias na vida pública. 

Assim, quando cheguei a Brasilia, deputado federal 
pela primeira vez, era natural que procurasse estar próxi
mo do líder que admirava. 

O propósito deste depoimento, contudo, não está vol
tado para as minhas iniciações congressuais; o que pre
tendo é exatamente interpretar e assinalar a impressio
nante influência exercida por Daniel Krieger junto aos 
congressistas, até da Oposíç"ão, quando já não mais exer
cia a lidúança do Governo ou a chefia do Partido. 
::...-Recordo que ao entrar em seu gabinete para 
cUmprimentá-fO, a cada dia, ali encontrava· sempie um 
grupo de senadores e deputados, num entra e sai perma
nente: Alguns chegavam apenas para o gesto afetivo de 
um abraço; outros, desejosos de uma conversa mais ínti-

- ma e prolongada, tomavam assento e reSistiam ao tem
po, no aguardo de uma oportunidade. Krieger, carinho
so e_descontraído com todos, transformava seu gabinete 

· num ambiente aconchegante, quase familiar. 

O telefone não parava de tocar. Era' o senador Petrô~ 
nio Portella, líder dO Governo, ou, então, o senador Fi
linto Müller, presidente do Partido, todos querendo re
colher sua ~pinião s~bre este ou aquele assunto. 

Sabem os congressistas da falta que Krieger faz ao 
Parlamento nestes dias de luta pela demoaacia. 

Lembro· me de quantas vezes permaneci naquele gabi
nete, meditati_vo, a indagar-me do segredo da força polí
ti.ca de um hoz:nem_que não estava investidO na liderança 
e era de fato o Hderem10rno do qual gravitavam o Sena
do Federal e a Câmara dos Deputados. 

Onde resídia i nil:ão m.:iior de tão espontânea e abran
gente liderança? 
· Teotônio Vilela, ainda senador pela ARENA, pronun

ciou da tribuna da Câmara Alta um belíssimo díScurso 
em_hom~n_agem ao p~lttiCo riO-grandense J?elo lança
mento-âe seu livro dê memórias "Desde as Missões ... 
Saúdaâ~S. Lutas:-ÊSper"anÇa". 

A aguda sensibilidade de Teotónio soube regiStrar 
com maestria as peculiares qualidades que informam -o 
perfil de Krieger, numa avaliação conjunta com a figura 
notável de Milton Can]pos: "A intimídade com os sena
dores Daniel Kdeger e Milton Campos estreitou-se a 
partir de minha chegada ao Senado. Os dois sempre me 
deram a sensação de unidade do humano com o trans
cendente. E neles sempre confiei as minhas dúvidas e as 
minhas ânsias. E deles sempre recebi o afago que precisa
-va e- a orientação cjue pedia. Dois mestres". 

E mais adiante, no meSmO disCurso: "Daniel Krieger 
pertence à legião histórica dos heróis românticos que 
desde a prêbrasilidade se empenham, como hoje, na for· 
mação de um corpo- nacional sadio e brasílico, reSguar- -
dado pela liberda~e e pela lei, pela democracia e pelo 
constitu-Cíonalisin-0". - - -

Realmente, a personalidade política de Krieger, desde 
o resguardo de seus princípios êtícos, a coragem franca 
na ação,_ o respeito ao desprotegido e a altivez no trato 
com o poderoso, tudo istO evidencia uma figura humana 
de tocante nobreza, como os legendários heróis românti
cos. 
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Ele pertence a essa espécie rara de lutador que nunca 
esconde as sua~ arJ;nas, totalmente av~so à esperteza e à 
matreirice, trãnSparente, só sabe dizer o que pellsâ e só 
sabe agir a serviço de seu idealísmo. 

Em resumo: Daniel Krieger é daqueles homens a res
peito-de quem ninguém poderã afirmar que se értganou. 

Estas, entendo, são as virtudes maio_res que fizeram do 
senador rio-g{andenSe um líder tão respeitado quanto 
querido de_ todos os s~us pares. _ _ 

Sabem os congressistas da falta que K.iieger faz ao 
Parlamento, nestes dias de luta pela democracia. Mas, 
quando caminhamos pelos corredores do Co_ngresso, 
carregados de preocupações e esperanças, podemos evo
car, a cada momçnto, o perfil sereno e altivo do bravo se
nador, recolhendo de seu belo exemplo a postura correta 
de bem servir aos interesses maior~ da naçional_idade. 

O SR. PRESIDENTE (Lomanto Júnior) - Item 2: 

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N• 33, DE 
I9SJ - . 

Discussão, em turno único, do Projeto d~ Decre
to Legislativo n~' 33, de 1983 (nl' 25J83, na_Çârt:tara 
dos Deputados), que aprova as contas do Senhor 
Presidente da República relativa~_ ao ex.erclcio de 
1981, tendo -

PARECER FAVORÁVEL, sob n• 742, de 1984, 
da Comissão de Finanças. 

Em discuSSão. (Pausa.) 
Não havendo quem peça a palavra, en-c~~o _a -diScus

são. 
Em votação. _ -- -
Os Srs. Senadores que o aprovam queiranl permanecer 

sentados. (Pausa.) 
Aprovado. 
O projeto -irá -a Co:mi~ão de Redação. 

O SR. PRESIDENTE (Lomanto Júnior) -Item 3:. 

Discussão, em turno único, do Projeto de Reso
lução n~' 88, de 1984 (apresentado pela Comissão de 
Economia como cqnclusão de seu Parecer n9 776, de 
1984), que autoriza o Governo do Estado da Paraí
ba a cont~:atar operação de crêdito no valor de Cr$ 
8.285.120.327 (oito bilhões,_ duzentos e oitenta e cin
co milhões, cento e vinte mil, t~ezenios e vinte e sete 
cruzeiros), tendo --

PARECER, sob n~' 777, -de 1984, da Co_missãQ_ 
-De COnstituição e Justiça, pela constituciona

lidade e. juridicidade. 

Em discussão. (Pausa.) 
Não havendo quem peça a palavra, encerro a discus

são. 
Em votação. _ 
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer 

sentados. (Pausa.) 
Aprovado. 
O projetO irã_ à- Cõhlissão de Red_açã_o_. 

O SR. PRFSIDENTE (Lomanto Júr::iior)- Passa-se à 
apreciação do Requerimento n~' 344, de urgência; lido no 
Expediente. Para o Projeto de Lei_ da Câmara n9 113, de 
1984. 

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

sentados. (Pausa.) 
Aprovado. 
Aprovado o requerimento, passa-se à discussão, em 

turno único, do Projeto de Lei da Câmara n~'ll3, de ini~ 
ciativa do Senhor Presidente da República, que dispõe 
sobre a busca e salvamento de vida humana em perigo 
no mar, nos portos e nas vias navegáveis. interiores. " 

Qependendo de pareceres das Comissões de Cnn.sl_i
tuição e Justiça, e de Transportes, Comunicações e 
Óbras _PúPlicas. 

Sobre a mesa, pareCer da Comissão de Constituição e 
Justiça, que será lida pelo Sr. lO?-Secretârio. 

t lido o seguinte: 

PARECER N• 844, DE 1984 

Da Comissio de ConstitUição e Justiça, sobre o 
Projeto de Lei da Câmara n~'ll3, de 1984, (n~' 2.682-
B, de 1983, na Câmara dos Deputados), que "dispõe 
sobre a Busca e Salvamento de Vida Humana em Pe
rigo no Mar, nos Portos e nas Vias Navegáveis Inte
riores". 

Relator: Senador AmaraJ Furlan 
O projeto sob exame, _priginârio do Poder Executivo e 

encam-inliãdo ao Poder Legislativo sob o amparo do arti
·go 51 da Constituição, foi apreCiado, e aprov-ado sem 
restrições, pela Câmara dos Deputados, vem- ã.gora à re
visão do Senado. 

ffatá-se de iniciatiVa· 'que, naS~~ es-;êriêlá,:~isa-á regú~ 
lar ativid.ades efetuadas para prestar auxHio _à vida hu
mana em perigo no mar, nos portos e nas vias navegá
veis, já assentadas em Convenção_Internadona_l assinada 
por -nosso País. 

A Exposição de Motivos, assinada pelo Senhor Minis
tro da Marinha e apoi"ada pelo Sen_h_Qr_Presidente daRe
pública, esclarece num dos seus trechos: 

-"No campo do .Direito ID.temacional, a Con
venção InternaciOrial sobre Busca e Salvamento 
Marítimo (SAR), concluída em Hamburgo a 27 de 
abril de 1979, assinada pelo Brasil e ratificada pelo 
CongressO Nacioil.al, até hoje não foi compatibiliza
da com a legislação bi-ilsileira vi&ente. 

Dessa forma, a Marinha, a' ftm de reduZir os in
convenientes de ordem jurídica; implícitos etn tal si
tuação, realizou estudos'sobre a matéria com as en
tidades ligadas ao sctor, dentre as quais citamos a 
Associação Brasileira do Direito Marítimo 
(ABDM), Superintendência_ de-_.seguros Privados 
(SUSEP), Associação dos Armadores Brasilciros de 
Longo Curso, Sindicato Nacional das Empresas de_ 
Navegação Marítima (SYNDARMA), Superinten
dência Nacional da Marinha Mercante (SUNA
MAM), Empresa Brasileira de Petróleo (PE
TROBRÁS) e Empresa de Portos do Brasil (POR
TOBRÁS), que indiCaram a necesidade de elaborar 
u-rp diploma legal sobre o assunto. 

Tal documento, o Anteprojeto de Lei que a esta 
acompanha, foi ainda apreciado pelo Ministério da 
Justiça, que apresentou algumas sugestõesjâ incor
P<:'radas ao texto incial." 

-Na Câmara dos Deputados, sua ConiisSão de Consti
tuição e Justiça deu pela constitucionalidade, juridicida
de e boa técnica legislativa do projeto, aprovando-o, in
cluSive quanto ao mérito. 

Nesta Comissão, pelas nossas riõrriiaS re8imen~ais, - -
cab_e~nos apreciar apenas o mérito da· matéria, que mere-
ce integral apoiamento, pelos propósitos de interesse 
público que o texto d_o projeto persegUe. 

Opinimos, pois, por sua aprovação. 
Sala da Comissão, 22 de agosto, de 1984. - Helvidio 

Nunes;-Picis:idente. -Amaral Furlan, Relator.- Passos 
Pôrto - Hélio Gueiros - Jos~ Fregelli -Octávio Car~ 
doso.- Enéas Faria - Odacir Soares - JTCA. 

O SR. PRESIDENTE (Lomanto Júnior) --Concedo 
a palavra ao nobre Senador Marcelo Miranda, para pro
ferir parecer da Comissão de Transportes, Comuni-_ 
cações e Obras Públicas. 
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. ~~O SR- 11-IARCELO MffiANDA (PMDB- MS. Para 
emitir pireéer)- Sr. Presidente, Srs. Senadores: 

De iniciativa do Sep;hor Presidente da__República, vem 
a eX!ijrie--desta ComissãO, prOjeto de lei que ••ctispõe 
Sobre a Busca e Salvamento de Vida Humana em Perigo 
no-Mar, nos Portos e nas Vias Navegáveis Interiores". 

Em sua ~posição de Motivos, o Ministio Maximino 
Eduardo da Silva Fonseca, esclarece que: 

.. 0 Direito Marítimo Brasileiro ressente-se há 
muitO de legislação atualizada reguladora d?s ativi
dades efetuadas para prestar auxílio 2. vida humana 
em perigo no mar, nos portos e nas viaS navegâveis 
interiores. Os dispositivos legais em vigor contem
plam apenas alguns aspectos do assunto, sejam eles 
de carát~r humanitário, material ou jurídico. 

No campo do Direi_t:o Internacional, a Cov
nenção Internacional, a Convenção Internacional 
sobre Busca e Salvamento _Marítimo (SAR), con
cluída em Hamburgo a 27 de abril de 19_79, assinada 
pelo Brasil e ratificada pelo Congresso Nacional, 
até hoje não foi cÕmpatíbilizada-cóm a legislação 
brasileira vi_gente. 

Dessa (qrma, a Marinha, a fim de r_eduzir_ incon
venientes de ordem jurídica, implícitos em tal si
tuação, realizou estudos sobre a matéria com as_ en
tidades ligadas ao setor, dentre as quais citãmos a 
Associação Brasileira do Direito Marítimo 
(ABDM), Superintendência de Seguros Privados ... 
(SUSEP), Associação do Armadores Brasileiros de 
Longo Curso, Sindicato Nacional das Empresas de 
Navegação Marítima... (SINDARMA), Superin
tendência Nacional da Marinha Mercante (SUNA
MAM), Empres-a Brasileira de Petróleo (PE
TROBRÁS) e Empresa de Portos do Bra_sR (POR
TO BRÁS), que indicaram a necessidade de elaborar 
um diploma legal sobre o assunto. 

- Tal documento, o Anteprojeto de Lei que a esta 
acompanha, foi ainda apreciado pelo Ministêrio da 
Justiça, qt.ie apreser::ifou algumas sug-estões jâ incor-
porãdas ao texto iniciãl." -

A proposta, compondo-se de II (onze) artigos, abran
gendo medidas necessâriã.s é certamente suficientes para 
que se possa obter sucesso na operação de s_ocorrer vidas 
humanas. 

Considerando a importância da matêria, sOmos no 
âmbito desta Comissão, pela aprovação do projeto sob 
exame. 

É o parecer, Sr. Presidente. 

0 SR. PRESIDENTE (Lomanto J~nior)- .Os pare
ceres são favoráveiS. 

Completada a instrução da matéria, passa-se à discus
são do proJ'eto em turno único. 

Effi discussão o projeto. (Pausa.) 
Não havendo quem peça a palavra, encerro·a discus

são. 
Em votação. 
Os Srs, Senadores que o aprovam queiram permanecer 

sentados. (Pausa.) · 
Aprovado. 
O projeto Irã à sanção. 
_ __ É o seguinte o projeto aprovado: 

PROJETO DE LEI DA CAMARA 

N9 113, DE 1984 

D~spõe sobre a Busca e Salvamento de Vida Hu
mana em Perigo no Mar, nos Postos e nas VIas Nave
gliveis Interiores. 

O Congresso Nacional decreta: 

Art. 19 A busca e salvamento, com propósito de sal
vaguarda da vida humana no mar, nos portos e nas vias 
navegáveis interiores, ficam submetidos às disposições 
desta lei. 
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§ 19 Para efeitos desta lei, a expreSsão .. busca e sal
vamento" significa todo ato ou atividades efetudados 
para prestar auxílio à vida humana em- pe!igo no mar, 
nos portos e nas vias O.avegâveis intefíóres.- -- ---

§ 29 Para efeitoS deste lei, a palavra .. socorro" tem o 
mesmo significado que a expfCSSão ~·busca e salvamen
to". 

Art. 29 Compete- ao Ministério da Marinha adotar 
as providências para prover adequadÕs serviços de busca 
e salvamento-de vida humana em perigo no mar, nos 
portos e nas vias navegáveis interiõre5. --- -

ParágrafO único. O MiriiSléríO da-Maiinha POderá 
delegar a execução de tais serviços a outros órgã-os fede
rais, estaduais, municipais e, poi- cOn-cessão;-a particula-
res, em áreas definidas de jurisdição: -- · 

Art. 39 QualqUer pessoa f Obrigada, desde que o 
possa fazer sem perigo para si ou para -outreril, a prestar 
auxílio a quem estiver em perigo de vida no mar, nos 
portos e nas vias navegáveis interiores. 

§ 19 O auxflio poderá consistir em· siníj,les comuni: 
cação do fato à autoridade naval, ou em providêÔ.cias 
que pssibilitem o recebimento da infonnação, em tempo 
hãbil, por essa autoridade. 

§ 29 A obrigação de prestar auxílio cessa desde que o 
?brigado tenha conhecimento de que este serviço não é 
mais necessário, ou {juando disPel:isã.do "pelo Co-mandan
te da embarcação assistida ou pela autoridade 'naval. 

Art. 49 O pedido de auxílio será comunicado pela 
autoridade naval a todas as embarcações que estejãri1 rias 
proximidades da área ou a uma embarcaçã_o em especial. 

Art, 59 Todo Coriiàndante é Obiígãdo, desde que o 
possa fazer sem perigo sério para sua embarciCão, tripU: 
lação, passageiro ou para outra pessoa, a utilizar sua em
barcação e meios. sob a responsabilidade para prestar 
auxílio a quem estiver em perigo de vida no mar, nos 
portos ou nas vias navegáveis -interiores. 

§ "'r._ Para efeito desta lei, a pB.Iavra .. Comandante'' fi 
empregada, genericamente, para designar a pessoa que 
comanda e que é responsável pela embarcação, seus· 
equipamentos, seus passageiros-e sua bagagem, acompa
nhada ou não, pelos tripulantes e seus pertences, pela 
carga e pela disciplina a bofdo. 

§ 29 Para efeitos desta lei, ã. palavra "effibarcação'-' é 
empregada, genericamente, para designar toda cons
truçãb suscetível de se locomover na água, quaisquer que 
sejam suas características. 

Art. 69 O Comandante de uma embarcação deverá 
adotar o seguinte procedimento ao tomar conhecimento 
de vida humana em perigo no mar, nos portos ou nas 
vias navegáveis intCD.ores: 
I- dirigir sua -effibarcação, na maior velocidade 

possível, para o local onde se encontrem as pessoas em 
perigo; 

II- informar às pessoas em perigo e as embarcações 
próximas a hora prevista de chegada na área e _os meios 
de que dispõe-para a ilfest<lÇão dOs serviços de busca e 
salvamento; e 

III - após um abalroamento, permanecer no local do 
acidente, atê que esteja convencido -de qui! não há neces
sidade de prestar auxílio, ou até que seja liberado de tal 
obrigação pelo Comandante da outra embarcação. 

Art. 79 O Comandãnte deverá lançar no Diário de 
Navegação, ou em documento siniilar, as razões que o 
levarem a decidir pela impossibilidade ou desnecessidade 
da prestação dos serviços de busca e salvamento de vida 
humana em perigo no mar, nos portos e nas vias navegá
veis interiores. 

Parágrafo únic-o. -A determiflação do armador ou 
proprietário ou de terceiros, com interesse na etilbar
cação, ao Comandante, para nãO prestar õS sCrnços pre
vistos no presente--artigo, não isenta Csie -Ultimo dessa 
obrigação. 

Art. 89 _O pedido de auxfliO que for feito, sem que 
haja real ameaça de perígo de vida humana, obrigará a 
indenização dos recursos empregados no atendimento 
daquela solicitação. -
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'·'Art. 99 Nada é _devido pela pessoa salva, indepen
dent~ente de sua nacionalidade:··posição ou importân
cia, e da;-_cir~unStâO.Ctas em que foi',~contrada. _ 
-~t. 1~. P?J~ fip.s __ ,~_! prese~ te lei, ~o_ consideradas 

aUtoridades navais as do Ministério da Mà\Ínha, confor
me as atribuições definidas nos respectivos regulamento. 

--Art. 11. Esta lei entra em.~igor na data dC·~ua publi=" 
cação. 

__ Art. 12.. Revogam-se as disposições em contrário. 

O SR._f~]:SIJ}_l;NTE (Lomanto Jú9ÍOr) - Passa-se 
agora ã apreciação do Requerimento n9 345, de urgência, \ 
lido no Expediente, para a Me_nsagem n9 235, de 1984. 
- Em votaÇão o requerimento. 

Os Sr-s. Sen.adores que o aprovam queiram permanecer 
sentados. (Pausa.) 
· -APrOvado.-- - _ _ _ 

- AprovãdO o requerimerito, passa-se à apreciação~ da 
mãt.éria que foi despachada às Comissões d6 EconoriliB., 
e de Constituição e JÚstiça. 

Sobr~-~ mesa, parecer da Comissão de Economia qU:e 
será lido pelo Sr. 19-Secre_târio. 

É lido o seguinte 

PARECER N• 845, DE 1984 

Da. Comissão de- Economia, sobre a Mensagem n9 
_235, de 1984 (n9 450/84, na origem), do Senhor Pre
sidente da República, submetendo il aprovação do Se
nadQ Federal, proposta para que seja autorizado o 

-Departamento de Estradas de Rodagem de Goiás 
(DERGO) a contratar operação de crédito no valor 
de CrS 29.493.883.394 (vinte e nove bilhões, quatro
centos e noventa e três milhões, oitocentos e oitenta e 

_ t~_; ~:t trezen-to_s e noventa e guatro c:ruzeiros). 

Relator: Sinador-BeO:editq "Ferreira · 
Com a Mensagem n<? 235/84, o -SenhOr Presidente da 

República submete à deliberação do Senado_ Federal 
pleito do Departamento de Estradas de R,odagem de 
GOiás·-que objetiva conú"atar, junto ao_ Banco Nací_gnai 
~~~_envolvi!"ento Eco!lôqlico ~ Soçial -:-:-: .BN.DES, a 
seguir_ operação de Ci-édito: 

_ Cãrãcterísticas- d"a operação: 
A- Valor: Cr$ 29.493.883.394 (correspondênte 

a2.429.884 úR TN, à razão de Cr$ -12.137,98, emju
nho/84), -COm -rCcursos do próprio BNDES 

- (1.117.255 ORTN) e B!RD (1.312.629 ORTN); 
- B-Prazos; 
f- ae carência: 3 anos· (BNDES e BIRD); 
2- de amortização: 8 anos (BNDES e BIRD); 
C..- Encargos: 
1-juros de 5% a.a. (BNDES e ll!RD); 
2 - correção monetária: de acordo com a va

riação âas ORTN; 
D ,........ Garantia: vinculação de qúotas do FRN e 

FPE; 
E- Destinação dos recursos: Construção de ro

-dO vias víciniis e Obras de arte especiais eni"conáeto 
armado." 

O Conselho Monetâflo Nacional pronunciou-se pelo 
encam1nhamento do pedido, levando em conta a infor
mação da Secretaria de Planejamento da Presidência-da 
RepúbHca {SEPLAN/SAREM) e o parecer técnico do 
Banco do. Brasil que apontam nada ter a opor quanto à 
realizaçãO da operação ·em causa, uma vez que a as-
sunção de tal compromisso não deverá trazer àquela Au
tarquia maiores pressões na execução orçamentária- de 
seus futuros exercícios. 

No mêrito, o financiamento de rodo-vias vicínais se en
quadra nas nOrmas e diretrizes do Banco Nacional de 
Desenvolvimento Econômico e Sociaf, que desempe
nhou papel fundamental nos investimentos prioritários 
nas regiões- dei gra~de potencial econômico e que são ca~ 
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pazes de responder com uina -taxa- de retorno custo/be· 
neficio. 

Assim sendo, acolhemos_ a Mensagem, nos te~mos do 
s~u_i_nte: 

PROJETO DE RESOLUÇÃO N• 106 DE 1984. 

_ An_to_riza o Departamento de Estradas de Rodagem 
de Go-iáS (DERGO) -a elevar em Cr$ 29.493.883.394 
(vinte e nove bilhões,. quatrocentos e noventa e tr& 
milhões, oitocentos e oitenta e três mil, trezentos e 

-noventa e quatro cruzeiros) o montante de sua dívida 
consolidada interna. 

O Senado Federal r~olve: 
Art. }9 É o Departamento de Estradas de Rodagem 

de Goiás (DERGO) autorizado a elevar, temporaria
mente, os parâmetros fixados pelos itens I e III do art. 29 
da Resol~ção_ n9_62, de 28-10-75, mo_dificada pela de n9 
93, de TI-10-76, ambas do Senado Federal, a fim de que 
possa realizar uma operação de crédito no valor de CrS 
29.493.883.394 (vinte_e nove bilhões, quatrocentos e no
Venta e três milhões, oitocentos e oitenta e três mil, tre
zentos e noventa e quatro cruzeiros) correspondente a 
~429 .884 OR TN, considerado o valor nacional da 
úRTN de Cr$ 12'.137,98, vigente em junho de 1984,jun
to ao Banco Nacional de Desenvolvimento Económico e 
Social, destinada _à construção de rodovias vicinais e 
obras de arte especiais em concreto armado no Estado, 
obedecidas as condições admitidas pdo Banco Central 
do BraSil, no respectivo processo. 

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

Sala das Comissões, 28 de novemb:-o de 1984.- Ro
berto Campos; Presidente- Benedito Ferreira, Relator. 
José Fragelli- Fábio Lucena-;- Fernando Henrique Car
dÕ.so .!.... Luiz Cavalcante. 

O SR. PRESIDENTE (Lomanto Júnior)- O pareCer 
diL Comissão de Economia cOnclui pela ·apresentação dv 
Projeto de ResolUção n~ 106/84, que autoriza o Departa~ 
merito de Estradas __ de Rodagem de Goiás, DERGO, a 
elevar em 29 bilhões. 493 milhões,-883 nlu e _394 Cruzeiros 
-o montanÍe-de sua_dívida consolidada. 

Solicitá ao· nobre Senador Passos-Pôrto o_ parecer da 
Comissão de Constituição e Justiça. 

O SR. PASSOS PÓRTO (PDS -SE. Para emítír pa
recer) -Sr. Presidente, Srs. Senadores. 

O Pr:ojeto sob_exam~, de,autoria da Comissão de Eco
nomia -do Seil:3.do Federal, como conclusão de seu pare
cer sobre a Mensagem n9 235/84, do Senhor Presidente 
da República, autoriza o Departamento de Estradas de· 
Rodagem de Goiás {DERGO) ·a contratar opeiação de 
crédito no -Valor de Cr$ 29.493.883.394, correspondente a 
2.429.884 ORTN de Cr$ 12.137~98, vigente emjunho/84, 
junto ao Banco Nacional de Desenvolvimento Econômi
co e Social, destinada à construção de rodovias viCiilais e 

- obras de arte especiãiS em concreto armado, no Estado. 
1. ·O Pedido fOi lorffiulado nos tennos do preceitua

dQ no artigo 29 da Resolu,ção n9 62, de 28-10-75, modifi
cada pela de n~-93", de I 1-10-76, ambas do Senado Fede
ral, e se faz acompanhar de toda a documentação exigida 
pela legislação. 

Assim, verifica-se que a proposição foi elaborada con~ 
soante as preii"crições legais e regimentais aplicáveis à es
pécie~- merecendo, p:~r isso, o nosso encaminhamento fa
vorável, no que taOge aos aspectos constitucionalidade, 
juridicidade e técnica legislativa. 
~o parecer. 

O SR. PRESIDENTE (Lomanto Júnior)- O par«:er 
é favoráVel -

Çqmpl_e_tada a instrução d<!_ l!latêria, passa-se à discus
são do projeto em turno úniCO. 

Em discussão. (J>-ausa.) 
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Não havendo quem peça a pa!avra, encerro a discus~ 
são. 

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

sentados. (Pausa.) 
Aprovado. 

O SR. ALEXANDRE COSTA- Sr. Presidente. peço 
verificação de vot_aç_ão. 

O SR. PRESIDENTE (Lo manto Júnior)- Serâ feita 
a verificação- solicitada. _ _ _ _ _ 

SoliCito aos Srs. Senador,es que t~ffiem seYs i~gares, 
para procedermos à verificação. (Pausa.) 

Cõmo vota o Líder do PDS? 

O SR. ALOYS!O CHAVES- Sim. 

O SR. PRESIDENTE. (lomanto Jl,íni9r) - Com<? 
vota o Líder do PMDB? 

O SR. HUMBERTO LUCENA - Sim. 

O SR. PRESIDENTE (Lomanto Júnior) - Coriio 
vota o Líder do PTB? 

O SR. NELSON CARNEl!W - Sim. __ 

O SR. PRESIDENTE (Lomanto Júnior) ---0 Os Srs. 
Senadores jã podem votar. (Pausa.) 

Procede-se à_ votação 

VOTAM "SIM" OS SRS. SENADORES: 

• Aderbal Jurema - Alberto_ Silva - Almir Pinto -
Aloysio Chaves - Amarai Peixoto - Bene9i_to Ferreira 
- Carlo1i Ch_iarelli - Eunice Michi!es- Fábio Lucena 
- Gaivão Modesto __ ~ Hélio Gueiros .....:.. Henrique San-
tillo - Humberto Lucena - Itamar Franco --JaisOn 
Barreto -João Calmon -João Castelo -João Lobo 
-Jorge Bornhausen - Jorge J(alume - José Fragelli 
-José lgnãcio -José Uns - Jutahy Magalhães -
Luiz Cavalcante - Luiz: Viana - Marcelo Miranda -
Marco Maciel - Martins Filho - Milton Cabral -
Morvan Acayaba- Nels_on Carneiro- Octávio Cardo
so - Passos Pôrto - Saldanha Derzi - Virgílio Táv~ 
r a. 

ABSTIM-SE DE VOTAR O SR. SENADOR 
Mauro Borges 

O SR. PRESIDENTE (Lomanto Júnior) - Se tod_os 
os Srs. Senado_resfá\'9fãf8:in'{ai-se E:rOcecJerà--ãpurição~ 
(Pausa.) . _ -- -- -

Votaram SIM 37 Senadores. 
Houve 1 abstenção. 
O projeto está àprovado, 
Aprovado, o projeto vai à ComisSão de- RedaÇãO: 

O SR. MAURO BORGES --Sr. __ Preside_J?te, i?eço a 
palavra pela ordem. 

O SR. PRESIDENTE (Lomanto Júnior) -Concedo 
a palavra ao nobre Senad_or Mauro Borges. 

O SR. MAURO BORGES -Sr. Presidente, houve 
um equívOco, na hora da_ vo_t_ação apert-ei O bOtãO eriai{'O.-

O SR. PRESIDENTE (Lomanto Júnior) - Será re
gistrado em ata o voto favorável de V.,~'ªx' ~ 

O SR. _PRESID_ENTE (Lomanto Júnior}_- ~obre a 
mesa, o parecer da Comissão-de Redaç.ã.o que será lido 
pelo Sr. 19-Secretário. 

b lido o seguinte 
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PARECER N9 846, DE 1984 
Da Comissão d~. ~ed,a~o 

Redaçio final do Projeto de Resoluçio n' 106, de 
1984. 

Relator: Senador Passos Pôrto 
A Comissão ap"resenfa -a redação fii1al do Pr.ojetÇ> de 

Resolução n' t06, de 1984, que autoriza o Oeparta~ento 
_de Estradas de Rodag~ de Goiás (DERGO)_ a elevar 
em Ct$ 29.493.883.394 (viniti e nove bilhões, q~atrocen~ 
tos e noventa e três milhões, oitõCe:.ilios e-oitenta e três 
mil, trezentos e noventa e Quatro cruzeiros) O montante 
de sua _dívida consolidada. 

Saia das Comissões, 28. de novembro de 19ª4.-:-_JoiO 
Lobo, Presidente - Passos PôriO~- Rel~tci(- S!J-danha 
Derzi. 

ANEXO AO PARECER N• 846, DE 1984 

Redação Onal do Projeto de Resolução nV106, de 
1984. 

Faço saber que o Senado Federal aprovou, -nos termos 
do art. 42, inciSo VI, da ConSHtli"iÇão----;- e eu, 
----~ Presidente; prOmulgo a segUinte 

RESOLUÇÃO No , DE 1984 

Autoriza o Departamento de Estradas de Rodagem 
de Goiás - DERGO .,....- a elevar em CrS 

·29.493.883.394 (vinte e nove bilhões, quatrocentos e 
noventa e três mUhões, oitoc:entos e oitenta e três mn, 
trezentos e noventa e quatro cruzeiros) o montante de 
sua dívida consolidada, 

O Senado Federal _r~olve: 
Art. {9 É o Departamento de Estradas <;le R_oc;Jagem 

de Goiás - DERGO - autorizado a elevar, tempora
riamente, os parâmetros fixados pe[os itens_ I e III do art. 
29 da Resolução n9 62, de 28 de outubro de 1975, modifi
cada pela de n9 9.3, de 11 de outl!bro s:]e l_97Q, ambas do 
Serúido Federa(, a fim-de cjUe poSsa-realizar uma ope
ração de crédito no valor de CrS 29.493.883.394 (vinte e 
nove bilhões, quatrocentos e noventa e três milhões, oi
toce-ntos_ e oitt;nta e.t.r~ mil, trezentos e noventa e quatro 
cruzeiros), correspondente a 2.429.884 ORTN's, consi
derado o valor nominal da QRTN.de CrS 12.137,98 (do
ze mil, cento e trinta e sete cr.uzeiros e noventa e oito cen
tavos), vigente em junho de 1984,junto ao Banco Nacio
nal de DesenvolvirrlC:mto Econômico e Social- B'NDES, 
destinada à construção de rodovias vicinais e obi-as de 
arte especiais em concreto armado, no Estado, obedeci
das as cOndições admitidas pelo Banco Central do Brasil, 
no respecfívo processo. 

Art~ 29 ESta ResoluçãO entra em vigOr na data de 
sua publicação. 

O SR. PRESIDENTE (Lomanto Júnior)- Achando
se _em regime de urgência a proposição cuja redação final 
aca.ba de ser lida, deve ser esta submetida, ime!fiatamen
te, à deliberação do Plenário. 

Em discussão a redação final. (Pausa.) 
se nenhum 4os srs.--S.enadores:.desejar fa~er uso_ dã: pa: 

lavra, encerro a discussão. . -
Em votação. 
Os Srs. Senadores que a aprovam queiram penml·necer 

sentados. {Pausa.)_ 
Aprovada. 
A matéria vai ã- pro-rrnilgãçãa_. 

O SR. PRESIDENTE (Lomanto Júniorr-"' Sobre a 
mesa, redações finais de proposições aprovadas na Or~ 
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dem do Dia de hoje que, nos termos do parágrafo única· -
art. 355, do Regimento Interno, não_ h_ouve objeção do 
Plenário, serão lidas pelo Sr. 19-Secretãrio. 

São -lidas as seguintes: 

PARECER N• 847,-DE 1984 
Da Comissio de Redaçilo 

Redaçio final do Projeto de Decreto Legislativo rt9 
33,_de 1983 (n"~ 25/83, na Cimara dos Deputados). 

_ Reh;1J9r: _Senat;lor .Jorge Kalume 
A Comissão apresenta a redação final do_ Projeto de 

Decreto_Legislativo n9 33, de 1983 (n9 25/83, na Câmara 
dos_ Deputados), que aprova as Contas do Pr~idente da 
República, relativas ao exercicio de 1981. - -

-- ·Sala das Comissões, 28 de novembro de 1984.- Al
berto. Silva, Presidente - Jorge Ka nme, Relator -AI~ 
mir Pinto. 

ANEXO AO PARECER N• 847, DE 1984 

:Re'daçio. final d~ Projeto de Decreto Legislativo nv 
33, de 1983 (n"~ 25/83, na Câmara dos Deputados). 

Faço_saber que o Congresso Nacional aprovou, nos 
termos do art. 44, inciso VTII, da ConstituiçãO, e eu, 
=----' Presi~ente do Senado _F~deral, promulgo 
õ-Seguint'e 

DECRETO LEGISLATIVO N• , DE 1984 

Aprova as Contas do Presidente da República, re
lativas ao exercido de 1981. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. 19 São aprovadas as contas prestadas pelo Pre

sidente da República, relativas ao exerclcio -financeiro-de 
1981, COnforme diSposto no art. 44, inciso VIII, e 81, in
ciso XX, da Constituição Federal, com ressalvas aos va
lores lançados à conta "DiverSos Responsáveis", pen
dentes de ulterior verificação pelo Tribunal de Contas da 
União. -

Art. 29 Os responsáveiS Pela Administração Pública 
Federal que não apresentaram ao Tribunal de Contas da 
Uni~o os balanços anuais referentes ao-·ex.-~rCício- de 
1981, no prazo estabelecido pelo Decreto n9 80.421, de 
28 de setembro de 1977, ficam sujeitos às perialidades 
p'revistas no art. 53 do D_ecreto~lei n9 199, de 25 de feve
reiro de 1967 e Resoluções daquele Tribunal. 

Art. 39 O Tribunal de Con~as da t)ni_ão tomará as 
providênciaS ~cabíveis para a aplicação das sanções a que 
se refere o artigo anterior. 

Ar~ 49 Este Decreto Legislativo entra em vigor na 

~_at~ __ de __ sua _ _p~~º~~ç!~"----

PARECER N• 848, DE 1984 

_ Da Comissão de Redação 

R.edaçio final do Projeto de Resolução n9 88, de 
.!984. --

-Relator: Senador Saldanha Derzi 
A COmissão apresenta a redação final do Proj~o de 

Resolução n"~ 88, de 1984, que autoriza o GOvernO doEs
tado da Paraíba a contratar operação de crédito no valor 
de Cr$ 8.285.120.327 (oito bilhões, duzentos e oitenta e 
cinco milhões, cento e vinte mil, trezentos e vinte e sete 
Cruzeiros). 

Sala das Com!~sões, 28 de novembro de 1984.- Joio 
Lobo, Presidente..:... Saldanha Dei-z:i RelatO.i:_-_ALberto 
Silva. 
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ANEXO AO PARECER No 848, DE 1984 

Redação final do Projeto de Resolução n9 88, de 
1984. 

Faço saber que o SenadO Federal aprovou, nos termos 
do art. 42, inciso VI, da ConstituiçãO,-e.eu, PreSidente, 
promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO No , D): 1984 

Autoriza o Governo do Estado da Parúba a con
tratar operaçio de crédito no valor de CrS 
8.285.120.327 (Oito bilhões, duzentos e oitenta e cinco 
milhões, cento e "Yinte mil, trezentos e Ylnte e ~te cru
zeiros) 

Aprovada a redação final, o projeto vai à promul
gação. 

O SR. PRESIDENTE (Lomanto Júnior)- Sobre-a 
mesa, requerimento que será lido pelo Sr. It~Secretário. 

f lido e aprovado o seguinte 

REQUERIMENTO No 347, DE 1984 

Nos termos do art. 356 do Regimento Interno, requei
ro dispensa de publicação, para imediata discussão e vo~ 
tacão, da redação final do Projeto de Resolução n9 88, de 
1984, que -autoriza o Governo do Estado da Paraíba a 
contratar operação de crédito no valor de CrS 
8.285.120.327 (oito bilhões, duzentos e oitenta e cinco 

O Senado Federal resolve: _____ _:_milhõ~s. cento~ ~te_mil, trezentos e vinteesete_cruzei-
Art. {9 1: o Governo do Estado da Paraíba, nos ter~ ros). 

mos do art. 29 da Resolução n9 93, de 11 de outubro de ' Sala da~ __ SessÕe§, 2~ de nq_vembro de 1984.- Marcelo 
1976, do Senado Federal, autorizado a contratar uma Miranda. 
operação de crédito no valor de CrS 8.285.120.327 (oito 
bilhõ_es, duzentos e oitenta e cinc_o milhões, cento e vinte 
mil, trezentos e vinte_e sete cruzeiros), ·correspondente a 
463.710,77 ORTNs, considerado o valor nominal da 
ORTNS de CrS 17.867 (dezessete mil, oitocentos e ses
senta e sete cruzeiros), vigente em outubro de 1984,junto 
à Caixa Econômica Federal, esta na qualidade de gestora 
do Fundo de Apoio ao Desenvolvimento S_ocial- FAS, 
destinado ao ProJeto de implantação, operação e manu
tenção de poços, naquele Estado, obedecidas as con
dições admitidas pelo Banco Central do Brasil, no res
pectivo processo. 

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

O SR. PRFSii>ENTE {Lomanto Júnior) - Os pare
ceres vão à publicação. 

Sobre a mesa, requerimento que vaí ser lido pelo_ Sr. 
19-SecretãriO. 

É lido e aprovado o seguinte: 

REQUERIMENTO N• 346, DE 1984 

Nos termos do art. 356 Jo Regimento Interno, requei
ro dispensa de publicação, para imediata discussão e vo
tação, da redação final do Projeto de Decreto Legislativo
n"' 33, de 1983 (n"' 25/83, na Câmara dos Deputados), 
que aprova as Contas áo Senhor Presidente da Repúbli
ca relativas ao exercício de 1981. 

Sala das Sessões, 28 de novembro de 1984. -Marcelo 
Miranda. 

O SR. PRESIDENTE (Lomanto JúniOr)- Aprovado 
o requerimento, passa-se à imediata apreciação da re
dação final. 

Em discussão. (Pausa~) _ 
Não havendo quem peça a palavra, encerro a discus~ 

são. 
Em votação. 
Os Srs. Senadores que a aprovam queiram permanecer 

sentados. (Pausa.) 
Aprovada. 

O SR. PRFSIDENTE (Lomanto Júnior)- Aprovado 
o requerimento, p"assa-Se à imediata apreciação da re
dação final. 

Em discussão. (Pausa.) 
Não havendo quem peça a palavra, encerro a d.iscus~ 

são. 
Em votação. 
Os SrS. Senadores que a aprovam queiram p;rmanecer 

sentados. (Pausa.) 
Aprovada. 

-_ Aprovada a redação final, o projeto vai à promul
gação. 

O SR. PRESIDENTE {Lomanto Júnior) -Concedo 
a pa~r!1 ~o no~re Se!_lador Nelson Carneiro. 

_ O SR- NELSON CARNEIRO (PTB- RJ. Pronuncia 
_ :-o s_e~~~nte discurs?.) - Si. Presidente, Sfs .. : se!ladofes: 
--- A-aPTicáÇãO Oistorcid"a": d:i" Lci-da: semestralidade,_ n9 

6.708/79, tem levado inúmeros professores do ensino su
perior particular a ingressar na Justiça do Trabalho in
conformados com o não pagamento de diferenças s'ala
riais a qUi têm direito. 

Como se sabe, o professor tem um capítulo especial na 
Consolidação das Leis do Trabalho, dada a sua situação 
peculiar quanto ao vínculo empregatício. 

Pelo art. 318 da CLT, é proibido dar, por dia, nomes
mo estabelecimento de ensino, mais do que seis aulas in
tercaladas e quatro consecutivas; perfazendo o_total de 
cento- e oitenta aulaS Por Inês. TamEiêm não se-trata de 
.. salãiio-hora", porque a aula dura entre quarenta e cin
qUenta e não sessenta minutos. Disso resulta que as 240 
horas por mês configuram uma ficção. redUzindo-se para 
120 a 150 horas de trabalho. Na verdade, o professor não 
é. um horista, mas um mensalista, inalterável a carga de 
aulas durante o mês, garantido, por outro lado, a inalte
rabilidade salarial, principalmente quando estável. 

Quando_entrou em vigor a lei da semestralidade, em 
1979, o reajuste Salarial dos professores deixou de ser fei
to na proporção dos reajustes das anuidades escolares, 
passando a fazer-se o cálculo como se se tratasse de ho-
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ristas, resultando em crescente redução dos níveis sala
riais da classe. 

Entretanto, o Conselho Federal d_e Educação continua 
condiciOnando a eqUivalência dos indices de reajustes sa
lariais dos docentes aos índices de reajuste das anuidades 
escolares, como consigna a Resolução n9 I, de t4 deja
nei'ço de 1984, ao çlispor, ao art. 5"', que, .. havendo dife
rença entre o INPC adotado pelo aumento da semestrali
dade e o percentual do reajuste e correção salarial do 
pessoal docente e técf!ico-administrativo, decorrente de 
convenção, acordo ou dissídio coletivo, será a mesma so
mada ou deduzida do INPC adotado para reajuste da se-

-- mestralidade seguinte". 
Essa disposfÇãO é cjUe deve ser adotada, para o resta

belecimento da justiça salarial. 
Basta assinalar que, a-dotada a preceituação da Lei nt 

6.708, de 1979, verifica-se que, tomado o período com
preendido entre março de 1981 e março de 1984, em sete 
alterações semestrais havidas, enquanto o aumento dos 
salários dos professores foi de trezentos e setenta e cinc-o 
por cento, _a variação das ORTNs, no mesmo perfodo, 
foi superior a mil e vinte e seis_ por- cento. 

Essa injtiStfçª prec~sa Ser_~~mida. Daí o nosso apelo à 
Ministra Ester Ferraz, no sentido de propor ao Executi
vo uma alteração dessa lei, restabelecendo-se as normas 
de cãlculo salarial anteriores a 1979. (Muito bem!) 

O SR. PRESIDENTE (Lomanto Júnior) - Nada 
. mais havendo a tratar, a Presidência convoca os Srs. Se

nadores para uma sessão extraordinária a realizar-se ho
je, às -19 horas e 3 minutos, com a seguinte 

ORDEM DO DIA 

-1-

Discussão", em turno único, da redação final (oferecida 
pela Comissàõ de Redação em seu parecer nt 806;-de 

- 19"84), do Projeto de Resolução n9 71, de 1984, que auto
riza a Prefeitura Muilicipal de Senhor do Bonfim, Esta
do da Bahia, a contratar operação de crédito no valor de 
CrS 2.234.998.540 (dois bilhões, duzentos e trinta e qua
tro milhões, novecentos e noventa e oito mil, quinhentos 
e quarenta cruzeiros.) 

-2-

Discussão, em turno único, do Parecer da Comissão 
de Constituição e Justiça sobre a Mensagem r."' 243, de 
!984 (nQ 465/84, na origem), de 20 de novembro do ·cor
rente ano, pela qual o Senhor Presidente da República 
submete à Deliberação do Senado a escolha do Ministro 
Carlos Átilã Álvares da SilVa pira exei-cer o carSo de Mi
nistro do Tribunal de Contas da União, na vaga decor· 
rente da exoneração do Ministro Juiz Octávio Pires e Al
buquerque Gallotti. 

O SR. PRESIDENTE {Lomanto Júnior) - Nada 
mais havendo a tratar, declaro encerrada a sessão. 

(Levanta-se a sessao às 19 horas e 2 minutos.) 
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Ata da 226~ Sessão, em 28 de novembro de 1984 
2' Sessão Legislativa Ordinária, da 47~ Legislatura 

-EXTRAORDINÁRIA-

ÃS 19 HORAS E 3 MiNUTOS, ACHAM-Sf:.PRE
SENTES OS SRS. Sl':NADORE!j; 

Jorge Kalume ~ Altevir Leal- MáriQ Maia- Euni
ce Mlchiles - Fábio Lucena - R<iiinundo _Earente -
Claudionor Rori.z ~Gaivão Modesto- Odacir Soares 
- Aloysio Chayes- Hélio_Çiqeiros ,- Alexand_r:e Çosta 
- João Castelo - José Sarney - Ãlberto Silva _.:.._ 
Helvídio Nunes - loão Lobo - Almii-_Pinto -José 
Lins - Virgílio Távora - C3rlos Alberto .:::... Moacyr 
Duarte - Martins Filho- Humberto Lu_çl',:na ::- M:a.r
condes Gadellta_- Milton Cabral- Aderbal Jurema
Cid Sampaio - Marco Maciel - Guilherm,e Palmeira 
- Carlos Lyra - Luiz Caval_cante - Passos Pô:to -
Jutahy Magalhães- Lomanto Júnior- Luiz Viana
João Cafmon ..:._José Ignãcio Ferreif_ã_- Moacyf Dalla 
-Amaral Peixoto- Nelson Carneiro- Itamar Fran
co.- Morvan Acayaba- Alfredo Campos- Amaral 
Furlan - Fernando Henrique Cardoso - Severo Go
mes- Bene.dito_Ferr~ira- Henrique Santillo- Mauro 
Borges- Benedito Canelas- Gastão MUUer- Rober
to Campos......;. José Fragelli- Marcelo Miranda- Sal
danha Derzi -- Affonso Camargo - Álvaro Dias- E
nêas Faria- Jaison Barr~to- Jorge Bornhausen --Le
noir Vargas- Carlos Chiarelli -Pedro Simon- Octã
vio Cardoso. 

O SR. PRESIDENTE (Loman~ Júnior)- A Iis(a de 
presença acusa o comparecimento de 65 Srs. Senadores. 
Havendo número regimental, declaro aberta a sessão. 

Sob a proteção de Deus_ iniciamos nossos trabalhos. 
Sobre a mesa, requerimenlos que vão ser lidos pelo Sr. 

19-S_ecretário, 

São lidos os seg1.1intes 

REQUERIMEJ',"TO N• 348, DE 1984 

Requeremos urgência, nos termoS do arL 371, alinea 
"b" do Regimento Interno, para o Projeto de Lei_ da Câ
mara n9 154, de 1984 (n"' 5.529/81, na Casa de origem), 
de iniciativa do Senhor Presidente da República, que dis
põe sobre a Pensão Policial militar da,s Polícias dos Ter
ritórios Federais do Amapã e de Ror~ima, e dá outras 
providências_. _ 

Sala das SessQes, 28 d_e novembro de 1984. -=Àloysio _ 
Chaves, L i der do PDS -:: Humberto Lucena, Líder do 
PMDB. 

REQUERIMENTO N• 349, DE 1984 

Requeremos urgência, nos termOS do art. 371, alínea 
"b" do Regimento Interno, para a Mensagem Presiden
cial nQ 212, de _ _1984, pela qual o Senhor Presidente d_a Re
pública solicita autorização do Senado para que a Prefei
tura Municipal de Vitória (ES) possa realizar operação 
de crédito no valor de CrS l3.254.670.0QO (treze bilhões_.. 
duzentos e cinqUenta e quatro milhões, seiscentos e se
tenta mil cruzeiros). 

Sala das SessõeS, 28 de novembro de 1984.- Humber~ 
to Lucena, Líder do PMDB- Aloysio Chaves, Líder do 
PDS. 

O SR. PRESIDENTE (Lomanto Júnior)-:- Os reque
rimentos serão votados após a Ordem do Dia rios termos 
do art. -375, H, do Regimento Interno. 

Presidência do Sr. Lomanto Júnior 

O SR. -~RESIDE~TE (Lomanto_Júnior)- Passa-se à 

. ORDEM DO DIA 

Item 1: 

- Discussão, ern turno único, da redaçào final (ofe
recida pela Comissão de RedaçãQ eJTI seu Pare_cei' n'<' 
806, de 1984), do Projeto de Resolução n~ 71, de 
1984, que autoriza a Prefeitura Municipal de Senhor 
do Bõnfjm, Estado da ~ahia, a cqntratat oper!J.çào 
de crêdjto._no valor d~ Cr$ 2.234.998.540 (dois bi
lhões, duzentos e trinta_ e quatr9 milhõ~. nove~n
tos e noventa e oit? ·mil, quinhen~os e _q~uãrentaCni-
zêiros). -- . 

Em discussão a redaçiio final. (Pausa.) 
Não havendo quem queira discuti-la, declaro-a encer

rada. 
Encerrada a discussão, a redação final é considerada 

definitivamente aprovada, nos termos do a.tl. 359 do_ Re.-_ 
gimento Interno. 

O projeto vai à promulgação. 

t a seiuinte a redação final apr9vaóa 

PARECER N• 806 DE 1984 
Da Comissão de Redaçil.o 

~ Redação final do Projeto de Resolução n9 71, de 
1984. 

Faço saber que o_ Senador F_e_deral aprovou, nos ter
mos do arL 42, inciso VII, da Constituíçào, e eu, 
-----• Presidente, promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO N' , DE 1984 

AUtoriza'~ Prefeitura ·MuniclPâ.I de SePbor do 
BonlfiiD, -Estado da Bahia, a contratar operação de 
crédito n~ valor de Cr$ 2.234.998.540 (dois bilhões, 
duzentos e trinta e quatro milhões, novetentos e no
venta e oito mil, q~_~ent~! e quarenta cruzeiros). 

- O Senado Federal resolve: 
Art. 19 1:: a Prefeitura Municipal de Senhor do BOn

fim, Estado da Bahía, nós termos do art. "29 da Resolução 
n9 93, de 11 de outubro de 1976, do Senado Federal, au
torizada a contratar operação de crédito no valor de Cr$ 
2.234.998,540 (dois bilhões duzentos e trinta e quatro mi
lhões; novecentos e noventa e oito mil, quinhentos e qua
renta cruzeiros), correspondente a 296.184 UPCs, consi
derado o valõi riomínal da UPC de CrS 7.545,98 (sete 
mH, quinhentos e quarenta e cinco_cruzeiros·e_ novep.ta e 
oito centavos), vigente em janeiro de 1984, junto ao Ban-

-co de Desen-volVimento do Estado da Bahia S. A., este na 
· cjualidãde de agente financeiro do Baoco Nacional da 
Habitação- BNH,destinad_o à implantação do Progra

ma ·cuRA - comunidade Urbana para Recuperação 
Acelérada, naquele Município,-obedecidas as condições 
admitidas pelo Banco Central do Brasil, no respectivo 
processo. 

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

O ~R. P!lE.SIDENTE (lo manto Júnior) ~ Item ·2:. 

Discussão, em turno-único, do Parecer da Comis
são de Finanças sobre a M:ensagem n9 243, de 1984 
(n'<' 465/84, na origem), de.20 de novembro do cor
rente ano, pela qual o Senhor Presidente âa Re
pública submete à deliberação do Senado a escolha 
d_'? Iylini~tro _Carlos Átila Álvares da Silva parã exer
c.er o cargo de Ministro do TribUilal-de Contas da 
União, na vaga decorrente da ex.oneração do Minis
trJJ Luiz Octávio Pires e Albuquerque Gallotti. 

A matéria CoriStá.nte do item 2, da pauta da presente 
sesSão,-nos- termos da alínea "h", art. 402, do Regiffieiliô 
Interno;- deverá ser apreciaaa eni sessão secreta. 

SOlÍcito aos Srs. funcioriárlos as proVidências netes
sãrias,' a fifi ae-que seJa respeitado o dispositivo regi
mental. 

(A sessão rransforma-se em secreta às 19 horas e 4 
minutos e volta a ser pública às 19 horas e 10 minu

~ .. Jo.s.) 

O SR. PRESIDENTE (Lo manto Júniol') - Está rea
berta a_sessão. -
-~ai-se pas_sar, agora, à apreciação do Requerimento n"' 
348,-lido no ÉXpedien-te, de urg-enciã~pad o Projeto de 
Lei da Câmara n"' 154, de 1984.- - -

En:t votaçãci:--o requerimento. _ _--- __ _ 
Os Srs. Senadores que.o aprovam permineçani-séiitã-

dos. (Pausa.) - · -
Aprovado. 
Aprovado o requerimento, passa-se à apreciação da 

matéria que foi despachada às Cõmissões de Segurança 
Nacional e de Finanças. 

Solicito do nobre Sr. Senador Alberto Silva o p_arecer 
da Comissão de Segurança Nacional. 

O SR. ALBERTO SILVA (PMDB - PI. Para emitir 
parecer.)- Sr~ Presidente, Srs. Senadores: _o projeto que 
passa a ser examinado é de iniciativa do Poder Executivo 
e, depois de minuciosa verificação, foi aprovado pelas 
COmissões e pelo Plenário da Câmara dos Deputados. 
Ati sofreu as correções consideradas necessãrias. 

Contando com trint~ .e cinco artigos, distribufdos em 
sete capítulos, a proposição institui ·a Pe-iliãO PciUcial
Militar nos Territórios do Amapá e de Roraima, destina
da, como enfatisa o art". 19,-"a amparar, rios termos e 
condições desta Lei, os beneficiârios dos policiais
mílitares, falecidos ou extraviados" das aludidas 
PÕlícias-Militares. 

O projeto trata ''dos Contribuintes e das Con_tri
buições", .. Dos beneficiários e sua habilitação", "Da 
Declaração de Beneficiãrios", "Das Pensões", "Da Per~ 
da e d:<1 Reversão da Pensão" e das "Disposições Gerais 
e Traàsitórias". 

De conformidade com a exposição de motivos que 
·acompanha a iniciativa do Poder Executivo, e ffrrhada 
pelo Ministro do Interior, o trabalho traZido ao Con
gresso "foi elaborado c;Ie acordo com as normas quere
gem as Polícias-Militares e em consonân-Cia com__a_s ins
truções da lnspetoria Geral das Polícias-Militare~". Por 

-conseguinte, plenamente amparado sob o aspecto jurídi~ 
co e apoiãdo pelos órgãos de Segurança. 
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Nenhuma Emenda foi, neste Órgão Técnico, formali
zada, e, como se trata de matéria ~a maior significação 
social para quantos se dedicam à tarefa de manter a or
dem pública, opinamos pela aprovação do presente pro
jeto de lei. 

É o parecer. 

O SR. PRESIDEN_T_E (Lomanto Júnior) - Solicito 
ao nobre Senador José Uns o parecer da Comissão de 
Finanças-.-

O SR. JOS~ LINS (PDS7"" CE._.P?r~- e;~itir par~cet.) _ 
- Sr. Presidente, Srs~- Senadores: Do ponto de visüt __ ôes
ta Comissão, o prójeto~de lei que passar a ser examinado 
nada tem que possa impedi-lo de tornar-se lei. 

Na verdade, ao instituir a Pensão Policial-Militar das 
Policias do:> TerritóriOs- fed~rais_ do Amapã e de Rorai
ma, a proposição preenche séria lacuna do aspecto assis
tencial àquetes que, em âreas de extremas difuculdades 
de vida, se empenham para manter a segurança d_a popu
lação. 

O art: Z7 assinala que a Pensão de que trata a propo
sição é impenhorável, 56 respondendo pelas consig
nações autorizadas e pelas dívidas contraídas pelos bene
ficiários já no gozo da Pensão. 

Pelo art. 28, a Pensão pode ser requerida em qualquer 
tempo, condicionada, porém, a percepção das prestações 
mensais à prescrição de cinco anos. 

É permitida a acumulação de duas Pensões e _çl_~ __ uma 
Pensão com proventos de disporiibilidade, refOrma, ven
cimentos, aposentadoria ou pensão proveniente de um ú
nico cargo civil (arl. 29). Enquanto isso, o art. 30 estabe
lece a atualização do beniDç_io pela tabela de vencimen
tos que est;ver em vigor. E o processo e o pagamento do 
beneficio, ioçlu:ilve os casos de rev~rsão e melhoria, são 
da compctêncía dos Territórios Federais, devendo ser 
submetidas ao Tribunal de Contas da União as respec!J
vas concessões, para julgamento de suaJegalidade. E o 
julgamento favorável implica rio registro automático da 
respectiva despesa. 

Quanto à cobértura financ.eira_llecessária, está pn::vi_sta 
pelo art._32, pelo qual "as__dotações_necessârias ~o paga
mento da Pensão serão consignadas, anualmente~ nos 
Orçamenfus dos Territórios do_ Amapá e_c;le Ro~aima. 

Ante o exposto, opinamos pela aprovação do presente 
projeto de lei. 
~o parecer. 

O SR. PRESIDENTE (Lomanto Júnior) - Os pare
ceres são favoráveis. 

Completada a instrução da matéria, passa-se à 

DisCussão, em turno único, do PrOjeto" de Lei da 
Câmara nS' 154, de 1984 (n9 5.529/81, na Casa -de-
origem), de iniciativa do Senhor Presidente da Re
pública, que dispõe sobre a Pensão Policial-Militar 
das Polícias Militares dos Territórios FedeiafS-do 

Amapá e de Roraima, e -dá çutras providências. 
Em discussão o projeto. (Pausa.) 
Não havendo quem peça a palavra, encerro a discus

são. 

Em votação, 
Os Srs. Senadores que aprovam o projeto queiram 

permanecer sentados. (Pausa.) 

Aprovado. 
O projeto irá à sanção. 

É o seguinte o projeto aprovado 

PROJETO DE LEI DA CÁMARA N• 154, DE 1984 
(n9 :5.529/81, na origem) 

De iniciativa do Senhor Presidente da República 

Dispõe sobre a Pensio Policial-Militar das Polí
c-iãS- MuitRres dos Tirrliórlos FederaiS do Ámapá e de 
Rorahna, e dá outras providências. 

O Congresso Nacional decreta: 

CAPITULO I 
Da.1nstituiçio da Pensio Policial-Militar 

~-Ari.._h __ Fica-'ii-lstitu-ída·; nos Territóriós~FederaiS dO 
Amapá e de Roraima, a Pensão Policial-Militar destina
da a ampafar, nos fefinõs--e corldiÇõ_6s désta Lei,_ os_ bene
ficiários dos policiais-militares, falecidos ou extraviados, 
das Polícias Militares criadas pela Lei n9 6.270, de Z6 de 
novembro de 1975. 

Parágrafo único. Para fins desta Lei, denomina-se 
Pensão, a Pensão Policial~Militar~ de que ti-ata- este arti
go. 

CAPITULO II 
Dos Contrlbtlintes e dJQ Contribuições 

Art. 2Q São contribuintes obrigatórios da Pensão, 
mediante desconto mensal em folha de pagamento, os se
guintes po!iciais-militares da ativa, da reserva remunera
da e reformados: 

J -Os oficiais, aspirantes-a-oficial, alun_os da Escola 
de Formação de Oficiais, subtenentes e sargelito:fPM; 

11 ~-o-s Cãbos e soldados _PM, coril-Tnais de 2 (dois) 
anos de efetÍy_o __ serviço_ prestado à Corporação, se da ati
va, ou co_m qualque~ tempo de serviÇo, s~ na i natividade. 

Art. JS~ Os oficiais PM demitidos a p-edido e as 
praças licenciadas a pedido, ou por conduSão de tempo 
de serviço, poderão continuar como contribt!intes facul
tativos da Pensão, d~sde que o requei~~ no prazo máxi
ino de L( um) a·no, contado da data do ato de_ demissão 
ou licenciamento, e se obriguem ao pagamento da re;
pectiva contribuição, a partir da data em que tenham 
sid--;;~~itidos ou licenciados. 

Art. 41' O valor mensal da contribuição para a pen
são policial-militar-será igual a 2 (dois) dias do soldo, ar
redondãdo, em cruzeiros, para-a importânciã imediata
mente superior. 

§ li' O valor da contribuição do policial-militar na 
inatividade será o correspondente ao do posto, ou ao da 
graduação, cujo soldo constitui a: parcela básica para o 

-Cálcu\o __ dos respectivos proventOs. 

§ 2~' O valor' da contribuição facultativa, na inativi
dade, será igual ao do posto, ou ao da graduação, que o 
policial-militar possuía na ativa. -

§ 3~' Caso o policiai-militar contribua para a Pensão 
de posto ou de graduação superior ao seu, esta contri
b.uição serã igUal a 2 (dois) diaS do soldo desse posto ou 
graduação. 

§ 4~' o- _Oficial P~ que atingir o número I (um) da 
respe~tiva escala híerárqtiica pÔderã contribuir para a 
Pensão do posto imediato, conforme se dispuser en1 re
gulamentQ. 

§ 59 Os beÕeficiários da Pensão são ·isentos de con-
tribuição para a mesma. __ _ ----=-----

Art. 5<? Quando o contribuinte obrigatório,- põr 
quaiQ~-er circunst;i'ncia: não con-stai-em folha ·de pagà
mento e, assim, não puder ser descontada as_ua contri
buição para a Pensão, deverá recolher imediatamente, à 
Organização Policial-Milhar a que estiver vinculado. a 
contribuiç_ão mensal que lhe couber pagar. Não o _faz~n
do, ser-lhe-á descontado o total da dívida, assim que for 
incluído em folha. 

P}Hâgraf6 único. -Quando, ao falecer o contribuinte 
ob~igatório, houve_r dívida de contribuição, caberá aos 
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beneficiários saldá-la integralmente, por ocasião do pri
rlleiro -pagamento da Pensão. 

Art. 6~' Fica facultado aos contribuintes de que trata 
o art. "2_9 desta Lei, com mais de 30 (trinta) e 35 (trinta e 
cinco) anos de serviÇo computáveis para fins de inativi
-dade: contribufrem para a Pensão corresp(lndf:nie, res
pectivamente, a uni ou dois graus hierárquicos acírila_do 
que pOssuem, desde que satisfaçam ao pagament_o das 
contribujções a partir do mês seguinte àquele em que 
com-pletarem o referido tempo de serviço. 

Art. 79 O contribuin-te facultativo, de que trata o 
art. 31'desta Lei, que passar 24 (vinte e quatro) meses sem 
recolher a sua ~ontrLbtJ.i.cão, perderá o direito de deixar a 
Pensão. 

Pa"rágr"ãfo único. Caso; dentro desse prazõ-, vieT a fa
lecer o contribuinte de que traia este artigo, seus benefi
ciârios são obrigados a pagar integralmente a dívida, no 
atq do primejro Pagamento da Pensão. 

CAPITULO III 
J?os Beneficiários e sua HabUltação 

A r L 89 A Pensão defere-se _aos beneficiários nas 
prioridades e condições estabelecidas a seguir e de acor
do com as demais disposições contidas nesta Lei: 
I- ao cônjuge; 
I I -aos filhos de_ qualquer condição,_ exclusive os 

maiores do sexo_ masculino que não sejam interditos ou 
inválidos; 
III- aos netos. órfãos de pai e mãe, nas condições es

tipuladas para os filhos; 
IV- à mãe, ainda que adotiva, viúva, separada judi

cialmente, çllvorciada, ou soltejra, como também à casa
da, sem meios de subsistência, que viva na: dependência 
econômíca do contribuinte, desde que comprovadamen
te separada do marido, e ao pai, ainda que adotiv_o, des
de que i-nválido oU interditO; 

V..,.-- às trmãs, germanas ou consangUíneas, solteiras, 
viúvaS, separadas judicialmente ou divorciadas, bem 
como aos irmãos, germanos ou consangüíneos, menores 
de 21 (vülte e um) anos, mantidos pelo contribuinte, ou 
aos maiores, quando interditos ou inválidos: 

VI ~ao b_eneficfário institUído que, se do sexo mascu_
lino, só poderá ser menor de 21 (vinte e um) anos ou 
maior de 60_ (s.essenta) anos, interdito Ou inválido, e, se 
do sexo feroinino, for solteiro. 

_§_ (I' O _cônjuge supérstíte não terá direito à Pensão 
se, por sentença passada em julgado, houver sido consi
derado parte culpada, ou se, no processo de separação 
judicial 9Jl de div9!cio,_ não lhe tivc~r __ s!clo_ assegurada 
qualquer pen.;;ão- ou amparo da outra parte. 

§ 29 A inValidez do 1i1ho, neto, irmão, pai, bem 
como do beneficiário"_ ínstituido, comprovar-se-á em inS
peção de saúde realizada por-Junta de Saúde solicitada 
pelo Comandante-Geral da Polícia Militar e só dará di
reito -à Pens~o quando esses beneficiários não dispuse
rem de meios para prover a própria subsistência. 

Art. 99 O _contribuinte viúvo~ separado judicialmen
te, divorciado ou solteiro poderá destinar a Pensão, se 
não tiver filhos em condições de receber o benefício,-·à 
Pessoa que viva sob sua dependência económica no mfni
mo h;í. 5 (cinco) anos, desde que haja subsistido impedi
mento legal para o casamento. 

§ 1<:> Se o contribuinte tiver filhos em condições de 
receber o beneficio, somente poderá destinar à referida 
beneficiária meiãde da Pensão. 

§ 21' O contribuinte que for separado judicíalmente 
-Ou divorciado soffiente poderá vale-r-se do disposto neste 
ar_tígo se não estiver compelido juâicialmente <1 alimentar 
o ex-côiljuge. 

ArL \0. A habili~ação dos J;!eneficiários obedecerá à 
ordem de preferência estabelecída no art. 81' desta lei. 

§ J<:> O beneficiário será habilitado com a Pensão iõ
tegral. No caso de mais de um com a mesma precedên-
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cia, a Pensão serâ repartida igualmente entre eles, ressal
vadas as hipõteses dos§§ 2~'_e 31'_d~t~ artigo. 

§ 2~' Quando o contribuinte, alét'!l do cônjuge supérs
tite, deixar filhos do matrimônio anterior, Qu ~de outro 
leito, metade da Pensão respectiva pertencerã ao cônjuge 
supérstite, sendo a outra metade distribuída igualmente 
entre filhos habilitados na conformidade desta lei. 

§ 311 Havendo, também, filhos_ dc_~ contribuinte com o 
cônjuge suppérstite, ou fora do m<~-trimônio, reConh~-~ 
~dos na forma da Le1 n_l' 883, de 21 de outubro de 1949, 
metade da Pensão será dividida entre todos os filhos, 
adicionando-se à metade do_ cônjuge supérstite as 
quotas-partes dos seus filhos. _ ~-, _ 

§ 4" Se o contribuinte:: Qeixªr pai inválido e mãe que 
vivam separados, a Pensão será dividjçla igualmente en
tre ambos. 

Art. II. Sempre que, no inicio o~ durante o pfoces
samento da habilitação, for constatada a falta de decla
ração de beneficiários, ou se ela estiver incompleta ou 
ainda oferecer margem a dúvidas, a repartição compe
tente exigirá dos [nter_essados certidões ou qtiãlsque"f--ou
tros documentos neceSSá,rios à coritprovação doS-seuS di
reítos. 

§ I~ Quando, não õbstante a documentação_ apre
sentada, persistirem as dúyidas, a prova-será feiÚ me: 
diante justificação judicial, processada no forQ civil. 

§ 2~ O processo de habilitação à Pensão é- çonsidyra
do de natureza urgente. 

CAPITULO-IV 
Da Declaração de Beneficiários 

Art. 12. Todo contrlbyinte é obr~gado_a fazer, e a 
manter atualizada1 sua declar_aç:ão de beneficiários que,
satv.Q prova em contrário, prevalecerá para g_1:1alifiCaç~o 
dos mesmos à Pensão, 

§ Í<~ A dedar~çã~ de qUe trata este artigo deve1ã ser 
feita no pra<!:o de 6 (seis) meSes, a COl]Jar davisência .. d.es
ta lei ou das alterações subseqüentes, sob pena de sus
pensão de pagamento da remuneração, na ativa ou na 
inatividade. 

§ 2~ Dessa declaração devem_ constar: 
~·; nome e filiaÇão do deçlanmte; 
b) nome da espo-sa e data Oo casamento; 
c) nome dus filhos de qualquer condição, Sexo c res

pectivas datas de nascimento, esclarecendo, se for o caso, 
quais os havidos de matrlmôflio- anterior ou fora do tp.a~ 
trimônio; 

d) nome dos netos, órfãos de pa-i e inãe, filiação, sexo 
e data de nascimento; 

e) nome dos pais, estado civil e datas de nascimento; 
f!" nome dos irmãos, sexo e data de nascimen~o; 
g) nome, .sexo-e data de nascimento do ben~fjciáfío 

instituídO, se for o caso; - -
h! menção expressa e minucuiosa dos documentos

comprobatórios apresentados, citando a espécie de cada 
um, os ofíciOS défegistr_os OU outrÇlS que -os expediram 

ou registraram os a tos originais, bem como os livros, nú~ 
meros de ordem e das folhas onde constam, e as datas em 
que foram [avradas. 

ArL l3. A declaração, de preferência datilograda, 
sem emendas nem rasuras, deverá ser firmada_do próprio 
punho do declarante. . 

Parágrafo único. Qu_a:odo o contribuitiie se acflár 
imposSibilitado de assinar a declaração, _deveTã faiê-Ia 
em Tabelião, na presença de duas t_estemunha~. -

Art. 14. A declaração, feita na conformiQade do ar
tigo anterior, serã entregue ao Comandante, pifelo~ ou 
Chefe ao qual o declarante estiver sp.bor_dinado, in_strur~ 
da com documentação d~ registro civil que coJUprove, 
não só o grau d_e parentesco dos beneficiários enumera
dos, mas •. também, se for o caso, a exclusão de beriefi
ciãrios-- preferenciais. 

Parágrafo único. A doc_umentação de que trata este 
ar_tigo poderá scr apresentada em original, certidão ver
bum ad verbum, ou cópia xerográfica, deVidamente au
tenticada. 

.ÃrL 15. QUalquer fato que importe em alteração da 
declaração anterio[ obriga o contribuinte a fazer outra, 
adítiva, qüe, instruída com documentos comprobatórios, 
obedecerá às mesmas_forffialidades exigidas pa_ra a decla
ração inicial. 

ParÁgrafo Ünico. A dOcUmentação será restituída ao 
irlteressaà·o, depois de éettilicadas pelos Cõinahdante, 
Diretor ou Chefe, na própria declaração, as espéCies dos 
doCUmen-tOs apresentados. com Os dildos relativos aos 
ofíciOs dP'ie8istró civil que ós ex:pedira:m~oem como õs 
livros, números de OJ:dem e tespeciivas-fol~as que con

tê~-- oS a tos originais. 

CAPITULO V 
Das Pensões 

Art. 16. A Pensão corresponde, em geral, a 20 (vin
te) vezes a contribuição estabelecida no art. 4\" desta lei e 
será paga mensalmente aos beneficiáriOs. 

-§ f\" Quando O falecimento do contribuinte se tenha 
verificado em conseqüência de acidente ocorrido em ser
viço ou de mo\Çstia nele adquirida, a Pensão será igual a 
2-5 (vinte e cinco) yezes a çoQ_tribuição, devendo a prova 
das circunstâncias do faleciniento do contribuinte ser fei
ta ein inquérito policial~militar ou por· atestado de ori
gem, -conforme o caso. 

§ 2~ Caso a morte do contribuinte decorra de feri
mento recebido, de acidente ocorrido, ou de moléstia ad
quirida em operações de guerra, na defesa ou na manu
tenção da ordem interna, a Pensào será.igual aJO (trinta) 
vezes a contribuição. - - -- ~ r 

Art. 17. O dir~ito à Pensão fica condicionaQo ao re
cebimento de 24 (vinte e quatro) contribuições men-sais, 
relativas à PenS~o que serâ deixada aos beneficiários, 
f?ermitin~o-se .il"es,tes fa;zerem o respectivo pagamento ou 

_completarem o que fallar. -
Parágrafo único. O recolhimento poderá ser feito de 

uma só vez ou em parcelas correspondentes ao ~ªlar da 
Cãntrib.\,ii_ção. · 

Art. -18. Todo e qualquer poliCial-ffiilitin não contri· 
bui~te: da PensãO, mas em serviÇO ativo, cu}o'fãlidmento 
oc.brt=e;:'- n"as Cíi_cunstânci~is prévls{as nOs pâi'ãgrafos do 
art. 16 desta" lei, deix:arâ aos seus beneficiários a Pensão 
q_u~,_ n~ :confoiffiídade __ des~es parâgraf~s, lhe ~ouber, 
qu-alquer que -seja o seu tempo -de sefviçó. · -

§ 1'> A Pensão a que· se refere este artigo não poderá 
ser inferior à de aspirante-a-ofiCial PM, para os alunos 
das Escolas de Fornlação de Oficíãis PM, ou, à de- 3~~ 
sargerlto 'PM; para as demais praças e alunos dos Cen
tfós--de" Formação de s-argentos PM. 

-~_§_i"' _Em quãlquer à."o.S cã.So estabeteciàos nestearti
gg, ~ -outo~~a da Pensã? fiei_- Côildic_~onada à satisfação 
prévia, pelos beneficiáríos, da exigência de que trata o 
art. 17 desta lei. 

§ 3'> Para os ~feitos de cálculo da Pensão, a contri
buição obedecerá à regra prevista no art. 49 da presente 
-fei. ~ 

A.rt. 19. Os beneficiários dos policiaiS rh!Íitã-r~S c9n- -
Siderados desparecidos ou extraviados, na forma previs

_!a- Pelo Estatuto dos Policiais Militares das ~olícias Mili
tares dos Territórios Federais, receberão, desde logo, na 
ordem preferenCial do art. 89-·desta leí, a remuneração a 
que--o polícíal militar faúâ JUs, paga pela Corporação. 

·§ 11' -Fi"ndo o- prazo de 6 ·(seis) meSes, fa'r-se-á a habi
fit~ç_ãO-doS beneficiários -à Pen"sào nà forma- prevista na 
preseríie lei. 

§ 2~> Reaparecendo o poliCial militar, em- Qualquer 
tempo, ser-lhe-á paga a remuneração a· que fez jus, 
deduzindo-se dela as qÜantias pagas aos beueficiáríos a _ 
título de Pensão, após a apuração das causas que deram 
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origem ao seu afastamento, na forma do Eslatuto dos 
Policiais Militares das Polícias Militares dos Territórios 
Feder_ai:;;. 

Arr. 20. Aos policiais militares de que trata o art. 18 
da presente lei aplica~se, também, o dispOsto no artigõ 
anterior. 

Art. 21. O oficial PM da ativa, da reserva remunera
da ou reformado, -contribuinte obrigatório da Pensão, 
que perder o posto e a patente, deixará aos s~;us benefi
ciários a Pensão correspondente ao posto que possufa ti.a 
ativa._ 

Art. 22. O Pr_aça PM da ativa, da reserva remunera
da· 0Q_ reformada~ contribuinte obrigatório da Pe,nsão 
Policial Militar, col_TI mais de -10- (dez) anos de serviço, 
excluído a bem da disciplina ou que tenha perdido o seu 
grate hier·ãrquico,- deíxarã aos seus beneficiários a Pensão 
correspondente à graduação que possuía na ativa. 

-Art. 23. A Pensão resultante da promoção poot mor.. -
tem será -paga aos beneficiários habilitados a partir_da 
data ôo falecimento do policial militar. 

ArL 24. _ O polícia\ mílítar que, preenchendo as con
dições:teg"ais -necessârias_à sua transferência Pãra a reser:.. 
va remunerada ou reforma, com proventos calculados 
sobre o soldo de postos ou graduações superiores, venha 
a falec_er na atíva, de[x.ará a Pensão correspondente a es
ses postos ou graduações. 

~ 19 O policial militar quejá_descontava sua contri
buição- nos termos do art. 6~' desta lei deiXará a Pensão 
correspondente a mais de um ou dois postos ou gra
duações superiores aos postos ou graduações resultantes 
da aplicação de..<;te artigo. 

~ 'F A Pensão de que trata este artigo será pa:ga aos 
benefiCiários a partir da data do falecimento do co.n_tri
buinte. 

CAPITULO VI 
Da Perda e da Reversio da Pensio 

Art. 25. Pefderâ o _9i.reito à Pensão: 

I- o cônjúge supérstlte que tenha sido destituído do 
pátrio poder, na conformidade dos incis_os I e II do art. 
-395 do Código Civil brasileiro; 
- II_;_-O beneficiário do sexo masculino que atinja a 
maioridade, válido e capar, 
llf- o beneficiário que renuncie expressamente; 
IV-- oheri.eficiáiio cjue tenha sido condenado por cri

me d_e natureza dolosa, do qual reSulte a morte d-o contfi~ 
buínte. 

Art~ 26. A morte do beneficiário que estíver rio gozo 
da Pem;ão, bem como a cessação do seu direito à mesma, 
em qualquer dos casos do artigo anterior, imporarâ na 
transferência do direito aos demais beneficiários da mes
ma or~em, sem que isto implique reversão._Não os ha
vendo, a Pensão revertêrá para os benefiCiários da ordem 
seguinte. 

§ }9 A reversão só poderá verificar-se uma vez. 
§ 29 NãO haverá, de modo algum, reversão em favor 

do beneficiário instituído. 

CAPITULO VIl 
c .Oisposições Gerais e Tnmsitórias 

Art. 27. A Pensão é impenhoráVel, só respondendo 
pelas consignações autorizadas e pelas dívidas contraí
das pelos beneftciãrios já no gozo da Pensão. 

Art. 28. A Pensão-POde ser requerida em qualquer 
tempo, condicionada, porém, a percepção das prestações 
merrsaíS à- prescrição de S (cinco) anos. 

Art. 29. ~ permitida a acumulação: 
1 - de duas Pensões-; 
Ir- de urna Pensão com proventos de disponibilida

de, reforma, vencimentos, aposentadoria ou pensão pro
veniente de um único cargo civil. 

Art 30. A Pensão será sempre atualizada pela tabe
la de vencimenhl que estiver em vigor. 
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Parágrafo único. O Cálculo para a atuali~ação to
mará sempre por base a Pensão-tronco deixada pt::lo con
tribuinte, e não as importâncias percebidas pelos benefi
ciários em- pensões subdivididas e majoradas ou acr~sci-
das por abonQ. . 

Art. 31. O processo e o pagame~to da Pensão; inclu
sive os casos de reversão e melhoria, são_ da competência 
dos Territórios Federais, devendo ser submetidas ao Tri
buna[ de Contas_ da União as respectivas concessões, 
para julgamento da sua legalidade, 

Parágrafo únicO. O julgamento da legalidade da con_
cessão, pelo Tribunal de Conta_s_d!:! União, importará o" 
registro automátiCo da respectiv-a despesa. 

Art. 32 .. As dotações necessãrias ao pagamento da 
Pensão serão consignadas, anualmente, nos Orçamentos
dos Territórios Federais do Amapá e de Roraima. 

Art. 33. São isentas de custas, taxas e emttlumentos, 
as .certidões, ·justificações ·e demais documentos neces~ 
sârios à habitação dos beneficiáriOS--do policial militar, 
cujo falecimento ocorrer nas condições do_§ 2~ do art. 16 
desta lei. 

Art. 34. O Poder ExeCutivo regUlamentará o dispo
silo nesta lei no prazo de 90 (noventa) dias, contados de 
sua publicação. 

Art. 35. Esta Lei entra em vigor ria data de su~ 
publicação. 

Art. 36. Revogam-se as disposições em cootrádo. 

O SR. PRFSIDENTE (Lomanto Júnior) - Passa-se 
agora, à votação do Requerimento n"' 349, lido no ~xpe-
diente, de urgência, para a Mensagem n~ 212. de 1984. 

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

dos. (Pausa.) 
~provado. 
Aprovado o requerimento, passa-se à apreciação da 

matéria que foi despachada às Comissõe~ de Econo_m_ia, 
de Constituição e Justiça e de Municípios. 

Sobre .a mesa, o parecer da Comissão de Economia 
que vai ser tido pelo Sr. 1'~-Secretãrio. 

É lido o seguinte 

PARECER N• 849, DE 1984 

Da Comi~o de Economia, ~bre a Mensagem n9 
212, de 1984 (n"' 423/84, na origem), do Senhor Pre
sidente da República, submetendo à aprovação do Se
nado Federal, proposta para que seja autorizada a 
Prefeitura Municipal de Vltórla-ES a contratar ope
raçio de crédito no valor de CrS 13.254.670.000 (tre
ze bilhões, duzentos e cinqUênta e quatro milhões, 
seiscentos e setenta mil cruzeiros). 

Relator: Senador Fábio Lucena 

Com a Mensagem n~ 212/84, o Senhor Presidente da 
República Sl.lbmete à cieliberação _do_Seoado f~era\ 
pleito da Prefeitura Municípal de Vit6ria~ES, que objeti~ 
va contratar, junto ao Banco do~ D_es..envQivíment9 do 
Espírito Santo S/ A., este na qualidade de agent~ finan_
ceiro do Banco .Nacional da Habitação1 a_ segui~ te ope-
ração de cr~itQ: ~ 

"Carad:erístic:lis de operaçlo: 
A- Valor: CrS 13.254.670.000 (correspondente 

a 1.000.000 de UPC, de Cr$ 13.254.67, em ju
lho/84); 

B-Pra:zos: 
1 -de_ carência: atê 30 meses; 
2- de amortização: atê 240 meses; 
C- Encargos: 
1 -juros: 4% a.a_.; _ 
2 ~ correção monetária: de acordo com _( va.: 

tiação da UPC; 
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D- _Garantias: 
~~Hipoteca de bEms imóveis alienâveis de pro:. 

priedade plena do Município; 
2 - Fiança ou aval; 
3 ·...:_ CauÇáó de-aÇões, cédulas hipotecárias, letras 

imobiliárias ou ORTN de propriedade do Municí
pio; 

4- Vinculação temporária de qualquer item da 
receita municipal; 

E- D~lnaçio dos reau-sos: Integração do mu~ 
nidpià"-de Vitótia no Programa CURA, promoven

-- do o beneficiamento das âreas de Jardim da Penha e 
Jard!ril Cãrnburi." 

O Colls~lhCIMonetârio Nacional pronunciou-se pelo 
encaminhamento do pedido, por entendê~lo viâvel têcni
co~ econ._ómjCa_e financeirap1ente, n~o devendo tal com
promisso acarretar a aludida prefeitura, maiores pres~ 
sões~na exeçução orçamentária de seus futuros exercf~ 
cios, tendo em vista que a sua margem de poupança real 
(Cr$ 8.704.900 rriilhões) se mostra bastante sup~rior ao 
maior dispêti.dio que a sua dívida _consolidada interna 
apresentará após a realização da presente oPeração. 

NO-mêritQ, o financiamento de projetas vinculados ao 
Programa CURA se enquadra em casos análogos que 
têm merecido a acolh[da da Casa, até mesmo Porque se 
trata de inveS-nm:entos reprOdutivos que fazem retornar -
aos cofre$- pú&licoS bOa pa-rte dOs capitais empregados. 

Adeiitais-, a Pi-éserife operação compatibiliza-se com as_ 

diretrizes do Plano Nacional de Desenvolvimento, no 
que di:uespeito a intenção de influir deliberadamente no 
processo de alocação de recursos a nível local e regional, 
através de ni.ecanisrrios-de financiamentos, onde o Banco 
NaciOilãl da Habitação- BNH, entra como entidade fi
nanciadora do Projeto CURA - Comunicade Urban~_ 
para Recuperação Acelerada. 

Assim ~endo, acolhemos a Mensagem, nos termos do 
seguinte: 

PROJETO~ OE RESOLUÇÃO -N. 107. OE 1984 

- -- --- A~t~~i~-. a-Pretettura-MiiiliclPilfdeVitófi& (ES) ã 
-elevar em Cr$ 13.254.670.000 (treze bilhões, duzen-

-Íos-e cinqüenta e qUatfo milhões, selsceD.tos e--setenta 
inil cru:ieiios) o niontante de sUa dívida consolidada 

-Jntema. 

O senado Federal resolve: . . _ 
Art. 1~ f: a Prefeitura Municipãl de VitÓria, Estãdo 

do Espirita Santo, nos tennos do art. 21' da Resolução nQ 
93, de li de outubro de 1976, do Senado Federal, autori
zada a elevar o montante de sua dívida consolidada in
terna em Cr$ 1 3.2i4.670.0QO (treze bilhões, duzentos e 
cinqUenta e quatro milhões, seiscentos e seten_ta míl cru~ 
z-eiros) correspondente a 1.000.000 de UPC, considerado 
o valor nominal da UPC de Cr$ 13.254,67 (tr~~nnil, du
zentos e Cinquenta e quatro cruzeiros e sessenta e sete 
centavos), vigente em julho de 1984, a fim de que possa 
contratar uma operação de crédito de igual valor, junto 
ao Banco de Desenvolvimento do Espírito Santo S/ A, 
este_na qualidade de agente financeiro do Ba_nco Nacio
naLda Habitação- BNH, destinada a promover a inte~ 

graçào do Município de Vitória iw Programa CURA, 
mediante beneficiamento das áreas _de Jardim da Penha e 
Jardim Camburí, obedecidas as condições- admitidas 
pelo_ Banco Central do Brasil, no respectivo procesSo. 

Art. 2~ Esta Resolução eiltra eTn vigor na datade 
sua publicação. 

Sala das ComisSões, 28 de noVeinbro de 1984. - Ro
berto Campos, Presidente - Fábio Lucena, Relator -
Luiz Cavalcante- Benedito Ferreira- José Frageiii
Femando Henrique Cardoso. 

O SR. PRESIDENTE (Lomanto Júnior)- O parecer 
da Comissão de E;,nomia conclui Pela apresentação-do 
Projeto de Resolução n<~ 107, que a!J.toriza a P~7efeitura 
Municipal de Vit6ría a elevar em 13 bilhões 254 milhões 
670 mil cruzeiros o montante de sua dívida consolidada. 
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Dependendo de pareceres das Comissões de Consti
- tuição e Justiça, e de Municfpios. 

-SolicÜo ao nobre Se;nador Josê Ignâcio o parecer-da 
Comissã-õ de Corislituição e Justiça. 

O SR. JOSt IGNÁCIO (PMPB- ES. Para emitir 
-parecer.) - Sr. Presidente, Srs. Senadores: 

O presente Projeto de Resolução, da Comissão de 
Economia do Senado Federal, como conctusão de seu 
Parecer sobre a Mensagem n"' /84, do Senhor Presi
dente da República, autoriza a Prefeitura Municipal de 
Vitória a contratar empréstimo no valor de CrS 
13.254.670.000_ (treze bilhões, duzentos e cinqUenta e 
quatro milhões, seiscentos e setenta mil cruzeiros), desti~ 
-õãdo a financiar a integração do Município de Vi.tória 
no Programa CURA, mediante beneficiamento das 
áreas de ,Jardírn da ~f;!nha e- Jardim Camburi. 

O p-edidO foi form.Ulado nos termos do preceituado no 
artigo 2'~ da Resolução n~'93, de 1976, do Senado Fede
ral, implicando, por cOnseguinte, a não observância dos 
limites fixados no aiti~o 2<~ da Resolução n"' 62, de 1975, 
também .do Senado Fe_deral, e se faz aco~mpanhar de tO
dos os documentos exigidos peta Legislação. 

Assim,, ve_rifica-se qu-e a proposição foi elaborada con
soante as prescriÇões legais e regimentais aplicáveis-à es
pêcie, merecendo, por isso, o nosso encaminhamento fa
vorâvel, no que tange- aos aspectos de constitucionalida
de, juridicia.ãde e -técnica legislativa, 

E o_ parecer. 

O-SR~ PRESIDENTE (Lomanto Júnior}- Solicito 
ao nobre Senador Passos Pôrto, o parecer da Comissão 
de Municípios. · 

O SR. PASSOS PÓRTO (PDS- SE. Para emitir pa
recer.)- Sr. Presidente e.Srs. Senadores: 

A matéria sob a nossã apreCiação obje;tiva autorizar a 
Piefeitura Mú.nicipal de Vitóría ~ ES, nos termos do 
que_ estabelece o <u:.t. 2<1.da Resolução nQ 93, _de 1~76, do 
Senado Federal, a contratar operação de crédito no va· 
lor-de Cr$ 13.254.670,000 (treze-bilhões, du2:entos e cin~ 
qilenta e quatro milhões, seiscentos e setentã mil Cruzei:.
ros) destinãda ·a financiar a integração d_o MuniCípio de 
Vitód<i no Programa CURA, mediante beneficiamento 
das áreas de Jardim da Penha e Jardim Camburi. 

A proposição mereCeu a acolhida da Comissão de 
Constituição e Justiça, que a entendeu conforme os câ
nones legais pertinentes ao assunto. 

-A despeito das inconveniências do incremento da divi
da pública, com as suas fortes pressões inflacionárias, 
n.os municípios braSileiros, não lhes resta outras alterna~ 
tivas, para minorar a situação de_ penúria em que se en
çontram, senão valerem~se dos mecanismos de financia
mento, representados pelos fundos especiais. 

Assim, nos aspectos que competem a êste Úrgão Téc
nico examinar, entendemos que o pleito deva ser· atendi
do nos termos do proposto pela Comissão de Economia 
da Casa, visto que a operação de crêdito a ser autorizada 
possibilitará ·a alqcação de grande massa de recursos aos 
MunicípioS mencionados, com reais beneficias para as 
suas PoPUlaçÕes. 

f: o pa~ecer. 

O SR. PRESIDENTE (Lomanto Jínior)- Os parece· 
res são favoráveiS. 

COmpletada a instrução da matêrla, passa~se à 

Discussão, em turno único, do Projeto de Reso
lução n'~ 107, de 1984, que autoriza a Prefeítüra Mu
nicipal de Yitória (ES) a: ·elevar em CrS 
13.254.670.0QO, o montante de sua dívida consolida
da interna. 

Em discussão o projeto. (Pausa.) 
Não havendo quem queira discutiKlo, declaro~a e:nçer~ 

rada. 
Em votação. 
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Os Srs. Senado-res que o aprovam permaneçam senta-
dos. (Pausa.) 

Aprovado. _ _ _____ _ 
O projeto vai à Comis.são de Redação. 

O SR. PRESIDENTE (L9manto Júnior) - .S_Çlbre a 
mesa, parecer d_a Comissão d_eJ~ .. edação;_ que ~-erâ -lido 
pelo Sr. 1'?-Secr_~tárLo. 

~ lido o seguinte. 

PARECER N• 850, DE 1984 
(Da Comissão de Redaçào) 

Redação final do Projeto de ResQiuçiio n9 107, de 
1984. 

Relator: Senador Saldanha Derzi. 
A Comissão ap"feserita ·a i'edação fmal do Projeto de 

Resolução n'i' 107, de 1984, que autoriza a Prefeitura Mu_
niCipal de Vitória, Estado do Espífito Santo, a contratar 
operação de crêdito no valor de Cr$ 13.254.670.000 (tre
ze bilhões, duzentos e cinqífenta e quatro milhões, seis
centos e setenta mil cruzeiros). 

Sala das COmisSões, 28 de novembro de 198_4_.--=- João 
Lobo, Presidente - Saldanha Derzi, Relator -Passos 
Pôrto. 

ANEXO AO PARECER N' 850, DE 1984 

Redação final do Projeto de Resolução n9 107, de 
1984. 

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

RESOLUÇÃO N• , DE 1984 

• 
Autoriza a Prefeitura Municipal de Vit6ria, Esta-

do do Espírito Santo, a contratar operação de crédito 
no valor de Cr$13.254.670.000 (tre2e bilhões, duzen
tos e cinqüeO:ta e quatro milhões, seiscentos e setenta 
mil cruzeiros). 

O Senado Federal resolve: 
Art. 1 P É a Prefeitura Municipal de Vitória, Estado 

do Espírito Santo, nos termos do art. 29 da_Resolução n9 
93, de II de outubro de 1976, do Senado Feder~, autori
zada a contratar operação de crédito, no valor de Cr$ 
13.254.670.000 (treze bilhões, duzentos e cinqllenta e 
quatro milhões, seiscentos e se_tenta mH cruZeiros), cor
respondente a 1.000.000 (um milhão} de lJfC,.conside
rando o valor da UPC de Cr.$ 13.254,67 (treze mil, dU
zentos e cinqUenta e quatro cruzeiros e _s_essenta e sete 
centavos), vigente em jú.lho de 1984, junto ao Banco de 
Desenvolvimento do Espírito Santo S.A., este na quali
dade de agente financeiro do Banco Na._cional_da H~bi
;ação - BNH - destinada a promover a integração do 
Município de Vitória no Programa CURA, mediante be
neficiamento das áreas de Jardim da Penha e Jardim 

Camburi, obedecidas-as-condições ad-mHidas.pelo Banco 
Centrãl do Brasil, no respectivo processo. 

Art. 2P Esta Res_olução entra em vigor na data de 
sua publicação. 

O SR. PRESIDENTE (Loman~o Júnior)- Achando
se em regime de urgência a matêria cuja redação final 
acaba de ser lida, deve esta ser submetida imediatamente 
à deliberação do Plenário. 

Em diScussão a redação final. (Pausa.) 
Não havendo quem peça a palavra, encerro a discus

são. 
Em votação. _ 
Os Srs. Senadores que a aprovam queiram permanecer 

sentados. (Pausa.) 

Aprovada. 
O projeto vai à promulgação. 

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seçãoii). 

O SR. PRESIDENTE (Lomanto Júnior) - A Presi
dência convoca sessão extraordinária a realizar--se ama
nhã, às JO horas com a seguí_nJ~ 

ORDEM DÓ OlA 

-1-

Discussão, em turno único, do ProJeto de Resolução 
nq 84, de 1984 (apresentado pela COmissão de Lo;:gislação 
Social como conclusão de seu Parecer n~' 761, de 1984), 
que autoriza o Governo do Estado da. Bahia a alienar 
terras de sua propriedade, localizadas no Ml!!ücfpio de 
Iramaia, à Empresa "Fazendas Reuni.das Santa Maria 
Ltda.", até o limite de 7.506ha. (sete mil, quinhentos e 
seis hectares), tendo 

PARECERES, sob n~'s 762 e 763, de 1984, das Comis
sões: 

-De-constituição e Justiça (ouvido o gõverno-do es
tado da bahia), pela constitucionalidade ejuridicidade; e 
- -De Agricultura, favorável._ 

O SR. PRESID;ENTE (Lomanto Júnior)- Está en
cerrada a sessão. · 

(Levanta-se a sessão às 19 horas e 25 minutos.) 

DISCURSO PRONUNCIADO PELO SR. 
JOÃO LOBO NA SESSÃO DE 26·11-84 E QUE, 
ENTREGUE Ã REVISÃO DO ORADOR. SE
RIA PUBLICADO POSTERIORMENTE. 

_O Sl_._JOÃO LOBO (PQS- PI. P_r~:mt:t~cia o se~u_in~ 
te discurso.) - Sr. Presidente, Srs. _S_~naçiores: -

Existem muitas coisas incompreensíveis nes_te País, 
mas uma das que se aÍliiiri-mãíS iilcOiripreensTVel ê esta 
atítucfe que o Governo está se preparando para tomar, 
através de um decreto-lei que, dizem~ jâ está redigido, 
ãtingindo o Banco do Brasil e transformando-o em ape· 
nas um banco comercial. Um banco comercial d_e __ mãos 
atadas, castrado as suas funções de disputar o mercado, 
de captar depósitos, de prestar aqueles serviços tão ca
_racterísticos dos bancos particulares: abri_r financ_eitas, 
cadernetas de poupança, enfim um banco comercial sem 
poder usar aqueles mecanismOs próprios característicos 
dos bancos que amealham o dinheiro para a sua movi
mentação, para as suas operações. O Banco do Brasil 
deve ser transformado em um banço comen:i~l~ mas sem 
o dircitos "do ou__tr_os_ bancos com_erciais. 

Praticamente vai-se consumar um atentado contra 
uma organizaçãO que tem-prestado, ao_ longo dos anos, 
tão bons e relevantes serviços a este País. Nós, das pe
quenas cid-ãdes lnlerioranas deste País, aprendemos des
de cedo a identificar a presen-ça dó Governo FederaJ pela 
atuação do Banco do Brasil como o- Tesouro N!icional, 
porque, -a-pres_ença do Governo Federal, os recursos des
te País, só apareciam neSta regiões atravês do Banco do 
Brasil. E ao longo de todos esses anos ele formou quadro 
de fú.ncionãiíos-Que marcaram a sua presença-no desen
volVíffiiilfO-aãS _pequenãS~cíâãâes hrasiieiras. Ãtuando 
diretamenfe- ná sociedade, formaram sob suas lideranças 
o pequeno comércio, a pequena agricultura e a peqUena 
pecuária, principalmente nas -regiões- ffiais carentes_ deste 
País. 

Eis que um õtgãrfismo -que·vem funcionando a conten
to e talvez seja o que melhor funciona neste Pais, vai ter a 
sua ação tolhida, surpreendentemente tolhida. Vão parar 
exatamente aquele que não deveria ser parado> mas esti
mulado, sem levar em consideração o seu enorme qua
dro funcional, com pessoas que dedicaram suas vidas,.a 

-sua íilteligência e lealdade ao Banco do Bra_sil e que age-
ta, na- velhice, sentem a sua aposentadoria ameaçada 
pelo caõs que va-i aSsaltar o Bailco do BrasiL _ -

Esta impressão, Sr. Presidente, não ê somente rri.inha. 
O Presidente do Banco do Brasil, o Sr.. Oswaldç Colin, 
d.eriÜ-nc10u_ na imprerisa -~este País -e5se-2.çodame"nto, esSa 
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pressa em se-desmantelar a estrutura do Ban~o do Brasil, 
sem o_uvir _o_ Congresso NaCional, sem ouvir os Poarla~ 
mentareS, oS~ representantes do povo, numa reforma ff:ita 
atia v~ ·de Uffi decreto-lei que o Conselho Monetário Na
ciôriâCfêZ-_s'e'in (juaseodar vOz ou-voto ao Presidente_do 
Banco do Brasil, imprensado pelos representantes do 
bãnCoS ·partiCUlares, qUe s·ão em número de três, con-tra o 
'_'Oto-·únic_o d~_ ~residente Colin. __ _ _ __ ~- _ 

A pressão dos bancos privados contribuiu para que o 
Presidente do Banco do Brasil fosse derrotado em sua 
proposta de levar o prímeiro bloco da reforma bancária- I 

para ·o Congresso Nacional. Ao programar a apreciação i -
d_o voto da reforma para o próximo dia 19, o Ministério 
da Fazenda não.·s6 fugiu da consulta ao Legislativo 
coni.õ ·ainda vai pegar o Congresso em pleno recesso. 

Sr. Presidente, também o Ministro Mário Pacini, Pre
sidente do Tribl).nal de Contas da Uniãp, disse: ''Não s_e 
pode negar que essa modificação ou reforma se faz ne
cessária ff que algumas das medidas anunciadas são con
venientes e chegam até tardiamente. Mas de~orrido tan
to tempo, porque agora tanta precipitação c:om assun_to 
tão relevante, que envolve o interesse de toda a_ecºn---ºIDi_a 
nacio-nal e não apenas do sistema bancário'? Assim, a re
forma que estão pretend_endo implantar é apenas verossí
mil, semelhante à verdade, parece verdadeira, mas não 
atende aos reais interesses da Nação brasileira. Os res
ponsáveis pelo assunto, em sua maioria, sabem disso ... e 
se catam c: os Poucos que falam não encontram eco para 
suas palavras". 

Sr. Presidente, abordo este assunto cpm muita tra._n.
qüuilidade~ Não sou funcionãrió do Banco do Brasil, 
mas não aceito, como empresârio que sempre fui, que 
uma das mais eficientes estruturas bancárias dest~ Pãís 
sej!J., neste momento, tratada com_ __ _tanto descaso e 
ameaçada de extinção. Todo este quadro funcio-nal, pe-

-sadà, carO, Ilão oferece condições ao Banco do B_rasi! 
para competir com os bancos particulares e, ainda mais, 
sem poder fazer uso da captação de reçursos, de C{l.derne
tas de poupança, de financeiras, enfim, de todos eSses 
mecanismos que os bancos particuhues usam. 

Consultado, o Sr. Ministro Nestor Jost, quejâ foi Pre
Sidente do Banco do Brasil, manifestou, também, a sua 
preocupação. o maior receio do ministro quanto a alte
rações no sistema bancário oficial e federal é de q1,1e o pa
pel cOme-rcial destinado ao Banco do Brasil prejudique 
sua atuação s.OGial junto __ às pequenas e médias empresas 
e pequenos e médioS prOdu-tores rurais. Nenhum banco 
tem a es.tr_ut_ur_a capilar e rural do Banco do Brasil, assim 
com_o _n~hum outro a tua tão diretamente junt9 à rede 
produtora nacional e teme que qualquer alte"ração neste 
sistema acab~ por afastar o produtor de seu financia~ 
menta rural, como o crédito subsidiado de correção mo~ 
n~tãría plena mais 3% de juros ao ano afastou o pequeno 
produtor, aquele que planta os gêneros alimentícios bási
cos, da rede particular que opera com crédito rural. Para 
Jost, o BanCo do_ Biasil é o melhor instrumento social 
que o Governo poderia ter nas mãos; por isso, entende 
que não há necessidade de modificá-lo agora: "Para que 
mexer neste setor, se hã outros precisando com maior ur
gêneiã de reformas e definiçõe~?" · 

CÍs -bãn"queiros· sabem que- o poder de fo_go do Barico 
do Brasil dependerá de captação de recursos> como qual
quer oú._tro banco comer~ial, além da consciência de que 
um banco forte precisa ter a estrutura de grande conglo
I!Ierado para obter a receita com todo o tipo--de ope
rições financeiras e prestação di serviçoS· vinCUfados. 
Além de impedir que o Banco do Brasil in_gresse no siste
ma, não monetário, os bancos querem que ao deixar de 
ser banco de fomento, o Banco Central transfira para o 
Banco Nacional de Desenvolvimento Ec_onômico e So
cial o papel de agente financeiro dos principais progra
mas especiais de interesse do Governo Federal. 

Ao somar tOdas essas razões, ex-funcionários e atuais 
funcionários do Banco do Brasil, de praticamente todos 
os ~calões, apóiam a assessoria de Tancredo Neves e 
COnâênam a decisão do 3tiial Governo de aprovar _a re-
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forma bancária a tnenos de três meses do final do man
dato, e sem sequer encaminhar o voto para debate à<> Co
missões Consultivas Bancãrias e de Mercado _g.e Capi
tais, COBAN e COMEC_. que à brigam representantes de 
todos os segmentos da economia, conforme promessa do 
Diretor da ãrea bancária do Banco Central, José Luiz da 
Silveira Miranda. 

Também, Sr. Presidente, o Sr. Maílson Ferreira da 
Nóbrega, Secretário -Geral do _Ministério da E_azenda 
disse textualmente: "Não se poderã discriminar o Banco 
do Brasil na captação de recursos quando ele se tornar 
um banco comum": 

Como- é a pergunta que Se nos afigura- V"ai o Ban
c_o-do Brasil resistir a,o Caos-e a s_ua to_tal clesintegração1 

Assim, Sr. Presidente, deixo aqui o nosso reparo e o 
nosso protesto contra_ a inten_cão do _atu'~l Governo de 
consumar um ato, verdadeiramente desassisado, que é o 
de mexer apressadamente, na atual estrutura do BancQ 
do Brasil. Pr_çocupados estão todos os funcioná: fios apo
sentados do Banco do Brasil, todos os funcionários da 
ativa do Banco do_ Brasil, e os seus mais altos dirigentes 
manífestam a preo_CupaçãCf e -o receio de que essa sua 
transformação em simples banco comercial, sem as pos
sibilidades de atuar corn_o banco comercial, traga o ca__ru _ 
e a desintegração a essa_ Casa que tem se ~presenta!;Io,_ ao 
longo. Oa História dq Brasil, como o verdadeiro ~xecUtpr 
da política finan-ceira do Governo, -da sua pofltica de 
estímulo à pecuária, à lavoura e ao pequeno comércio. 

O Sr. Almir Pinto_- Permite V. Ex' ~m aparte? 

O-SR. JOÃO LOBO- Coin'muHO pr-azer, nobre Se
nador Almir Pinto. 

O Sr. Almir Pinto- Venho acompanhando com mui
ta atenão o disc_urso de V_ Ex• O Banco do Brasil foi fun
,dado ao tempo de D. João VI. Depois de um trabalho 
enorme, com um conceito que sempre gozou, com agên
cias nos países europeus, na América do Norte, em quase 
todo o mundo, não sei ó porquê dessa desassisada preo
cupação de se fazer Uma reform·a ou uma tr-ansforill'a.'ção 
que, acredito, como- V. Ex', seja inoportuna, Estamos nO 
final de um Governo. Não sei pór que estãlembrança de 
mudar uma estrutura, que já vem de quantos anos? De 
quantos anos essa estrutura está aí pronta? Uma modifi
cação dessa, de funcionários, poderã até desestabilizar 
esse banco, pelo apressamento, pelo açodamento da me
dida. 

O SR. JOÃO LOBO ~ É verdade. 

O Sr. Almir Pinto - Principalmente nesta fase de 
transição, pela qual estã passando o País, é inteiram'erite 
de.'laconselhável isso. Aliás, não é só V. Ex• que estã dis
cutindo, mas o povo, que jã sabe, através dos noticiári_os 
dos jornais,- dos rádios e das televisões, dessa transfor
mação do Banco do Brasil num banco comercial. E ele 
não é, pof excelência, um banco-COmercial? Ele não ne
gocia, não faz empréstimos ao comércio, à ~íri.dústria, à 
lavoura? Finalmente n_ào deixa de ser um banco comer
cial. Agora, para mudar o nome para Banco Cometcial 
do Brasil, isso não sei bem -como vai. sei- entrosado no 
pensamento das autoridades monetárias brasileiras, com 
esta idéia que reputo irifeliz, de, no momento atual, nesta 
fase de transição," transformar- o Banco do Brasit em 
qualquer outra espécie de banco. V. Ex• tem razão em fa
zer este comentário muito oPortUno. 

O SR. JOÃO LOBO- Agradeço-o aparte de V. Ex•, 
Senador Atmir Pinto.- Naturalmente, V. Ex~ diz bem 
quando chama de uma idéia infeliz essa de, apressada
mente, no apagar das luzes de um governo, fazer uma re
forma como a que se.prCtente faZei: no siStema fifúincerro
deste País; impor-se imediatamente uma reforma, exala
mente ao organismo que- inelhor vem funcionando ao 
longo de sua história, que bons e relevantes serviços tem 
prestado a este País, não podemos compreender~ Até 
onde a nossa percepção alcança, temos certeza de-que 
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essa reforma vai significar a desestabilização do Banco 
do BraSil, o desgaste para a sua illstitufção, o deseStimu
lo total_da seu quadro funcional que, desde o_jnícío do 
Banco do Brasil, aprendeu a considerar esse_banco como 

_ uma segunda família e que tem 9-ado o melhor do seu es
fqrço e da sua lealdade_ .à instituição a que pertence. 

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

O SR. JOÃO LOBO - Concedo o aparte ao nobre 
Senador José Fragelli. 

O Sr. José Fragelli - São apenas poucas palavras 
para dizer a V. Ex• que nenhum de nós, Senadores, re
presentantes dos nossos Estados intetioranos, podemos 
deixar, em Primeiro lugar, de nos congratular com V. 
Ex• por lev~ntar esta questão com tanta oportunidade 
no plenário do Senado. Em segundo, queremos nos soH-

- darizar com a sua manifestação em defesa, mais do que 
do Banco do Brasil, da nossa economia inferioraria da 
nossa agropecuãria. A verdade e que nenhum banco co
mercial já- deu assistência aos nossos produtores rurais 
como o Banco do Brasil. Desde que o Banco do Brasil 
passou a: financiar as atividades,_ sobretudo a agrope
cuária, assistimos como que a uma explosão nessas ativi
dades_ Que eu me recorde, ainda foi nõ Governo do Dr. 
Getúlio Vargas, antes de 1945, que o Banco do Brasil co
meçou a atuar de uma man_eira mais direta, mais assis
tencial, provendo com mais recursos a agropecuária na
cional. Pelo menos no Estado_ de_Mato Grosso foi extre
mamente sensível essa influência, no sentido de expandir 
a exploração agropecuãria. Em terceiro lugar, jâ conhe
cido a manifestação de alguns funciOnários do Banco do 
Brasil, principalmente- de um deles, que ocupou altos 
postos nesse estabelecimento de crédito, agora aposenta

-do, m.as extremament~ preocupado com o esvaziamento 
do Banco do Brasil através dessa reforma, dizendo que o 
Banco vai se tornar praticamente inexpressivo. Ele vai se 
igualar à maioria dos bancos puramente comerciaiS, ele 
vai deixar de ser esse provedor de recursos, sobretudo, 
para as nossas atividades provincianas. O Banco do Bra
sil' v..ai perder a sua posição de grande banco provedor de 
metas para a atividade agropecuãria, espeCialmente. Por 
tudo isto, nenhum de nós pode deixar de prestar a V. Ex• 
uma solidariedade que irá atê às iniciativas que porven
tura possam caber no âmbito do Legislativo, para evitar 
conseqüências como essas, que _estão sendo previstas 
com a c_h_amada Reforma Bancária. Obrigado a V, Ex• 

--O SR. JOÃO LOBO- Agradeço o aparte de V. Ex~. 
Senador José Fragefli, que vem enriquecer o meu pro
nun_çiamento nesta tarde, yeja_que não é simplesmente a 
transformação do Banco do Brasil num banco comer
cial. é a sua transformação num banco comercial sem os 
recursos do banco comercial. Ete não vai poder captar 
para effipregar os seus investimentos. O Banco do Brasil, 
pelo menos a curto prazo, nessa reforma que aí está, nâõ 
vai poder criar uma fmanceira, cadernetas de pOupança, 
companhias de seguro, fazer esse tipo de prestação de 
serviço ... 

_ p Sr. J_o_sé Frag~!li - Exato. 

O SR. JOÃO LOBO- ... que gera o volume de negó~ 
cios dos bancos particulares. Vai ser-, no meu entender, 
uma autêntica castração. Parece que as autoridades es
tão querendo punir o Banco do Brasil, por ele ser um dos 
poucos organismos que fl.incion.im berri -neste Pals .. 

O Sr.-José Fragelli- O bem que tem feítO na ecó-il'ó-
mia do interior... -

O SR: JOÃO LOBO ~ ... sem ressaltar isso que V. 
Ex• aponta neste momento, o graode bem que tem feito à 
economia brasileira, a ·sua pecuária, a sua lavoura, ao 
seu toinérció .e as sUas indústrias. 

-senhor Presidente, essa preocupação é também a do 
Presidente do Banco do Brasil, Dr. Oswaldo Colin. As 
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___ IT!.e9.ida.§ que vãq_ ser obrigator_ia_mente cumpridas pel<:' 
Banco do Brasil, que, com uma rede de mais de t.oóo 
agências deficitárias, espalhadas por todo interior do 
País, apenas para cumprir determinação do GoVerno Fe
deral, de finanda:i"' os pequenos produt.ofes. Do Banco 
será exlgido o recolhimento compulsóriO sobre depósitos 
a prazo e a vista; pagarã taxa normal do redesconto ao 
usar recursos do Banco Central; sofrerá a forte retração 
do volume de aplicações, inclusive com prejuízo à ima
gem do banco no País e no exterior - o Banco do Brasil 
já caiu para a 30~ posição _no ranking mundial deste ano, 
e ca'írá ainda mais - e perderá o poder polítíCo para 
exerce!' a fl:lnção mo_deradora do mercado. 

O Sr. Helvídio Nunes- Permite-me V. Ex• urrí aparte? 

O SR. JOÃO LOBO - Concedo o aparte a V, Ex', 
Senador Helvídio Nunes. 

O _Sr • .Helvfdlo_ Nunes--: Ilustre Senador João_~Lobo, 
eu estou de pleno acordo com todas as colocações feitas 
-por V. Ex~ no seu discurso. Na verdade, só os que conhe
cem o interior do País, sobretudo as pequenas cidades da 
nossa região, do Nordeste, é que podem avaliar, na sua 
globalidade, os serviços prestados pelo Banco do Brasil 
ao desenvolvimento do nosso País. Até hã bem pouco, o 
Banco do Brasil criava e fazia fun-cionar agências desbra
vadoras, agências pioneiras. E nas minhas andanças por 
esse Brasil, eu jamais encontrei uma agência piorle_ira de 
_banco particular, de banco comercial, porque o banco 
comercial comum, quando se instala numa cidade, ele 
vai utilizar o capital existente naquela área. Ele não aju
da, no verdadeiro sentido da palavra, ele vai apenas ex
plorar as potencialidades existentes. Em segundo _lugar, 
de um certo tempo para cá o banco vem sofrendo modi
ficações que prejudicam o seu trabalho, que prejudicam 
a sua imagem. E agora, quando se anuncia essa grande 
reforma, todos nós que conhecemos o Banco do Brasil, 
que sentimos e que somos testemunhas do seu trabalho, 
nós temos a certeza de que a imagem do banco será alte
rada e de que o trabalho por ele prestado será modíficã.
do. Nós preferimos a imagem do Banco do Brasil, que 
como que pode ser comparada à de uma grande estrada, 
à da energia elétrica que se fornece a uma região, Esse é o 
pa:peJ costumeiramente-desempenhado pelo Banco do 
Brasil. No apagar das luzes de uma administraÇão, de 
urtt governo, por que pensar-se numa reforma que vai 
modificai estruturalmente a missão do Banco do Brasil? 
Estou de pleno acordo com V. Ex•, e, neste instante, tem 
V. Ex~ a minha integral solidariedade. 

O SR. JOÃO LOBO - Senador Helvídio Nunes, eu 
agradeço o aparte de V. Ex~ que é muito valioso e-, natu
ralmente, enfoca um ponto importante deste pronuncia
mento. 

É evidente que os_ bancos particulares, quando se ins~ 
talam nas pequenas cidades brasileiras, o fazem, talvez, 
pai"a recolher os frutos que o Banco do Brasiljâ Plantou 
naquelas regiões, o dinheiro que- jã circula, a riqueza jâ 
existente gerada pelo pioneirismo das agências do Banco 
do Brasil nessas regiões, 

O Sr. Fábio Lucena --Permite V. Ex' um aparte? 

O SR: JOÃO LOBO- Concedo o aparte a V. Ex•, 
nobre Senador Fãbio Lucena. 

_ O Sr~ Fábio Lucena- Nobre Senador João Lobo, te
nho a honra de ser funcionário do Banco do Brasil, onde 
ingressei por concurso público no dia 19 de_ julho de 
1961, com 20 anos de idade. Carrego comigO-- a minha 
carteira do Banco do Brasil que tem o número 3. {64.250, _ 
Àinda que não me assistisse essa condíção de funcio
nário do banco, eu não poderia deixar de exaltar e louvar 
a fecunda posiçlío assumida por V. Ex• nesta tarde, por~ 
que, observe V. Ex', o Banco do Brasil foi criado antes 
do Banco da França, por D. Jolio VI, em 1808, nomes-
mo ano da abertura dos portos brasileiros à navegação 
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internacional. A agêncía de Manaus foi instalada em 
1902. Foí a primeirà agência, -depoiS do órgão central, n_o 
Rio de Janeiro, que o Banco do Brasil instalou no terri
tório brasileiro.· Demais, nobre Senador, o Banco do 
Brasil ê o único banC;Q do c,onti.nente StJl_-a_!"lleric_ano que 
compareceu às frentes de bal::!,lha na 2• Guerra Mul1idal, 
para dar assistência diret?,, em pleno teatro de guerra, 
aos nossos pracinhas, aos soldados brasileiros que ajuda
ram a derrotar o nazi-fascismo naquela guerra cruenta. 
O Banco do J;3,rasil ~o pioneiro em tudo. Ond_e quer que 
chegue o capitalismo em nossa_l:_ai_s,jâ encontra fiilç~da 
uma agência do Banco _do Brasil. E eu, sinceramente, 
nobre Senador João Lobo.._ não compreendo como se 
pretenda descorporificar, de forma tão monstruosa, a 
imagem do Banco do Brasil, que possui, hoje em dia, Cer
ca de 140 mil funcionãrios, Ext, que é um coniíngente 
quase igual, em número, ao contingente do Exêrcito Bra
sileiro. Por conseguinte, eu acho qUe o discurso de V. Ex• 
abre um caminho, e este caminho tem que set percorri
do, para que se encontre uma splução que salve o Banco 
do Brasil desse desastre que para ele estã se prenuncian
do. Era _o aparte que teria de dar ao discurso de V. _Ex~ 

O SR. JOÃO LOBO - Eu agradeço o aparte de V. 
Ex~ e quero parabenizar o ilustre Senador por maís esse 
título de funcionário do Banco do Brasil, que-adorna 
ainda mais a pessõa-de V. Ex~ V. Ex• tem razão, Q BancO 
do Brasil é o pioneiro em tudo. O Banco do ,Brasil que 
nós conhecemos sempre foi associado ao TesoUro Nacio
nal, sempre representou a ação do GoVerno Federal. 
Nós só conhecíamos a ação do Governo Federal no hln
terland brasileiro, nas pequenas-cidades, pelo metias nas 
cidades nordestinas, através da presença do Banco do 
Brasil. E tentar destruir um corpo de fuiicionâri9s de 
quase 140 mil homens que dedicaram toda a sua vida, 
toda a sua energia, toda a sua inteligência e lealdade a 
essa cprporação. AfigUra-se-nos um crime o que se-prati
ca, nelte momento, contra uma instituição que ê pa-drão 
e que deveria servir de exemplo às outras que funcionam 
neste País. 

Concedo o aparte a V. Ex~, Senador Jorge Kalume. 

O Sr. Jorge Kalume- Não há dúvida alguma de que, 
acolhendo a denúncia que V. Ex~ ~stâ fazendo neste.mo
mentq, secund:mdo o que a imprensa noticiou, nós esta
remos_exaurindo o Banco do Bra~il e, conseqUentemen
te, enfraquecendo _a nossa economia tão combalida, es
pecialmente, do interior brasileiro, onde o Banco doBra
sil tem uma situação marcante, haja vista o que V. Ex• 
mencionou, de que cerca de mil agências são deficitáriaS. 
E por que as mantêm? Exatamente para ajudar a nossa 
economia incipiente, com SOu com c, desse interior bra
sileiro. Tem V. Ex• a minha solidariedade. Eu não acre
dito que _a Governo leve a efeito esse tentan:!e que vem 
prejudicar a economia e as fin~oças deste Brasil, m~mo 
porque o Banco do Brasil é um banco perfeitamente inte
grado na família brasileira, elejâ.não se pertence, ele per
tence ao Brasil. O Banco do Brasil é a nação brasileira, 
pela sua estrutura, pela maneira como ele atua em todo o 
territóriO- nàciOnal. Tem V. Ex) minha solidariedade. 

O SR. JOÃO LOBO- Agradeço o aparte de V. Ex~. 
Senador Jorge Kalume, que enriquece meu pronuncia
mento. 

O Sr. Marco Maclel ~Permite V, Ex• um aparte? 

O SR. JOÃO LOBO - Coni-prazer, nobre Senador 
Marco Maciel. 

O Sr. Marco Maclel - Eu gostaria de, secundando 
aquilo que foi manifestado por eminentes pates, dizer 
que concordo com as proposições de V. Ex•, no que diz 
respeito à execu_ção da cham_ada.reforma bancâria que_o 
Governo estaria cogitando de fazer, talvez, por decreto
lei, neste ·período. Trat_a-l!e _d~ um assunto extrc~_mamente 
complexo e, conseqüentemente, não deveria ser definido 
sem um prêvio debate, sem uma ampla discussão. Por 

DIÁRIO DO CONGRESSONACI.ONi\L (Seção II) 

is_to_ eu __ quero mais uma vez, reiterando o que disseram 
vários aparteantes, manifestar a minha opiLl.W.<J de que 
essa reforma não se realize nos termos em que foi divu[. 
gada e que, sobretudo, ela seja precedida de um amplo e 
desejadQ. debate. 

ú SR. JOÃO LOBO- Agrad~o o aparte de V. Ex•, 
nobre Senador Marco Maciel. 

Sr. Presidente, quero, apenas, deixar neste momento a 
nossa preocupação: rião queremos discutir nem dizer que 
não seja necessária uma reforma bancária, uma reforma 
no sistema financeiro nacional. Nós não estamOs discu
tindo ·este a~peCto, -m-is eXistem dezenas de éOisas quepo~ 
deriani ser modificadas Ou corrigidas neste País. Por que 
pegar exatamerite- o que melhor funciona, hoje, no Bra
sil, para ·ra:zefliiria reforma apressada, sem uma consulta 
às bases populares, sem uma consulta ao Congresso Na-
cionàl? - ··· 

Sr. Presidente, em nome dos bons serviços prest~dos a 
esta Nação pelo Banco do _Brasil, este banco que jã se as
socia à família brasileira, que tem laços profundos na 

-própria civilização, na própria colonização do _Brasil, em 
nome desses milhares e m_ilhares de funcionãriOs que ain
da estão na ativa e de milhares de funcionários que estã.o 
na aposentadoria, que deram o melhor de seu esforço _e 
de sua ilúeligência ao_ Banco do Brasil; ~m nome das pe
qUenas emprés_ãs, dos pequenos lavradores e dos l"!ecua
ristas _deste. Brasil; em nome de milhares de agências pio
neiras e de-ficitârias, que prestam bons e relevantes ser
viços a iodas as comunas brasileiras, nós queríamos dei
xar o nosso protesto cont_ra esse decreto-lei .que vai im
por essa refoi"ma bancária. E (azer um apelo para que 
não se consume esse at,entado. Que se aguarde uma me
lhor oportUnidade parã um debate amplo~ feito no Con
gresso, das modificações que deverão atingir o sistema 
bancário nacional. 

E. Sr. Presidente, queremos de todo modo que se Jente 
preservar essa organização que ê o·Banco do Brasii, 'que 
já está-associado à História do Brasil. Que se faça modi
ficações em outros setores tão carentes de mudanças, 
mas que se respeite uma história fecunda, produtiva e 
gloriosa desta instituição que honra este País. 

O Sr. Cid Sampaio - V. Ex• concederia Um aparte? 

-O SR. Joio LOBO -Ouço V. Ex•, com ~uito p;a. 
zer. 

- 0--Sr-.---Cid-S~Paio - Il11stre Senadói:-JOão Lobo. tem 
toda razão o seu apelo. Alguns anos passados, foi feita 
uffi_a refóJ-fua no Banco do Bra_sil_e, s_egundo a opinião de 
vários de seus funciOnários de categoria, essa reforma 
piorou a estrutura do banco. Agora, no- fim de um Go
verno, pretende-se uina outra reforma, dessa vez restrin
gindO as ativiOãdeS dO_Bancõ do Brasil, reduzindo a sua 
ação, dhninuindo os seus recursos. se o Banco da Brasil 
hoje funciona -para atender vãrios setores da f!conomia, 
inclusive o fomento agrícola, se repassã e tem Tuncio-

- nãrios que atendem, em todo o Brasil, a todos esses ser
viços, no momento em que for reduzida essa atividade 
do Banco do Brasil, !la hora em que ele passar a funcio
nar exclusivamente como banco comercial, a sua estrutu
ra passa a ser terrivelmente onerOsa, exclusivamente 
para essa atividade. Junto ao apelo de_ V. Ex• o meu ape
lo para que não reformem, ao apagar das Iw;es, não de 
um Gov~irio;-mas de um regime cuja memória-Dão é bem 
saudosa Para todos nós, não _refÕrmem, inclusiVe por 
atÍÕ.gir o Banco do_ Brasil, que ê uma estrutura respeitá
vel e que soube, no decorrer dos momentos mais difíceis 
para o Brasil, preservar a sua reputação, a sua maneira 
de ação e seus objetivos. Muito obrigado a V. Ex• 

O SR. JOÃO LOBO - Sr. Presidente, incorporo o 
aparte do nobre Senador Cid Sampaio ao meu discurso~ 
encc;rTO, neste momento, -as_ minhas palã.vras. =(Muito 
bem L Palma~.) 

Novembro de 1984 

DOCUMENTOS A QUE SE REFERE O SR. 
JOÃO LOBO EM SEU PRONUNCIAMENTO: 

MOMENTO POLITICO 
A Reforma Bancária e o Açodamento 

Já é visível e incômoda a desvantag~m do Banco do 
Brasil ante certos conglomerados privados do sistema 
bancário nacional e a reforma, que se anuncia, (:: algo 
inaceitáVel, sem quti' seja apreciada pelo Congresso Na~_ 
ciorial. 

Na condiçãO de ex-Diretor do Banco do Brasil, não 
vejo motivo para açodamento nos estudos da reforma 
baricãria:- - --

Não se pode negar que essa modificação ou reforma :;e 
faz necessária e que algumas das medidas anunciadas são 
convenierites e chegam atê tardiamente. Mas dec:orrido 
tanto tempo ·porque agora tanta precipitação com assun
to tão relevante, que envolve o interesse de toda a econo
mia nacioifal e-não apenas do sistema bancário? 

TeÕ1o que a -estrutura do Banco do Brasil seja alcança
da e abalada pelas modifiCações anunciadas, sobrevindo 
um maioi esvaZiamento de sua importância, com reflexo 
na adinlrâvel íffi3.gem da instituição no cenário bancâriQ __ 
internacional. 

h cOm -esta preocupação que invoco as cons_iderações 
d9 Professor Dércio Munhoz; feitas na palestra "O Ban~ 
có ila AtuaHdade" de 22 de fevereiro de 1984: 

.. Em 78, as coisas mudaram realmente. 
A partir desse governo- é interessante- se pensava 

que o Banco do Brasil ia fortalecer-se nesse período. Ao 
contrário, foi_ um período de esvaziamento do Banco. 

Talvez devêssemos retornar e lembrar que até 78 tive
mos no Banco Central um grupo menos comprometido 
com as teoriaS ffiaiS- ortodoxas. Até 78 era uma grupo 
mais profissiOrial. Tivemos depois um grupo que tinha 
uma formação acadêmica mais ortodoxa e, segundo evi. 
dências, algum comprometimento com interesses do sis
tema bancãrio privado. 

-b algo que tem gerado muitas distorções no Brasil 
quando pessoas vêm do scto_r privadoi para o governo e 
não sentem que estão prestando um serviço à Nação e 
começam a prestar serviço à entidade ou à empresa da 
qual foi antes empregado. 

Depois de 79, tivemos no Banco Central essa situação 
em elevado grau, e as coisas começaram a correr mal 
para o Banco do Brasil." 

Ainda sobre o esvaziamento do Banco do Brasil de~ta
co o seguinte trecho da palestra do Economista Oércio 
Munhoz: 

.. o"-Ba-nco-do ·srasH-ai:irtu- eSi:iiço--paàt-õs-bancos-pri
vados; a agricultura sofreu um tratamento rígido pela 
prim-eira vez na história. O Banco do Brasil passou a as
sinar ç_ojttrato, e quando o agricultor chegava para reti
rãr as parcelas previstas, O BanCo do BrasH dizia que 
não podia soltar o dinheiro, porque o Banco Central não 
lib-erava reCurSos. Então, assina contrato, mas não solta 
recursos, para eng~mar o agricuhor'? Houve, em parte, 

- um aum:_ento mUito grande dos preços agrícolas, porque 
o Banco do Brasil começou a cobrar taxas de juro mais 
alta, e até.ril:x.as de juro aósurdas, pelo menOs para parte 
dos -recUrsos aPlicadOs. Tivemos um aumento mujto 
grande do preço dos produtos agrícolas. 

No ano passad9 o preço dos produtos agrícolas su_biu 
menos. Produtos agrícolas no varejo, praticamente in- · 
dustrializados,- subiram em torno de 270, 280%. No atª
cado os produtos agrícolas subiram de 350_a -400%. 

Tivemos, portanto, uma redução da ~istência do 
Banco do Brasil à agricultura. Na ârea dos pequenos 
proprietários~ dos miniproprietârios, tivemos uma re
dução muito grande, de 3 milhões de hectares. O Banto 
do Brasil está abandonado, pois está cobrando taxas ele
vadas. Tivemos um imp-ulso inflacionário e também tive
mos _um grande aumento dos lucros do Banco do Brasil 
nesse período. 

Ho_uve uma ilusão, porquanto o Banco dQ BrasiJ nun
ca obtivera tanto lucro, ju_stamente na fase em que vai 
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Art. 31' Revogam-se as disposições em co_ntrãrio. 
Brasília, 6 de novembro de 1984.- Qeputado Furtado 

Leite, Presidente-- Deputado 'Carlos WDson, Conselhei
ro - Deputado Nilson Gibson, Conselheiro - Deputa
do Floriceno Paixão, Conselheiro - Deputado Fernando 
Cunha, Conselheiro --Senador Jutahy Magalhães, Corl
selheiro - Senador Ne_l_~n Carneiro, Conselheiro. 

RESOLUÇÃO N• 07/1984 

Reajusta os atuais valores das gratificações dos ser
vidores do Congresso Nacional, à disposição do Insti
tuto de Previdência dos Congressistas-IPC. 

O Conselho Deliberativo do Instituto de Previ~ência 
dos Congressistas-TPC,- ante. o disposto no inciS'O rx;-. 
art. 12 da Lei n~' 7.087/82,-considerando o estabelecid~. 
no art. 29 da Res,oluçã_o n~' 08/83 -I_PC e corfsbante o 
que determina o art. _19 do Decreto-Lei n'i' 2.13~, de 25 
de junho de 1984, resolve: 

Art. (9 Reajustar em 65% (sessenta e cinco por cen
to) os atuais valoresdas gratifica~e~ aprovadas pelaRe-
solução n1 04/1984. -

Art. 2? Esta Resolução entra em vigor na data de 
sua publicação, com efeitos fi_nanceirOs a partir de }9 de 
julho de 1984.-

Art.___3"' _ Revogam·-se as disposições em contrâ_do, 
Brasília, 6 de novembro de 1984.- Deputado Furtado 

Leite, Presidente- Deputado Carlos Wll_son, Conselhei
ro - Deputado Nilson Gibson, Conselheiro_7" _Deputa
do Flo_riceno Paix:iio, Co~"~:sclheiro- Deputado Fernando 
CUnha, Conselheiro- Senador Jtitahy Magalhães, Con
selheiro - Senado~ Nelson Cu:nelrt?, Conselhei~o. 

REUNIÃO ORDINÁRIA, RE.ALIZADA 

EM 6 DE NOVEMBRO DE I984 
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cessão de pensão a: Hosana Silva de Salles, Cecília Targa 
e Alice Ribeiro Gonçalves, todos nos termos do parecer 
do Relator Senador Nelson Carneiro; Nilza Hamam 
Panno, nos termos do_ parecer do Relator Senador Ju~ 
tahy Magalhães; Altiva da Silva Soares, Lui:Za. da Silva 
Sã Freire, Diva Borburema Wanderley Mariz, Maria 
Izabel Lourenço da Silva, Armando Oscar Hack.bart, 
Francisco de Souza Pontes, todos nos termps do parecer 
do Relator Senado_r Gastão Müller; Regina Coeli da Sil
va Martins Ferreira, Eny Lippi Fonseca e Silva, Tereza 
Ferreira Pereira e Zélia de Lourdes Sbampal.o Pereira, 
sendo este último pelo indeferímento, todos nos fer!JlOS 
do parecer do Relator Deputado Raul Berna_rdo_;_ Maria 
Auxi!Útdora COsta de Carvalho Co~lho, A~cy QoJl_l~ d~_ 
Fonseca, Iracy Fayaçl da Silva, Nei9~ Pai vã Tei~e!ra, to-

- dos nos termos .do parecer do Relator [)e_putado Fran
cisc_o Studa.rt; J9rge Soares, n()~_t(:~mos do parecer do 
Relator Deputado Flodceno Paixão; João OU~ir -Gabar
do e Sultana Waismann, ambos no~ termos ao-parece:r 
dó Relator Deputado Nilsqn Gibsorl. 2) De có"ncessão de 

__ pecúlio, que trata o Decreto Legislativo n?29, de-1981, a: 
Diva Borburema Wanderley Mariz, nos termos d<?_pa~e
cer-(fo RClatof Senador Jutahy Magalh~es. Em- prOsse
guirilent~;t, ó Co_nselho_ Deliberativo aprecia e apro-va, à 
una:niriildã_de, os segUintes processos, deferidos "ad refe
rendum" pelo Senhor Presidente: 1. de concessão de pen
são a: JOsé Ada-utO Bezerra; 2. de concessão de auxílio
fUneral á.: AlLce .. Rjb_eiro Gonçalves_t ~eide Pai v~ Teixei
ra; 3. de reverSão de pensão para: Mafia Victória Dan tas 
Campos; 4. de concessão de auxilio-doença a: Fernando 
SOafC:s Lyni, Odãcílio Nóbrega de Qpeiroz, Mauro Lo
pes-dos Santos, Paulo Augusto Gomes eSo~, João <?r
lando Duarte da Cu-nha, Antonio Cordeiro Pontes, Au
rino dO Násdffiento Valais, Ricardo Chr'istiano Ribeiro, 
üsires Teixeira, José Carlos Raposo Fa_gundes Neto, 
HéHo Outra, Fernãndo de Sant'Anna, Terezinha Lemos 

-de_S-ouZ"a, Lycurgo Leite Filho, Maria de ~ourdes Perei
ra Alves, José Re_nan Vasconcelos Calheiros, João B.atis
ta Ramos, L~poldo Pacheco Bessone, Theobaldo,Vas
concelos Barbosa, Edílio B-arber~, Odulfo Víeir~CDo-

- m1ngUeS.~Jorge_- Paiva do Nascimento,-Ald_o da Silva Fa-
Ãs dezesseis horas e trinta minutos do,dia sei~ d~ no-~ . gunde~, ~enato Antonio Johnson, José Alves Torres, Sa-

vembro de míl novecentos e oitenta e quatro, sob a Presi- mir Ãchôa, Márinaldo de Araújo CarValho, José Bonifá-
dênda·do Senhor DepUtado Furtado Leite e com apre- cio Lara)'ette- óe Ãndiada, Viciar José Faccióni, Edson 
sença dos Senhores: S~~ado_res Nelson Carneiro ~;.Jutahy S~nt'anna_Vieira:;Tzaias F~lix Teixeira Bar~osa_. AntoniO 
Magalhães, e Deputados Nilson Gibson, Floriceno Pai- _ Costa Fii!l-eíra, Aldà PintO~ da Silva, João Básf.oSSoaies, -
xão, Carlos Wilson e Fernando Cunha, reúne-s~l em su~ Nadja Lucena flj_mentel, Ione Ramos de Figueiredo,-
Sede o Conselho Deliberativo do Instituto de Previdên- Marcos AntoniO de Carvalho, Alcímaco- Outra CMreia, 
cia d'os Congressistas- TPC, a finl-de tratar asSuntos di~ João Orlando Duarte da Cunha, Paulo Rodrigues de 
versos. Lida e aprovada a ata da reunião a-nterior, o Se~, Souia, Pedro Ceolin -S_Çlbl-inho, Cl?vis _Pestan~, Vi<;erite 
nhor Presidente- Deputado Furtado Leite- in~cia _os = S~bastião de Oüv~ira?-_ Neide_Paiva TeiXeira,· Gilberto de 
trabalhos, quando são relata_dos ~ aprov_ados, por unani~ Olfveira Coutíilho, F[orin Ferreira CoulinhÕ, Lecta Ma: 
midade, os pareceres nos seguintes processos: 1) De con~ ria_ To-rfes- MãrqUes Magafhães, ·Ter~ha Lemos d~ 
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Souza, Hélio Carvalho da Silva; 5. de desligamento d.o 
quãdro de ,segurados do IPC, dos seguintes servidores: 
Claudete Gonçalv~ Pinto, Simário Rodrigues, João Ba
tista de Almefda, Hedésio Anjos das Neves, Lourival 
Brasil, José Fernandes Moreira, Eurípedes Barsanulfo 
de Moraes e Franéisc_o Alves Ramos; 6. de inSCriçã_õ 
como segurado facultativo dos seguintes servidores: 
Agenor Wanderley Júilior, AntOnio Ribeiro Júnior,-An
tonio Alexandre da _Silva, Cácio·- Fernando Ornelas 
AraújO, --Carili10 Nogueira ~da Gama Neto, Carlos 
GOnçalves de- Faria, -cleusa Mariana da Silva, Dilson 
Santos Limã, l)ilto_n_ Batista Rodrigues, Dirley Fernan-__ 
des .da Cruz, Edmilson Oliveira dos Santos, Gerusia Go
mes de Lima Araújo, Gumerdndo Valentim, Henrique 
Goulart Gonza:ga Júnior, Hermes Ferreira de Moura, 
Iraides Milhomem da Silva, Jane Messina Fragoso, Jan
dimar Maria da Silva Guimarães, José Delaney Xavier
Vieira, JoSéUóines Ferreira, José Passos Porto ~únipr~ _ 
José Lima da Silva, José Walter dOs Santos, Josué syr
vestre da Silva, Junia Faezy Rossi, LúçiaSantos Tome
lin, MarCOS Viiücius Vasconcelos, Maria da Penha Mou
ra Wanderley, Maria da Consolação COSia Araújo, Mar
tina de_SQu_:z;a, Miguel da Silva, Ogib Teixeira de Carva
lho Filho, Paulo José de Oliveira E_vangelista, Paulo Ro
berto dos Santos, Rita de Cássia Ramos Maciel, Ro
mârio de Menezes Santos, Sandra Afonso Ferreira, Sa
rah Cardoso AbeÍl-Athar, Valdemiro Gonzaga dos San
tos, Vicenle:cte Paulo Paiva, Adilson Clementina dos 
Santos, Carlos Ferreirl;l Gulart, Cesário Ribeiro dos San
tos.. Darei de So~a. Getúlio Correa, Hélio Aguiar e Sil
va, Jonas Ramos, José Azevedo, José Lourinaldo Gue
des, José Maria Nogueira Míranda, Lucas Wellington 
Coelho, Márcio Aurélio Alvim Cerri, Nery Bento Vieira, 
Osvaldo C!lnha de Az.evedo, Otâvio Lourenço da Silva, 
Ped_rq Alves Evangelista, Raimundo Paulincr de Moraes 
e Valquíria Pereira Madeira. A seguir, o Senhot _Presi
dente Deputado Furtado Leite suOmete à apreciação ·e 
aprovação-do Conselho Õeliberativo, as Resoluções nú
meros seis e sete, ambas do ano em curso, que tratam, 
respectivamente, do reajuste das penSões, em cumpri
mento ao determ.inado no ·artigo quarenta e três da Lei 
n~> 7 ,087, d!il982, e do reajuste das gratificações concedi
das aos servidoreS do IPC. Após discuSsão, as Reso
luções São aproVadas por unanimidade e serão publica
c!as à parte_. Em ~on~ínuàÇão, o Senhor Presidente Depu
tado Fu_rta.dÕ Leite, propõe seja consignado em ata um 
votO de pesar pelo falecimento do saudoso ex-Senador 
Din3.rte ôe Medeirps Mariz, que é- aprovado unanime
mente. Nada mais havendo a tratar, às dezenove hora!i e 
oito míilutOs é- enCerrada a reunião. E, para constar,"eu 
PedrO Alves de Freitas, Secretârio~-lavrei a presente ata 
que depois de lida e aprovada serâ assinada pelo Senhor 
Presidente:. Deputado Furtado Leite, Presidente. 
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CAPITAL FED)CRAL SEXTA-FEIRA, 30 DE NOVEMBRO DJJ; 1984 

SENADO FEDERAL 

COLÉGIO ELEITORAL 
MESA DO SENADO FEDERAL 

Composição do Colégio Eleitoral incumbido de eleger, a 15 de janeiro de 1985, o Presidente da República. 

A Mesa do Senado Federal, tendo em vista o disposto no art. 8• da Lei Complementar n• 15, de 1973, alterada pela Lei 
Complementar n• 47, de 1984, faz saber, por mim, PtirrieirocSecretãrio, ser a seguinte composição do Colégio Eleitoral incumbi
do de eleger, a 15 de janeiro de 1985, o Presidente da República: 

Senadores 
Jorge Kalume 
Altevir Leal 
Mário Maia 

ESTADO DO ACRE 

Deputados 
Alércio Dias 
Alufzio Bezerra 
Amílcar de Queiroz 
Geraldo Fleming 
José Mello 
Nosser Almeida 
Rui Uno 
Wildy Vianna 

REPRESENTAÇÃO DA 
ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA 

Delegados 
L· Alcímar Nunes Leitão 
2. Edson Cadax.o 
3. Félix Pereira 
4. Francisco Thaumaturgo 
5. Manoel Pacífico 
6. Valmir Ribeiro 

Suplentes 
I. Maria Mil'ian Pinho Pascoal 
2. Geraldo Maia 

ESTADO DO AMAZONAS 

Senadores 
Eunice Michiles 
Fábio Lucena 
Raimundo Parente 

Deputados 
Arthur Virgílio N etc 
Carlos Alberto de Carli 
José Fernandes 
José Lins de Albuquerque 
Josué de Souza 
Mário Frota 
Randolfo Biitl::ncourt 
Vivaldo Frota -

REPRESENTAÇÃO DA 
ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA 

D~egadoill 
1. Manoel Monteiro Diz 
2. Samuel Peixoto da Silva 
3. Francisco -Guedes de Queiroz 

.4. João Pedro Gonçalves da Costa 
5. J()ãO Tomé'Verçosa de Medeiros Raposo 
6. - Erasmo Prestes Amazonas Neto 

Suplentes 
I. José Maria Monteiro 
2. Felix Valois Coelho Junior 

ESTADO DE RONDÓNIA 

Senadores 
Claudionor Roriz 
Galvã·o Modesto 
Odacir Soares 

D~putados 

~sis Canuto 
Francisco Erse 
Francisco Sales 
Leônidas Rachid 
Múcio Athayde 
Olavo Pires 
Orc;:_stes_ Muniz 
Rita Furtado 

REPRESENTAÇÃO DA 
ASSEMBLf.:IA LEGISLATIVA 

Delegados 
' 1.. Amizael Gomes da Silva 

2. Genivaldo José de Souza 
3. José de Abreu ·sianco 
4. Marvel Faber Peluccio Falcão 
5. 'Heitor Luiz da Costa Júnior 
6. Oswaldo Piana Filho 

Suplentes 
I. Jô Yutaka Sato 
2. Silvernani César dos Santos 
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AIMAN GUERRA NOGUEIRA DA GAMA 

Diretor-Geral do Senado Federal 

ALOISIO BARBOSA DE SOUZA 

Diretor Executivo 

LUIZ CARLOS DE BASTOS 

Diretor lndu1trial 

RUDY MAURER 

Diretor Administrativo 

ESTADO D.O PARÁ 

Senadores 
Aloysio Chaves 
Gabriel Hermes 
Hélio GueiroS 

Dq~utados 

Ademir Andrade 
Antônio Amaral 
Brabo de Carvalho 
Carlos Vinagre 
Coutinho Jorge 
Dionísio Hage 
Domingos Juvenil 
Gerson Peres 
Jorge Arbage 
Lúcia V i v eiras 
Manoel Ribeiro 
Osvaldo Melo 
Ronaldo Campos 
Sebastião Curió 
Vicente QuctroZ 

REPRESENTAÇÃO DA 
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA 

Delegados 
I.· Lucival de Barros Barbalho 
2. Romero Xímerief Ponte 
3. Manoel Gabriel Siqueira Guerreiro 
4. Hermínio Calvinho Filho 
5. Amílcar Benassuly Moreira 
6. Mariuadir José Mirand~ Santos 

Suplentes 
1. Mãrío Moraes Chermont 
2. Paulo Roberto de Souza Matos 

ESTADO 0.0 MARANHÃO 

Senadores 
Alexandre Costa 
João Castelo 
José Sarney 

Deputados 
Bàyma Júnior 
Cid Carvalho 
Edison Lobão 
Enoc Vieira 
Epitácio Cafeteira 
Eurico Ribeiro 
Jayme Santana 

DIÁRIO DO CONGRESSONACIONAL(Seção ll) Novembro de 1984 

EXPEDIENTE 

CENTRO GRÁFICO DO SENADO FEDERAL 

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL 

Impresso sob a responsabilidade da Mesa do ~naao Federal 

Via Superfície: 

João Alberto de Souza_ 
João Rebelo 
José Burnett 
José Ribamar Machado 
Magno Bacelar 
Nagib Haickel 
Sarney Filho 
Vieira da Silva 
Victor Trovão 
Wagnes ~ago 

Semestre 
Ano 

REPRESENTAÇÃO DA 
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA 

Delegados 
1.' Alulzio de Abreu Lobo 

---2-.~Benedito Florêncio Duarte 
3. Celso da Conceiçã_o Coutinho 
4. José Rodrigues Paiva 
5. __ Orlando Brito" de Aquino 

ASSINATURAS 

Exemplar Avulso, CrS 50,00 
Tira~J~tm• 2.200 exemplares 

SuplenteS 

Cr$ 3.000,00 
Cr$ 6.000,00 

L Luiz Gonzaga Paes Landim 
2. Marcelo do Egito Coelho 

ESTADO DO CEARÁ 

Senadores 
Almir Pinto 
José Lins 
Virgílio Távora 

niPutados 
Aêcio de Borba 
António Morais 
Carlos Virgílio 

6. i"heoplistes Teixeira de Carvalho e Cunha Filho 

Chagas Vasconcelos 
Clâudio Philom~no 
Evandro Ayres de Moura 
Flávio Marcílio 
Furtado Leite 

Suplentes 
I. DOtüin Riker Teles de Menezes 
2. Davi Alves Silva 

ESTADO DO PIAUI 

Senadores 
Alberto Silva 
Helvídio Nunes 
JoãO Lobo 

D~putados 
Celso Barros 
Ciro Nogueira 
Heráclito Fortes 
Jonathas Nunes 

--José Luiz Maia 
Ludgero Raulino 
Milton Brandão 
Tapety Júnior 
Wall Ferraz 

REPRESENTAÇÃO DA 
ASSEMBLI'.IA LEGISLATIVA 

Delegados 
1. Wilson-de Ãndfãde Brandão 
2. Sabino Paulo Alves Neto 
3. Ildefonso Vieira Dias 
4. Sebastião Rocha Leal 
5. Waldemar de Castra· Macêdo 
6. José-do Rêgo Lobão 

GomeS é.a Silva 
Haroldo Sanford 
Leorne Belém 
Lúcio Alcântara 
Manoel Gonçalves 
M anue! V ia ria 
Marcelo Linhares 
Mauro Sampaio 
Moysés Pimentel 
Oflan-do Bezerra 
Ossian Araripe 
Paes de Andrade 
Paulo Lustosa 
Sérgio Philomeno 

REPRESENTAÇÃO DA 
~ASSEMBLEIA LEGISLATIVA 

Delegados 
I. Antônio Gomes da Silva Câmara 

"2. Etevã:ldo Nogueiia Lima 
3. Raimundo Coelho Bezerra de Farias 
4. Francisco Jarbas Neri Bezerra de Meneze<> 
5. José Mârío Mota Barbosa 
6. Domingos José Carvalho Araújo de Holanda Fon

tes 

Suplentes 
1. Maria Dias Cavalcante Vieira 
2. Orzete Philomeno Ferreira Gomes 
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ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE 

Senadores 
Carlos Alberto 
Moacyr Duarte 
Martins Filho 

Deputados 
Agenor Maria 
Antônio Câmara 
Antônio Florêncio 
Henrique Eduardo Alves 
Jessé Freire 
João Faustino 
Vingt Rosado 
Wanderley Mariz 

REPRESENTAÇÃO DA 
ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA 

Delegados 
l. José Fernandes 
2. Mârcio_ Marinho 
3. Willy Saldanha 
4. Raimundo Fernandes 
5. Getúlio Rêgo 
6. Carlos Augusto 

Suplentes 
l. R ui Barbosa 
2. K leber Bezerra 

ESTADO DA PARAIBA 

Senadores 
Humberto Lucena 
Marcondes Gadelha 
Milton Cabral 

Deputados 
Adauto Pereira 
Aluizio Campos 
Álvaro Gaudêncio 
Antônio Gomes 
C:irneiro Arriaud 
Edme Tavares 
Ernani Satyro 
Joacil Pereira 
João Agripino 
José Maranhão 
Raymundo Asfora 
Tarcísio Buriti 

REPRESENTAÇÃO DA 
ASSEMBL!':IA LEGISLATIVA 

Delegados 
1.. Afranio AtaYde Bezerra Cavalcanti 
2. Nilo Mayer FeitoSa Ventura 
3. 4. João Ribeiro 
5. José Soares Madruga 
6. Egídio Silva Madruga 

Suplentes 
I. Carlos Marques Dunga 
2. Raimundo DQca Benevides Gadelha 

ilSTADO DE PERNAMBUCO 

Senadores 
Aderbal J urema 
Cid Sampaio 
Marco Maciel 

D~utados 
Antônio Farias 
Arnaldo_ Maciel 
Carlos Wilson 
Cristina Tavares 
Egídio Ferreira Lima 
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Fernando Lyra 
Geraldo Melo 
Gonta.ga Vasconcelos 
Inocêncio Oliveira 
Jarbas Vasconcelos 
João Carlos de Carli 
José Carlos Vasconcelos 
José JÕrge 

- Jo~ Mendonça Be~erra 
José Moura 
J os ias Leite 
Monsueto de Lavor 

-~ Miguel Arraes 
Nilson Gibson 
Oswaldo Coelho 
Oswaldo Lima Filho 
Pedro Corrêa 
Ricardo Fiuzã 
Roberto Freire 
Séigio M urilo 
Thales Ramalho 

REPRESENTAÇÃO DA 
ASSEMBL~IA LEGISLATIVA 

Delegados 
I. Cantalício Cabral 
2. Carlos Porto 
3. Felipe Coelho 
4. Fernando Bezerra Coelho 
5. Joel de Hollanda 
6. Severiilo Otávio 

Suplentes 
\. Cintra Gaivão 
2. José Liberato 

ESTADO DE ALAGOAS 

SenadOres 
Gi.Iilherme Palmeira 
C.<irfos Lyrã 

T.uiz Cavalcante 

Deputados 
Aibérico Corde_iro 
Djalma Falcão 
Fernando Collor 
GeraldO Bulhões 
José Thomaz Nonô 
Manoel Affonso 
Nelson Costa 
Renan Calheiros 

REPRESENTAÇÃO DA 
ASSEMBL~IA LEGISLATIVA 

D~egados 

I. penedito de Lira 
2. Hélio Lopes 
3. Emilio Silva 
4. Edval Gaia: 
5. Laércio Malta 
6. Roberto Torres 

Suplentes 
1. Jota Duarte 
2. Manoel Pereira Filho 

ESTADO DE SERGIPE 

Senadores 
Albano Franco 
Lourival Baptista 
Passos Pôrto 

Deputados 
Adroaldq_Campos 

-- Augusto Franco 

Celso Carvalho 
Francisco Rollemberg 
Gilton Garcia 
Hélio Dantas 
Jackson Barreto 
José Carlos Teixeira 
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REPRESENTAÇÃO DA 
ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA 

Delegados 
I . José Cleonâncio da Fonseca 
2. José Matos Valadares 
3. Messias Góis 
4. Américo Alves dos Santos 
5. Francisco Vieira da Paixão 
6. Manoel Conde Sobral 
Supleotes 
1. José Vieira Filho 
2. Francisco Modesto dos Passos 

ESTADO DA BAHIA 

Senadores 
Jutahy Magalhães 
Lomanto Júnior 
Luiz Viana ·· 
Deputados 
Afrísio Vieii-a Lima 
Ângelo Magalhães 
Antônio Osório 
Carlos Sant' Anna 
Djalma Bessa 
Domingos Leonelli 
Elquisson Soares 
Eraldo Tinoco 
Etelvir Dantas 
Felix Mendonça 
Fernando Gomes 
Fernando Magalhães 
Fernando Santana 
França Teixeira 
Francisco Benjamim 
Francisco Pinto 
Oeneba}do Correia 
Gorgônio Neto 
H aro ido Lima 
Hélio Cambia 
Hor"âcio Matos
Jairo Azi 
João Alves 
Jorge Medau~ar 
Jorge Viana 
José Lourenço 
José Penedo 
Jutahy Júnior 
Leur Lomanto 
Manoel Novaes 
Marcelo Cordeiro 
Ney Ferreira 
Prisco Viana 
Raymundo Urbano 
Raul Ferraz 
Rómulo Gaivão 
Ruy Bacelar 
Virgildâsio de Senna 
Wilson Falcão 

REPRESENTAÇÃO DA 
ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA 

Delegados 
I. FaustinO Dias Lima 
2. Murilo Coelho Cavalcanti 
3. Paul~ Virgílio ~aracajá Pereira 
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4. Clemenceau Gomes Teixeira 
5. Luiz Eduardo Maron de Magalhães -
6. Luiz Lago Cabral 
Suplentes 
I. Cleraldo Andcade Rezende (+ idoso) 
2. João Carlos Paolilo Bacelar 

ESTADO DO~_ESPIRITO SANTO 

Senadores 
João Calmon 
José Ignácio Ferreira 
Moacyr Dalla 
Deputados 
Hélio Manhães 
José Carlos Fonseca 
Max Mauro 
Myrthes Bevilacqua 
Nelson Aguiar 
Nyder Barbosa 
Pedro Ceolim 
Stélio Dias 
Theodorico Ferraço 

REPRESENTAÇÃO DA 
ASSEMBL~IA LEGISLATIVA 

Delegados 
l. Dailson Laranja 
2. Dilton Lyrio Netto 
3. João Gama Filb_o __ 
4. Juracy Magalhães Gomes 
5.- Moacyr_ Martins Brotas Jónior 
6. Paulo Cesar Hartung Gomes 
Suplentes 
1. Antonio Pelaes da Silva 
2. Hugo Borges 

ESTADO DO RIO DE JANEffiO 

Senadores 
Amaral Peixoto 
Nelson Carneiro 
Roberto Saturnino 
Deputados 
Abdias Nascimento 
Agnaldo Timóteo 
Alair Ferreira 
Aloysio Teixeira
Ãlvaro V alie 
Amarai Netto 
Arildo Teles 
Bocayuva Cunha 
Brandão Monteiro 
Carlos Peçanha 
Celso Peçanha 
Clemir Ramos 
Darcílio Ayres 
Oaso Coimbra 
Oenisar Arneiro
Eduardo Galil 
Fernando CarValho 
Figueiredo Filho 
Francis~o Studart 
Gustavo Faria 
Hamilton Xavier 
Jacques D'Ornellas 
JG de Araújo Jorge 
Jiulio Caruso 
Jorge Cury 
Jorge Leite 
José ColagroSSi 
José Eu.des 
José Frejat 
Lázaro Carvalho 

DIÁRIO DOTONGRESSO NACIONAL (Seção II) 

Léo Simões 
Leónidas Sampaio 
Marcelo Medeiros 
Márdo Braga 
Márcio Macedo 
Mârio Juru'rta 
Osmar Leitão 
Roberto Jeffer:_son 
Ruben Medina 
Saramago Pinheiro 
Sebastião Atafde 
Sebastião Nery 
Sérgio Lomba 
Simão Sessim 
Walter Casano-va 
Wilmar Palis 

REPRESENTAÇÃO DA 
ASSEMB~LÊIA LEGISLATIVA 

Delegados-
- 1. José Gomes Talarico 

2 .• Paulo Ribeiro 
i Carlos Fayal 
4. Alexandre Farah 
_5. Eduardo Chuahy 
6. Paulo Quental 
Suplentes 
I. Fernarido Bandeira 

-2.- Luciano Monticelli 

ESTADO DE MINAS GERAIS 

Senadores 
Itamar Franco 
Morvan Acayaba 
Alfredo Campos 
Deputados 
Aécio Cunha 
Aníbal Teixeira 
Antônio Dias 
Bonifácio de Andrada 

__ Carlos Eloy 
Carlos M~sconi 
Cássio Gonçalves 
C~tejon Branco 
CristÓvam Chülradia 
EmHio Gallo 

- Emílio Haddad 
Fued Dib 
Gerardo Renault 
H o mero Santos 
Humberto Souto 
Israel Pinheiro 
Jairo Magalhães 
Jo-âo Het-culino 
Jorge Cãrone 
Jorge Vargas 
José Carlos Fagundes 
José Machado 
José Maria:- Magalhães 
José Mendonça de Morais 
José Ulisses 
Juarez Baptista 
Júnia Marise 
Luís Dulci 
Luiz Baccarini 
Luiz Guedes 
Luiz Leal 
Luiz Sefair 
Magalhães Pinto 
Manoel Costa Júnior 
Marcos Lima 
M-ário Assad 
Mário de Oliveira 

- Maurícío Campos 
Melo Freire 
Milton Reis 
Navarro Vieira Filho 
Nylton Velloso 
OscaFCo:rrêa Júnior 
Oswaldo Murta 
Paulino Cícero de Vasconcellos 
Pimenta da Veiga 
Raul Belém 
Raul Bernardo 
Romiido CanedÕ 
Rondon Pã.checo 
Rosemburgo Romano 
Sérgio Ferrara 
Viceilte Guabiroba 
Wilson Vaz 
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REPRESENTAÇÃO DA 
ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA 

De Ioga dos 
1. Genésio Bernardino de Souza 
2< Jairo Magalhães Alves 
3. Felipe- Néri de Almeida 
4. Adem ir Lucas_ Gomes 
S. Dalton Moreira Canabrava 
6. Elmo Braz Soares 
Suplentes 
1. Clodesmidt Riani 
2. Vera Cruz Coutinho 

ESTADO DE SÃO PAUW 

Senadores 
Amaral Fur!an 
Fernando Henrique Cardoso 
severo Gomes 
Deputados 
Adail Vettorazzo 

Airton Sandoval 
Airton Soares 
Alberto Goldman 
Alcides Franciscato 
Armando Pinheiro 
Aurélio Peres 
Bete- Mendes 
Cardoso Alves 
Celso Amaral 
Cunha Bueno 
Darcy Passos 
Dei Basco Amara_! 
Djalma Bom 
Diogo Nomura 
DofetO Campanari 
Eduardo Matarazzo Suplicy 
Estevam Gaivão 
Farabulini JÚnior 
Felipe Cheidde 
Ferreira Martins 
Flávio Bierrembach 
Francisco Amaral 
F-ran-cisco Dias 
Freitãs Nobre 
Gaslone Righi 
Gióia Júnior 
Herbert Levy 
Horácio Ortiz 
I r ma Passoni 
Israel Oias-Novaes 
João Bastos 
João Cunha 
João Hermann Neto 
José Camargo 
Jósé Genoino 
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Maluly Neto 
Márcio Santilli 
Marcondes Pereira 
Mário Hato 
Mendes Botelho 
Mendonça F a !cão 
Moacir Franco 
Natal Gale 
Nelson do Carmo 
Octacílio de Almeida 
Pacheco Chaves 
Paulo Maluf 
Paulo Zarzur 
Raímund_o Leite 
Ralph Biasi 
Renato Cordeiro 
Ricardo Ribeiro 
Roberto Rollemberg 
Salles Leite 
Salvador Julianelli 
Sarnir Achôa 
Thedoro Mendes 
Tidei de Lima 
Ulysses,Guinlãrã.es 

REPRESENTAÇÃO DA 
ASSEMBL~IA LEGISLATIVA 

Delegados 
I. Néfi Tales 
2. laerte Pinto 
3. luíz Carlos Santos 
4. Mauro Bragato 
S. Aloysio Nunes Ferreira 
6. José Yunes 
Suplentes 
I. Benedito Cintra 
2._ Milton Baldochi 

ESTADO DE GOIÁS 

Senadores 
Benedito Ferreira 
Henrique Santillo 
M aura Borges 
Deputados 
Aldo Arantes 
Brasflio Caiado 
Ferr.ando Cunha 
GenéSfó- de Barros 
ll;lsen de Castro 
Iram Saraivã 
Irapuan Costa Júnior 
Iturival Nascimento 
Jaime Câmara 
João __ Divino 
Joaquim Roriz 
· Juarez Bernar-des 
Paulo Borges 
Siqueira Campos 
Tobias Alves 
Wolney Siqueira 

REPRESENTAÇÃO DA 
ASSEMBL~IA LEGISLATIVA 

Delegados 
I. Juarez Magalhães de Almeida 
2. Milton Alves Ferreira 
3. José Edmar Brito Miranda 
4. Divino- Nogueira Vargas 
5. Eurico Barbosa dos Santos 
6. Angelo Rosa Ribeiro 
Suplentes 
I. Frederico Jaime Filho 
2. José Elias Fernandes 
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ESTADO-DE MATO GROSSO 

SENADORES 
Benedito Canelas 
Gastão Müller 

__ Roberto Campos 
Deputados 
Bento Porto 
Cristina CO!=tes 
Dânte _de Oliveira 
Gilson de Barros 
Jonas Pinheiro 
Maçao Tadano 
Márcio Lacerda· 

-Mtfi.Orl-Ffiwiír-edo-

REPRESENTAÇÃO DA 
ASSE~MBLEIA LEGISLATIVA 

Delegados 
I. Ary Campos 
2. Zanete Cardinal 
3. Ninomiya Miguel 
4. Ubiratan Spinelli 

__ 5. Oscar Ribeiro 
_6._ Francisco Monteiro 
Suplentes 
1. Eduímo Oríone 
2. Pedro lima 

ESTADO DI!: MATO GROSSO DO SUL 

Senadores 
-- José Fragelli 

Marcelo Miranda 
"Saldanha Derzi 
Deputados 
Albino Coimbra 
Harry Amorim_ 

- Levy Dias 
Plínio Martins 
Ruben Figueiró 
Saulo Queiroz 
Sérgio Cruz 
Ubaldo Barém 

REPRESENTAÇÃO DA 
~ ÀSSEMBL~IA LEGISLATIVA -

Delegados 
1. Walter BenCdito Carneiro 
2. Gãndi Janiil Georges 
1. Valdir Pires Cardoso 
4. Valter Peres de Oliveira 
5. Roberto Moaccar Orro 
6. Anis Faker 

-- Suplentes 
I. Magfredo Alvçs Corrêa 

_ 2.. -Belledít.o L&:ar de" Oliveira 

ESTADO DO PARANÁ 

- Seudores 
Affonso Camargo 
Álvaro Dias 
Enéas Faria 
Deputados 
Alceni Guerra 

~Alencar Furtado 
Amadeu Geara 
Anselmo Pera r o 
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Antônio U e no 
Aroldo Moletta 

_ _t\r_y_Kffur! 
BQrges da_ Silveira 

Celso Sabóia 
Dilson Fanchin 
Fabiano Braga Cortes 
Hélio Duque 
Irineu Brzesinski 
ltalo C6nti 
José Carlos Martinez 
José Tavares 
_L ui;:: _Antônio Fayet 
Mattos Leão 
Norton Macedo 
Oscar Alv~ 
OsWaldo Trevisan 
Otávio Cesâ6o 
Paulo Marques 
Pedro Sampaio 
Reinhold Stephanes 
Renato Bernardi 
Renato Loures Bueno 
Renato Johnsson 
Santinho Furtado 
Santos Filho 
Sebastião Rodrigues Júniõr 
Valmor Giavarina 
Walber Guimarães 
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REPRESENTAÇÃO DA 
ASSEMBL~IA LEGISLATIVA 

Delegados 
I. Aníbal Khury 
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Suplentes 
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ESTADO DE SANTA CATARINA 

Senadores 
JaísQn Barreto 
Jorge Bornhausen 
Lenoir Vargas 
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Delegados 
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Suplentes 
I. Artêmio Palude 
2~- Marcondes Marchetti 

ESTADO DO lUO GRANDE DO SUL 

Senadores 
Carlos Chiarelli 
Pedro Simon 
Octávio Cardoso 

Deputados 
Aldo Pinto 
Amaury Miiller 
Augusto Treiti._ 
Balthazar de Bem e Canto 
Darcy Possa 
Emídio Perondi 
Floriceno PaixãO 
Guida Moesch 
Hermes Zaneti 
Hugo Mardini 
Ibsen Pinheiro 
I rajá Rodrigues_ 
Irineu Colato 
João Gilberto 
Jorge Uequed 
José Fogaça 
Júlio Costamilãil
Lélio Souza 
Matheus Schmidt 
Nadyr Rossetti 
Nelson Marchezan 
Nilton Alves 
Oly_ Fachin 
Osvaldo Nascimento 
Paulo Mincarone_ _ 
Pedro Geiinano
Pratini de Morais 
Rosa Flores 
Rubens Ardenghi 
Siegfried Heuser 
Sinval Guazzelli 
Victor Faccioni 

REPRESENTAÇÃO DA 
ASSEMBLÉIA LEGISLATIV e, 

Delegados 
I. Luiz Fernando Staub 
2. Rober_to Atayde Car_dona 
3. Valmir Susill 
4. Pedro Américo Leal 
5. Airton Vargas 
6. Camilo Moreira 

Suplentes 
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2. Sérgio nha Moreira 

TERRITÓRIO DO AMAPÁ 
Deputados 
Antônio Pontes 
Clarck Platon 
Geovani Borges 
Paulo Guerra 

TERlUTóRIO DE RORAIMA 

Deputados 
Alcides Lima 
João Batista Fagundes 
Júlio Martins 
Mozarildo Cavalcanti 

Henrique Santillo 
Primeiro·Secretário 
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Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos termos 
do art. 42, inciso IV, da ç:onstituição, e eu, M_oacir 
Dalla, Presidente, promulgo a seguinte - -

RESOLUÇÃO N• 82, DE 1984 

Autoriza o Governo do Estado do Paraná a realizar 
operação de emPféstimo externo -nO valor de USS 
37,700,000.00 (trinta e sete milhões e setecentos mil 
dólares), destinado à llqoidaçio de compromissos 
exiStentes, vencíveis em 1984. 

Art. 11' ~o Üover~o d~ Estado do ParaÕá autoiiza. __ 
dó -a realízar, c_om a garantia da União, operação de em· 
préstimo externo no valor deUS$ 37,700,000.00 (trinta e 1 

sete milhões e setecentos mil dólares) ou o equivalente 
_em outras moedas, de principal, junto a grupo financia
dor a ser indicado sob a orientação do Ministério-da Fa
zenda e do Bã.nco Central do Brasil, destinad~ __ à liqui· 
dação dQS. compromissos e_xterno_s já existentes e vencÍ-
veis em 1984. - -

Art. 2~' A operação realizar-se-á nos termos aprova~ 
dos peln Poder Executivo Federal, inclusive o exame das 
condições creditícias da Qperação, a ser- efetuado pelo 
Ministério da Fazenda, em articulação com o Banco 
Central do Brasil, nos termos do art. 1~', item II do De~ 
creto n"' 74.157, de 6 de junho de 1974, obedecidas as de~ 
mais eiigências_dos órgãos encarregados da execução da 
política econômico~financeira d_o Go_vérno -F~deral, e, 
ainda, as disposições da Lei Estadual n~' 7.813, de 29,de 
dezembr_o de 1983, autorizadora da operação. 

Art. 31' Esta Resolução entra em vigor na data de 
-sua- publicação. 

Senado Federal, 29 de novembro de 1984. ~ Sena.dru-_ 
Moacyr Dalla, Presidente. 

Faço Saber que o_ Senado_Federal aprovou, nosTeóUos
do art. 42, inciso_ IV, da_ Çonstituição, e ~u, Moacyr 
Dalla, Presidente, promulgo a seguinte -

RESOLUÇÃO N• 83, DE 1984 

-Autoriza_!~_ Governo ciõ- Estado de Mslto Grosso a 
realizar operaçlo de empréstimo extefno no valor de 
USS 32,000,000.00 (trinta e dois milhões de dólares), 
destinado ao Programa Rodoviário daquele Estado. 

Art. t~' É o Governo do Esta'd.O de Mat~:IQfOsso au-·-
torizado a realizar, com a garantia da União, uma ope
ração de empréstimo exté:I'it(f nO valor- de US$ 
32,000,000.00 (trinta e dois milhões de dólares) ou o 
equivalente em outras moedas, de principal, jlirito ã gru
po financiador a ser indicado sob a oricmtação do Minis
tério da Fazenda e do Banco Centra! do Brasil, cujos re-. 
cursos serão destinados à liquidaÇão iritegra1 dos com· 
premissas decorrentes. dos contratos de Ar.r~ndamento 
Mercantil CEL - DERMAT - 01/82/BME -
3001/80, 01/82/06045/82, 01/82/3091-SP, 01/8215632; 

- 01/82/7020262!.2, 01/82/2287 e 0!/82/1340/82, de que 
trata o A viso 466, de 4 de março de 1982, da Secretãria 
de Planejamento da Presidência da República. 

Art. 2~' A operação realizar.se-á nos termos aprova~ 
dos pelo Poder Ex..ecutivo Federal, inclusive o exame das 
condições creditícias da operação, a ser efetuado pelo 
Miriistério da Fazenda, em articulação com o-Banco 
Centrai_ do Brasil, nos termos dQ art. 1~', item II, do De- -
creto n9 14.157, de 6 de iunho de 1984, obed~idas as de: 
mais exigências dos órgãos encarregados da execuçã,o da 
~Htica econômica-ffnanceira do Governo Federal, e, 
ainda, as disposições da Lei Estadual ii ... 4-.737, de 28 oe
setembro de 1974, autorizadora da operação. 

Novembro de 1984 

-Art. 31' Esta Resolução entra em vigor Jla data de 
sua publicação. 

Senado Federal, 29 de novembro de 1984.- Sena_dor 
Moacyr Dalla, Presidente. 

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

RESOLUÇÃO No 84, DE 1984 

Autoriza o Governo do Estado de Santa Catarina a 
elevar em CrS 6.790.738.566 (seis bilhões, setecentos 
e noventa milhões, setecentos e trinta e oito mil, qui
nhentos e sessenta e se-is cruzeiros) o montante de sua 
dívida consolidada Interna. 

Art. l'~ ~o Governo de Santa Catarina autorizado a 
elevar, temporariamente, o parâmetro fixado pelo item 

- III do art. 29 da Resolução n~' 62, de 28 de- outubro de 
1975, modificada pela de n~' 93, de 11 de outubro de 
1976, ambas do Senado Federal, de modo a permitir o 
registro de uma emissão. de 559.462 Obrigações do Te
souro do Estado de Santa Catarina- ORTC, Tipo Rea
justáVel, equivalente a Cr$ 6.790.738.566 (seis bilhões, 
setecentos e nove~ta _milhões, setecentos

7
e trinta e oito 

mil, quinhentos -e sessenta e seis cruzeiros), considerado 
o valor nominal do título de Cr$ 12.137,98 (doze __ mil~ 
cento e trinta e sete cruzeiros e noventa e oito centavos), 
vigente em junho de 1984, destinado ao giro do saldo a 
resgatar da sua dívida consolidada,. interna. intr~limite_ 

mobiliãria, vencível no transcorrer deste exercício, obe
decídas as condições admitidas pelo Banco Cc;ntral do 
Brasil, no respectivo processo. _ ___ _ 

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

Senado federal, 28 de novembro de 19~4.- Senador 
M~acyr Dalla, Presidente. 

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

RESOLUÇÃO N• 85, DE 1984 

Autoriza a Prefeitura Murliclpal dt -Senhor do 
Bomflm, Estado da Bahla, a contratar operação de 
crédito no valor de CrS 2.234.998.540 (dois bilhões~ 
duzentos e trinta e quatro milhões, novecentos e no
venta e oito mil, quinhentos e quarenta crozel_ros). 

Art. 1~' ~a Prefeitura 'Municipal de Senhor do Bom~ 
fiffi, Estado da Bahia, nos termos do art. 21' da Resolução 
n~' 93, de 11 de outubro de 1976, do Senado Federal, au
torizada a contfatar operação de crédito no valor de Cr$ 
2.-234.998.540 (dois bilhões, duzentos e trinta e it'uatro·
milhões, novecentos e noventa e oito mil, quinhentos e 
quarenta cruzeiros),-- correspondente a 296.184 -UPCs, 
considerado o valor nominal da UPC de Cr$ 7.545,98 
(sete mil, quinhentos .e quarenta e cinco cruzeiros e no· 
v~ ta _e oit() c_~~av_~s), vigente em j~neifo de __ 1984, junto 
ao Bãnco de Desenvolvimento do Estado-da Bahia S. A., 
este na qualidade de agente financeiro do Banco Naciã~ -
nal da Habitação - BNH, destinado à implantação do 
Programa CURA- Comunidade Urbana para ReCupe
ração Acelerada, naquele Município; ·obedecidas as con
dições admitidas pelo Bancu Cenlfal do Brasil, no res
pectivo processo. 

Art. 29- ~ta Resolução entra em vigor na data de 
sua publicação. 

Senado Federal, 29 de novembro de 1984.- Senador 
Moacyr Dalla, Presidente. 



Novembro de 1984 

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

RESOLUÇÃO N• 86 DE 1984 

Autoriza o Governo do Estado do Rio Grande do 
Sul a elevar em CrS 90.310.588.007 (noventa bilhões, 
trezentos e dez milhões, quinhentos e oitenta e oito 
mil e sete cruzeiros) o montante de sua dfvida consoli
dada. 

A rt. I I' 1:. o Governo do Estado do R i o Grande do 
Sul autorizado a elevar, temporariamente, o parâmetro 
fixado pelo item III do_ art. 2<~ da Resolução n~' 62, de 28 
de outubro de 1975, modificada pela de n9 93, de II de 
outubro de 1976, ambas do Senado Federal, de modo a 
permitir o registro de uma enilssão _de 6.813.492 obri
gações do Tesouro do Estado _do-Rio Grande do SUl, 
Tipo Reajustável - ORTE, equivalente a Cri 
90.310.588.007 (noveitta bilhões, trezentos e dez milhões, 
quinhentos e oitenta e oito mil e sete cruzeiros), conside~ 
rado o valor nomirial do títUfo õe CrS 13.254,67, vigente 
_em julho de 1984, destinado ao giro do saldo a resgatar 
de sua dívida consolidada interna mobiliâria, vencível no 
corrente exercício, obedecidas as condições admitida-s 
pelo Banco Central do Brasil no respectivo processo. 

Art. 21' Estu Resolução entra em vigor na data de 
sua rub1iç:ação. 

Senado Federal, 29 de novembro de 1984. - Senador 
Moacyr Dalla, Presidente. 

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

RESOLUÇÃO N• 87, DE 1984 

Autoriza o Governo do Estado da Bahia a contratn 
operação de crédito no valor de CrS 735.112.897 (se
tecentos e trinta e cinco milhões, cento e doze mil, oi
tocentos e noventa e sete cruzeiros.) 

Art. \<:' É o Governo do Estado da Bahia, nos ter
mos do art. 21' da Resolução nl' 93, de tI de outubro de 
1976. do Senado Federal, autorizado a contratar ope~ 
mçào de crédito no valor de Cr$ 735.112.897 (setecentos 
e trinta e cinco milhões, cento e doze mil, oitocentos e 
noventa e sete cruzeiros), correspondente a 223.281,12 
ORTNs, considerado o valor nominal da ORTN de Cr$ 
3.292,32 (trê.<> mil, duzentos' e noventa e dois cruzeiros e 
trinta c dois centavos), vigente em março de 1983,junto 
U Caixa Econômica Federal, esta na qualidade de gestora 
do Fundo de Aroío uo Desenvolvimento Social- FAS, 
destinado à expansão e melhoramento do sistema de po~ 
liciamento ostensivo, na PolíCía-MiTitar daqUele Estado, 
mediante instalação de módulos policiais e aquisiçãO de 
viaturas e equipamentos, obededdaS as condições admi
tidas pelo Banco Central do Brasil, no respectivo proces
so. 

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

Senado Federal, 29 de novembro de 1984.- Senador 
Moacyr Dalla, Presidente. 

Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos termos 
do art. 42, inciso V, da Co_nstituição, e eu, Moacyr Dalla, 
Presidente, promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO N• 88, DE 1984 

Aprova as Contas do Governo do Distrito Federal 
referentes ao exercido financeiro de 1982. 

Artigo único. São aprovadas as COntas do Governo 
do Distrito Federal, relativas ao exercício financeiro de 
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i 982, e dC: aCordo êom o Parecer Prévio do Tribunil dé 
Contas_ do Distrito Federai, aprovado na sessão especial 
realizada em 14 de setembro de 1983. 

Senado Federal, 29 de novembro de 1984.- Senador 
Moacyr Dalla, Presidente. 

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

RESOLUÇÃO N• 89, DE 1984 

Autõriza o Goveinõ do Estado da Paraíba a elevar, 
telnpOnrlamente, o parâmetro fixado pelo item III do 
art. -29 -da Resiililçi-O_n~' 62,"di _28 de outubro de 1975, 
modifica~• pela Resoluçio n~' 93, de 11 de outubro de 
1976, ambas do Senado Federal, de modo a permitir o 

- iéàlStro de-úma-·emisSãO .de 1.700.000 -(um milhão e 
setecentas nill) Obrlgaçãel do TesOuro do Estado da 

· Parw"bã,- Tipo Reajustâvfl - ORTPB~ equl\'alente a 
. ~ crs 24.853~830.000- (vinte e quatro bilhões, oltocen

tO!!I e clnqüenta e três mUhões, oitocentos e trinta mil 
cruzeiros.) -

Art. 111 ~()GOverno do Estado da Paraíba;-autOri~ 
zado a eleyar, temporariamente, o parâmetro fixado pelo 
item III do art. ~~~ da R~olução n' 62, de 2:8 de outubro 
de 1975, modificada pela de n"' 93, de II de outubro de 
1976, ambas __ do Senado Federal, de modo a permitir o 
registro de uma emissão de 1.700.000 (um milhão e sete
centas mil) Obrigações do Tesouro do Estado da Paraíw 
ba, Tipo Reajustável ---ORTPB, equivalente a Cr$ 
24-:s-53.830.000 (vinte e quatro bilhões, oitoCentos e ciri
qilenta e três milhões, oitocentos e trinta mil cruzeiros), 
considerado o valor nominal do t.ítu1o de Cr$ 14.619,90 
(quatorze mil, seiscentos e dezenove cruzeiros e noventa 
centavos), vigente em agosto de 1984, destinado a finan
ciar rrojetoS e programas prioriTáriOS do Plano Gover~ 
namental do Estado, referentes ao aprovei(amento hí~ 
droagrícola, apoio à microempresa, abastecimento d'á~ 
gua, eletrificação rural, estradas vicinais e conclusão do 
terminal rodoviário de passagens de Campina Grande, 
naquele Estado, obedecidas as condições admitidas pelo 
Banco Central do Brasil no respectivo processo. 

ArL_ 21' Esta R~olução entra em vigor na data de 
sua publicação. 

Sen_a~_o federal, 29 de noyembro de 1984. -Senador 
M~cyr Dalla, Presid~nte. 

Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos termos 
do art. 42, incisg VI, da Constituição, e cu, Moacyr 
Dalla, Presidente, promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO N• 90, DE 1984 

Autoriza o Governo do Estado da Paraíba a contra
-tar operaçio de crédito no valor de CrS 8.285.120.327 

-(oito bilhões, duzentos e oitenta e cinco mUhões, cen-
to e vinte mil, trezentos e vinte e sete cruzeiros). 

Art. _111 ~o Govern~ do Estado da Par~b?, nos ter~ 
mos do arL 21' da Resolução n' 93, de I l de outubro de 
1976, do Senado Federal autorizado a c_ontratar uma 
operação de crêdíto no valor de Cr$ 8.285.120.327 (oito 
bilhões, duzentos e oitenta e cinco milhões, cento e vinte 

_mil, trezentos e vinte e sete cruzeiros) correspondente a 
463.710,77 bRTNs, considerado o valor nominal da 
ORTN de Cr$ 17.867 (dezessete mil, oitocentos e sessen
ta_e_se_te_Cruzeiros), vigente em outubro de 1984,junto à 
Caixa EConómica Federal. esta na qualidade de_ gestora 
do Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Social- FAS, 
desti_nado ao Projeto de implantação, operação e manu~ 
tenção de poços, naquele Estado, obedecidas as con
dições admitidas pelo Banco Central do Brasil, no res
pectivõ processo. 
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Art. 211 Esta Resolução entra em vigor na dat-a de 
sua publicaç~o. 

Senado Federal, 29 de_ novembro de 1984. - Senador 
Moacyr Dalla, Presidente. 

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

RESOLUÇÃO N• 91, DE 1984 

Autoriza o Governo, do Estado de Minas Gerais, a 
contratar, com base na Resolução nl' 62, de 1975, do 
Senado Federal e na Resoluçio nl' 923, de 1984, do 
Banco Central do Brasil, operações de crédito no 
montante equlvalente a USS 115,333~693.05 (cento e 
quinze milhões, trezentos e trinta e três mil, seiscen
tos e no\'enta e três d61ares e cinco centavos),junto ao 
Banco do Estado de Minas Gerais S.A. e ao Banco de 
Crédito Reaf de Minas Gerais S.A. 

Art. li' I! o Governo do EstadO de Minas Gerais au~ 
torizado a contratar, na forma do parágrafo único do 
art. 3"' da Re50lução n~' 62, de 28 de outubro de 1975, do 
Senado Federal, operações de crédito no valor equiva
lente a USI 115,333,693.05 (cento e quinze milhões, tre
zentos e trinta e três mil, seiscentos e noventa e três dóla
res e cinco cel:ffãvOs), cârreSJ)ondente a Cr$ 
219.710.700.000 (duzentos e dezenove bilhões, setecentos 
e dez milhões e setecentos mil cruzeiros) junto ao Banco 
do Estado de Minas Gerais S.A. e ao Banco de Crédito 
Real de Minas Gerais KA., ao amparo da Resolução n~' 
923, de 17 de maio de 1984, do Banco Central do Brasil, 
destinadas à renovação de operações contratadas pelo 
referido Estado, por antecipação da receita orçamen
tária, na forma da Resolução nl' 63, de 21 de agosto de 
1967, do Banco Central do Brasil, obedecidas as demais 
exigências constantes do iespectivo processo._ 

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

Senado Federal, 29 de novembro de 1984. - Senador 
Moaeyr Dalla, Presidente. 

Faço saber que o Senado Fe~eral aprovou, nos termos 
do art. _ 42, inciso VT, da Constituição, e eu, Moacyr 
Dalla, Presidente, rromulgo a seguinte 

IlllSOLúi;;ÃO ~· 92, DE 1984 

- Autoriza o Governo do Estado de Sio Paulo a ele
varem CrS 17.247.904.533 (dezessete bilhões, duzen
tos e quarenta e sete milhões, novecentos e quatro mil, 
quinhent0:11 e trinta e três cruzeiros) o montante de sua 
dí\'ida. C01190lldada. 

Art. ]9 Ê o Governo do Estado de São Paulo autori
zado a elevar, temporariamente, o parâmetro e.~tabeleci
do pelo item TV do art. 2' da Resolução n~' 62, de 28 de 
outubro de 1975, modificada pela Resolução nl' 93, de 11 
de outubro de 1976, ambas do Senado Federal, de modo 
a permitir o registro de uma emissão de 2.08l.700 Obri~ 
gações do Tes_guro do Estado de São Paulo, Tipo Rea
justável (ORTP), equivalente a Cri 17.247.904.533 (de~ 
zessete bilhões, duzentos e quarenta e sete milhões, nove
cerítos e-q-uatro mil, quinhentos e trinta e !.rês ciuzeiros), 
considerado o valor nominal do título de CrS 8.285,49 
(oito mil, ~u~ntos e oit~nta e cinco cruzeiros e quarenta 
e nove centã:VOs) vigente -;m fevereiro de 1984, cujos re
cursos serão destinados ao financiamento do Programa 
de Investimentos do Estado, obedecidas as condições ad
mitidas pelo Banco Central do Brasil, no respectivo pro
cesso.--

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

Senado Federal, 29 de novembro de 1984. - Senador 
Moacyr Dalla, Presidente. 
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!~ATA DA 227• SESSÃO, EM 29 DE NO
VEMBRO DE 1984 

!.1- ABERTURA 

1.2- EXPEDIENTE 

1.2.1- Leitura de projetas 

- ProjefO de Lei do ___ Senac:ío n"' 250/84-
Complementar, que altera dispositivo da Lei Com
plementar n~' II, de 25 de maio de l97I; que instituiu 
o Prorural. 

-Projeto_ de Lei do SenadQ n9 251/84, que destina 
recursos combinados do EGTS e_ do EINSQCIAL _ 
para a solução do_ problema habitacional das áreas 
carentes do Norde.$te e do Norte do_ Pa(s, e d~ Otitras 
providências. - - -

1.2.2- Requerimentos 

N'i' 350/84, de urgência para a Mensagem n'>' 
229/84, solicitando autorização do Senado Federal a 
fim de que o Governo do Estado de Mato _Gr.osso 
possa contratar: operação de crédito no val<>r de CrS 
36.876.518.417. 

N'» 35lj_8_4, de urgência para o OficiO n" S/9 /84, do 
Sr. Governadof do Estado çlo Maranhã-o, solicitan
do autorização do Senado para que aquele Estado_ 
possa realizar operação de empréstimo externo no 
valor de US$ 50,000,000.00. 

1.3- ORDEM DO DIA 

-Projeto de R~oluçào n" 84, de 1984, que autori
za o Govefno dã EStado da Bahia a alienar terras de 
sua propriedade, localizadas no Município de Ira
maia, à Empresa Fazenda Reunidas Santa Maria 
l.tda. 1 até o limite de l.506 ha. Aprovado. Â Comis-
são de Redução. , --

1.4- MATÉRIAS APRECIADASAP0SAOR
DEM DO DIA 

-Mensagem n" 229/84, em regime de urgência, 
nos termos do Requerimento n" 350/84, lido no Ex
pediente. Aprovada, nos termos do Projeto de Reso
lução n" 108/84, após pareceres das comissões com
petentes. Â C9miSsão deR~daç_ã_o. 

- Redação final do Projeto de Resolução n" 
108/84, em regime-de urgência. Aprovada. Ã promul
gação. 

-Ofício nv S/9/84, em regime de _urgência, nos 
termos do Requerimento n" 351/84, lido no Expe
diente. Aprovado, nos termos elo Projeto de Reso
lução n9 109/84, após pareceres das comissõçg com- -
petentes .. Ã ComiS2ão de Redação. 

- Redação final do Projeto de Resolução n9 
109/84, em regime de urgência. Aprovada. Ã promul
gação. 

1.5- COMUNICAÇÃO DA PRESIDENCIA 

Convocação de sessão ext_raordí1'1ái"1a ~ reali_zar-se 
hoje, às 10 horas e 30 minutõS, cOift' Ordem do Dia 
que designa. 

1.6 -J:NCERRAMENTO 

2-ATA DA 228• SESSÃO, EM 29 DE NO
VEMBRO DE 1984 

2.1- ABERTURA 
2.2- EXPEDIENTE 

SUMÁRIO 

2.2.1-0ficio do 1"-Secretárlo da Câmara dos De
putados 

N9 1.057/84, comunicando a aprovação, sem 
emendas, e remessa à sanção do Projeto de Lei do Se
nado- n9 2:5_8./83 {n" 3.846/~4, naquela Casa). 

2.2.2 - Requerimentos 

N<1 352/84, de urgência para o Oficío n9 S/30/84, 
-do Governador do Estado do Paraná, solici~an-do au
torização do Senado Federal para que aquele Estado 
possa realizar operação de empréstimo externo no 
valor deUS$ 117,000,000.00-(ce_ntó e dezessete mi
lhões de dólares). 
-- N9 353/84, de urgência .. p~ra a M:-ensâgem' n" 

_23J /8_4, solicitando autorização do Senado Federal a 
fim de q1:1e a Prefeitura Municipal de Cuiabá, Estado 
de MatO Gro_sso, possa contrata_r ojJer"ação de crêdito 
no valor de Cr$ 7.952.802.00 (sete bilhões, noyecen~ 
tos e CinqUenta e dois milhões, oitocen_to_~ e dois mil 
cruzeiros). 

2.3,- ORDEM DO LHA 

-- - Redação tina! do Projeto de Resolução n9 68, de 
1984, que suspende a execução dos Arts. 117 c 119 da 
Lei n'-'1.436, de 28 ded~mbro de l977}_do Municí~ 
pio de Adamantina, Estado de São Paulo. Aprovada. 

· Ã: promulgação, 1 

-Projeto de Lei da Câmara n9 86, de 1984 (n'~ 

1,7_67 /83, na Casa de origem), que au1oriza a r6VeT-~ 
são ao Municipio de Rio Pomba," Estado de Minas 
Gerais, de Imóvel que Menciona. Apro"Vado. À 
sanção 

2.4- MATÉRIAS APRECIADAS AP0S A OR: 
. DEM DO DIA 

Ofício" r't9 S-30/84, eni regime de urgência; nos ter
mos do Requerimento n9 352/84, lido no Expediente 
da presente sessão. Aprovado, nos termos do Projeto 
de Resolução n" 110, de 1984, após pareceres das co
missõe~(competentes. À ComisSão de Redação. 

Redação final do Projeto de Resolução n9 II0/84, 
em regime de urgência. Aprovado. Ã promulgação 

Mensagem n9 231/84, em regime de urgência, nos 
termos do Requerimento n9 353/8~, lido nO Expe
diente da presente sessão. Aprovado, nos terffios do 
Projeto âe _Resolução n9 i 11/84, ap6s pareceres das 
comissões Competentes. - _ 

Redação final_do Projeto de R~solução _n9 111 ;84,_ 
em regime de urgência. Aprovado. Ã promulgação, 

l.S- DISCURSO AP0S A ORDEM DO DIA 

.SENADOR NELSON CARNEIRO -Apelo rece
bido do Presidente da ~ssociaçã~ de RadLoamadores 
de Petr6polis~RJ. 

2:6- OESIDNAÇÃO DA ORDEM DO DIA 
DA PRÓXIMA SESSÃO. ENCERRAMENTO 

3-ATA DA 229• SESSÃO, EM 29 DE NO· 
VEMBRO DE 1984 

3.1 =ABERTURA 

3.2- EXP~DIENTE 

3.2.1- Ofícios do Sr. 19-Secretárlo da Câmara dos 
Deputados 

Encatitinhando à revisãõ do Senado autógrafos dos 
seguintes prQjetos: 

-Projeto de Decreto Legislativo n" -25/84 (n9 
70/84, na Câmara dos Deputados), que aproVa o teX-

Novembro de 198.4 

to da Convenção n9 133, da Organização Internacio
nal do Trabalho-OIT, sobre alojamento a bordo d_e 
navios (dispoSições complementares), adotada em Ge
nebra, a 30 de outubro de 1970, durante a 55• Sessão 
da Conferência Internacional do Trabalho. 
~ Projeto, de Qecreto Legislativo n" 26}84. (n9 

52/84, na Câmara dós Deputados), que aprova o tex
to do Protocolo concernente à emenda ao_ Acordo de 
Comêrcio e Pagamentos de 5_ de junho de 1975, entre 
o- Governo -da -República Federativa do Brasil e o 
Governo da República socialista da Romênia, con
cluído eilf Brasília, a 29 de dezembro de 1983. 

--PrOjetO-- de Decreto Legislativo n9 27 j84 (n\0 
65/84, na Câmara dos Deputados), que aprova o tex
to do Acordo sobre CooPeração no Campo da Ciên
cia -e da Tecnologia entre o Governo da República 
Federativa do Brasil e o Governo do Japão, concluí
do em Tóquio, a 25 de maio de 1984. 

3.2.2 -Parecer encaminhado à M<!Sa 

3.2.3 - Comunicação da Presidência 

Recebiffientó -do Oficio n9 Sf33, de 1984, do Sr. 
Governador do Estado do Espírito Santo, solicitan
do autorizaçã'? do Senado Federal a fim de que aque
le Estado pos-Sa realizar operação de empréstimo ex
terno no valor de US$ 30,000,000.00, para os fins que 
especifica. 

3.2.4 - Leitura de projeto 

Projeto de -Resolução n9 112/84, que altera oRe~ 
guiamento Administrativo do Senado Federal, apro
vado pela Resolução n9 58, de 1972, e dá outras prow 
vidências. -

3.2.5 - C'Om~nicaç~es _da Presidência 

.:... Prazo para oferecimento de emendas ao_ Proje
to de Resoluç_âo n9 -112/84, anteriormente lido. 

-Convocação de sessão conjunta a realizar-se ho
je, às 19 horas, com Ordem do Dia que designa. 

3.2.6 -Discursos do Expediente 

SENADOR FÁBIO LUCENA- Rebatendo_críti
cas assacaúas contra o Prof. Otávio Mourão, recon
duzido para o terceiro mandato de Reitor da Univer
sidade Federal do Amazonas, 

SENADOR OCTÁVIO CÀRDOSO- I Congres
so Brasileiro da Agricultura de Grãos, realizado em 
Brasília. 

SENADOR NELSON CARNEIRO- Homena
gem póstuma ao jornalista Ffancisco Nogueira Sa
raiva, falecido na data de hoje. 

SENADOR HUMBERTO LUCENA (Como 
Líder.)- Apelo à Ministra da Educação e Cultura e 
ao Presidente do CNPq no sentido de garantirem o 
funcionameftto do laboratório de energia _[_Qlar _da 
Universidade Federal da Paraíba, que está sendo de
sativado por falta de recursos. 

SENADOR JORGE KALUME- Solenidade co
memorativa do 209 aniversário do .INCRA. 

SENADOR LENOIR VARGAS- Acordo de paz 
firmado entre a Argentina e o Chile a respeito doCa
nal de Beagle. 

3.2.7- Comunlc4ções da liderança do PDS na Câ
mara dos Deputados de Substituições de membros em 
comlssio nlista. 
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3.2.8 - Comunicação da Presidência 
Convocação de sessão extraordinária a reali~a_r-s.e _ 

hoje, às 18 horas e 30 minutos, com Ordem do Dia 
que designa. 

3.3~0RDEM DO DIA 

-Projeto de Lei do Senado n\'1 139/84, de autoria 
do Senador Nelson Carneiro, que revoga o Decreto
lei n~' 1.541, de 14 de abril de 1977 (Lei das Sublegen
das). Votaçio adiada por falta de "quorum", após 
usarem da palavra os Srs. Nelson Carneiro, Itamar 
Franco, Lenoir Vargas e Gastão Mülter. 

-Projeto de Lei da Câmara n9 10/81, (n~' 

1.529/79, na Casa de origem), que dispõe sobre a 
aposentadoria, com proventos íntegrais, dos ex
combatentes segurados da Previdência Social. Vo-- __ 
taçi.o adiada por falta de falta de "quorum". 

-Projeto de Lei Câmara n~'"44/81 (n~' 587/79, na 
Casa de origem), que veda aos veículos de comuni
cação de massa (rãdio, televisão, cinema, jornaiS, re
vistas, cartazes, anuários óUI:fualquer outro tipo de 
publicação) aceitar a autorização ou a veiculação de 
anúncios e de comerciais que não sejain negociados, 
produzidos, criados, filmados, gravados, copiados
imagem e som - por profissiOnais e empresas brasi
leiras. Votação adiada por falta de "quorm;n". 

-Projeto de Lei da Câmara n~' 53/77 (n~' 227/75, 
na Casa de origem), que dispõe sobre condições a ob
servar na renovação de contratos de atletas profissio
nais, e dá outras providênciãs. Votação adiada por 
falta de "quorum". 

-Projeto de Lei da Câmara nl' 65/79 (n~' 

4.257/77, na Casa de origem), que autoriza alienaçãQ 
de imóveiS reSidenciãis da Rede Ferroviária Federal a 
seus ocupantes. Votação adiada por falta de .. quo
rum" 

-Projeto" de Lei da Câmara· n'~' 14/84 (N~' 

2.867/76, na Casa de origem), que introduz modifi
cações na Conso!idação das Leis do Trabalho, apro
vada pelo Decreto-lei n~' 5.452, de l~'de maio de 1943, 
para o fim de assegurar estahllidade provisóiia à mu
lher trabalhadora que contrair núpcias. Votaçio 
adiada por falta de "quorum". 

- Projeto de lei da Câmara n~' 79/79 (n~' 

1.511/75, na Casa de origem), que acrescenta pará
grafo ao art. 5'~' da Lei nl' 3.807, de 26 de agosto de 
1960, que dispõe sobre a Lei Orgânica da Previdência 
Social, alterada pela Lei n~' 5.890, de 8 de juoho de 
1973, (Aj)reciáção preliminar da juridicidade.) V~ 
taçio adiada por falta de "qui?rum ... 

-Projeto de Lei do Senado n~' 41/82, de autoria 
da Senadora Laélia de Alcântara, que acrescenta arti
go ao Decreto-lei nl' 594, de 27 de maio de 1969, -que 
institU.r a Loteria Federal, e dá outras providências~ 
Votação adiada por falta de "quorum". 

3.4- DISCURSOS APÓS A ORDEM DO DIA 

SENADOR NELSON CARNEIRO- Parorer, da 
lavra de S. Ex', aprov-ado pelo Instituto dos Advoga
dos Brasileiros, sustentando a imprescindibílidad.e de 
pronta co~vo~ação de urna Assembléia Nacional 
Constituinte. 

SENADOR GASTÃO MüLLER- Apelo ao Mi
nistro da Aeronáutica no sentido da construção do 
aeroporto _de Rondonópolis- MT. Documento inti-

tulado ~'Carta de Diamantino", como conclusão do 
II Çiclo de Estudos Legislativos do norte e mato
grossense, propondo medidas para o desenvolvimen
to -da agricultura daquela região. 

SENADOR JUTAHY MAGALHÃES- Denún
cia da usurpação de recursos devidos por lei ao Nor

- deste, resultantes da ar-recadação do IOF. 

3.5-COMUNICACÃO DA PRESIDENCIA 

Término do prazo para apresentação de emendas 
aos Projetas de Resolução n<?s 75, 76 e 81, de 1984. 

3.6-DESIGNAÇÃO DA ORDEM DO DIA 
DA PRÓXIMA SESSÃO. ENCERRAMENTO 

4-'-- ATA DA 2311• SESSÃO, EM 30 DE NO
VEMBRO DE 1984 

4.1--,ABERTURA 

4.2- EXPEDIENTE 

4.2.1- Offclos do Sr. 1~'-Secretário da Cimara dos 
Deputados 

Coni:unicando a aprovação da seguinte matéria: 
-Projeto de Lei do Senado n~' 163/84 (n9 

4.560(84, naquela Casa), que reajusta os atuais valo
res de vencimentos e proventos dos servidores ati vos 
e inativos do Senado Federal, e dã o_utras providên
cias. 

Encaminhando à revisão do Senado autógrafos dos 
segUintes-pYO]etos: 

-Projeto de Lei da Câmara nQ 237/84 (nQ 
3.99'1/84, na Casa de_origem), de iniciativã dQ Senhor 
Presidente da Repúq_lica, que autoriza o Dçparta
tnento Nacional de Registro do CoOJ.ércio a est(!.b_ele
cer modelos e clãusulas padronizadas destinadas a 
simplificar a -constituição de sociedades_ mercantiS. 

--Projeto de Lei da Câmara n~' 238/84- (n~' 

I .770/83, na Casa de origem), de iniciativa do Senhor 
Presidente da República, que autoriza a reversão ao 
Município- de Jacarezinho, Estado do Paraná, do ter
reno que menciona. 

- Projeto de Lei da Câmara n~' 239/84 (D_'~' 

3.739/84, na Casa de origem), que cria cargos de Pro
curador Militar de 2• Categoria na carreira do Minis
tério Público da Uni"ão junto à Justiça Militar, e dá 
outras providências. 

Projeto de Lei da Câmara n~' 240/84 (n~' 3..023/84, 
na Casa de origem), de iniciativa do Senhor Presiden~ 
te da República, que autoriza o Instituto Nacional de 
Colonização e Reforma Agrária- INCRA, a doar o 
imóvel _que menciona. 

-Projeto de Lei da Câmara n~' 241/84 (nl' 
3.992/84, na -casa de origem), de inciativa do Senhor_ 
Presidente da RepÜblica, que altera a denominação e 
o valor de vencimento mensal dos cargos que especi
fica; e dá outras providências. 

-Projeto de Lei da Câmara n~' 242/84 (n~' 154/84, 
na Casa de origem), que_estabelece normas integranM 
tes do Estatuto da Microempresa, relativas a isenção 
do lt'l)_p__Qsto sobre Circutaçã_p de M~_rcadorias -
!CM, e dq_ Imposto sobre Serviços - ISS. 

- 4.2.2 - Comunicaçio da Presidência 

- Prazo para oferecimento de emendas aos Proje-
tas de Lei da Câmara n~'s 239 e 241/84, lidos no Ex-
pediente. ~ 

4.2.l,...... L_eitura de projeto 

Projeto de Lei do Senado n~> 252/84, de autoria do 
Sr. Senador João Lobo, que dá nova redação ao art. 
10, da Lei nQ 5.889, de 8 de junho de 1973, que estabe

lece normas reSuladoraS do trabiliho rural, e dá ou
tras. providências. 

4.2.4 - Comunicações das Lideranças do PDS e do 
PMDB 

-de substituições de membros em comissão misM -
_ ta, 
• 4.2.5 -Requerimentos 

N9 355/84, de urgência, para o Projeto de Lei da 
Câmara n~' 206/84, que altera a estrutura da catego
ria Funcional de Meteorologista, do Grupo-Outras 
Atividades de Nível Superior, e dã outras providên
cias. 

- N~' 356/84, de urgência, para a Mensagem nl' 
232, de 1984, solicitando autorização do Senado Fe
deral a fim- de que o Governo do Estado de Maro-
Gross-o do "Sul possa contratar operação de crédito 
no valor de Cri 10.070.469.604. 

4.3- ORDEM DO DIA 

Projeto de Resolução nQ 92, de 1984, que suspende 
a execução dos arts. l~', 2~' e 71' do Decreto nQ 20.637, 
de 31-10-70; dos arts.. !9 e 2'~' da Lei nl' 7.329,-de 28-12- _ 
79, e do item IV, n'~' VIII,letra. "a", da tabela anexa à 
referida lei, do Estado do Rio Grande do Sul. Apro
vado, à Comissão de Redação. 

- -4.4- MATÉRIAS APRECIADAS APÚS A OR
DEM DODI~ 

-Projeto de Lei da Câmara n~' 206/84, em regime 
de urgência nos termos do Requerimento n~' 355/84, 
lido no Expediente. Aprovado, após pareceres das co
missões competentes. À sanção. 

- Mensagem n'i' 232/84, em regime de urgência, 
- nos termos do Requerimento n~' 356/84, lido no Ex-

Pediente. Aprovada, nos termos do Projeto de Reso
lução n'~' 113/84, após pareceres das comissões com
petentes, À Comissão de Redação, 

:==.... ~edação final do Projeto de_ Resolução n'~ 

113/84; em regime de urgência. Aprovada. À promul
gação. 

4.5- DISCURSOS APÓS A ORDEM DO DIA 

SENADOR NELSON CARNEIRO- Solicitando 
à Mesa, a iflclusão nOs avulsos distribuídos aos Srs. 
Senadores, da totalidade de legislação citada do Pro
jeto de Lei do Senado n~' 139/84. Iniciativa do SESI e 
do Rotary Clube de_ Brasília, criando o Banco de 
AparelhOs -OrtoPédicos, - -

SENADOR GASTÃO MDLLER- Comentários 
sobre manifestações recebidas de apoio à dandidatu
i-a do Dr, Tan-credo Neves à Presidência da Repúbli
ca. 

4.6-COMUNICAÇÃO DA PRESIDtNCIA 

-Convocação de sessão extraordinária a realizar
se hoje, às 18 horas e 50 minUtos~ com Ordem do Dia 
que designa. 

4.7- ENCERRAMENTO. 

5-ATA DA 231• SESSÃO, EM Z9 DE NO.. 
VEMBRO DE 1984 

5.1- ABERTURA 

5.2- EXPEDIENTE 
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5.2.1 - Requerimentos 

N9 357/84, de autoria dos Srs. Aloysio Chav~, ~ 
Humberto Lucena e Nelson Carnei.ro, de ufg~ciã
para o Projeto de Lei do Sena,do n\' 2431de 198~ -
Complementar, 'que ressalva das exigências da Lei 
Complementar nl' I, de 9 de novembro. de 1967, os 
Municípios criados mediante legislação estadual até 
31 de dezembro _de 1983, e dá outras providências. 

N9 358/84, de autoria dos S:rs. Aloysio Chaves e 
Humberto Lucena. de urgência para o Oficio S/32, 
de 1984, do Qovernªdor. do Estado da _Para~a, s_qli·_ 
-citando auto_rização do Senado Federal para que 
aquele Estado possa realizar operação de empréstifno 
externo no valor de US$ 30,000,000.'QO. 

5.3- ORDEM DO DIA 

Redaçào Final do Projeto de R~C?_I_uçã_o n9 45 f84, 
que autoriza a Prefeitura Municipal de Caiapônia, 
Estado de Goi_~s. _a c_qntra!ar operação de crédito no 
valor de CrS 150.702.l32.ÕO (~ento e_cinqUenta mi
lhões, 'setecentos e dois mil, cento e trinta e dois cru
zeiros). Aprovada, à promulgação. 

Redação Final do Projeto de~Resoluç~o n' 62/84, 
que autoriza a Prefeitura MuniciPal de Gu~u~i._..Est~-

do de Goiás, a contratar operação de crédito n-o valor' 
de CrS 52.461.000,00 (cinqUenta e dois milhões, qua-
1rocentos e sess~nta e. um mil cru~eiro,s). Apro"Vada. Ã 

-----pToiTú:ilgacão. 

5.4- MÁnRIAS APRECIADAS APÓS A OR
DEM DO DIA 

Projeto de Lei do Senado n9 243, de 19_8_4_- Corri
plementar, em regime de __ urgência nos termos_do Re
querimento n<:> 357 f84,1ido no expediente da presente 
sessão_ Aprovado, após pareceres das comissões com
petentes. Â Comissão de Redação. 

Reda:Ção finà.l do Projeto de Lei dçi Senado n\'1243, 
-de 1984- Complementar, em regime de urgência. 
Aprovada. À Cârilara dos Dep'utados. -- -

Oficio n9 S~32/84, em regime de urg_êncía, nos ter
mos do Requerimento n9 358/84, lido no Expediente 
âa preSente sessão. Aprovado, nos termos do Projeto 
de Resolução n9 114, de 1984, após pareceres das co
missões competentes. Ã Comissão de Redação. 

Redac~o final do Projeto de Resolução n9 114/84, 
em regimi de urgência. Aprovada, À promulgação. 

5.5 __;COMUNICAÇÃO DA PRESIDENCIA 

Novembro de 1984 

Convocação- ae sessão extrordinária a realizar-se 
amanhã, às lO horas, com Ordem do Dia que desig~ 
na. 

5.6- ENCI;RRAMENTO 

6- DISCURSO PRONUNCIADO EM SES. 
SÃO ANTERIOR 

-Do Sr. Itamar Franco, proferido na sessão de 
27-t 1-84 

7- ATO DA COMISSÃO DIRETORA 

- N• 25. de 1984. 

AT<TDO PRESIDENTE DO SENADO 

N• 78 a 81, de 1984. 

9- MESA DIRETORA 

10- LIDERES E VICE-LIDERES DE PARTI
DOS 

11- COMPOSIÇÃO DAS COMISSOES PER
MANENTES 

Ata da 227~ Sessão, em 29 de novembro de 1984 
2~ Sessão Legislativa Ordinária, da 47~ Legislatura 

-EXTRAORDINÁRIA -

ÀS 10 HiJRAS.-A_CliAM-SE PRESENTES OS SRS. 
SENADORES: 

Jorge Kalume- Altevir_Leal- .Mârio Maia- Eu.ni
ce Michiles- Fábio Lucena- Raimun_dt;> Parente
Gaivão Modesto- Odacir Soares --:-:-Aloysio Çhaves
Gabriel Hermes- Hélio Gueiros- Alexandre Costa-
João Castelo- José Sarney- A}berto Silva- Helvídio 
Nunes - João Lobo - Almlr Pinto - José Lirt-s -
Virgflio-Távora --CarloS Alberto- Moacyr Duarte
Martins Filho- Humberto Lucena- Marcondes Ga~ 
delha- Milton Cabral- Aderbal Jurema- Cid Sam
paio- Marco Maci~;l-:- Guilherme Palm~ra- _Carlos 
Lyra - Luiz Cavalcante --Albano Franco ..:._ ~assas 
Pôrto- Jutahy Magalhàes- Lomanto Júnior~ Luiz 
Viana- João Caimon........:. J_O$é tgnácio fe~eira- Moa
cyr Dalla- A-maral Peixoto -Nelson Carneiro- _Ita
mar Franco - Morvan Acayaba --Ama,:ral FUrlaii :....:.... 
Benedito Ferreira- Hénrique Santillo- Mauro Borges 
- Benedito Canelas- Gastão Müller--!- José Fragelli 
- Marcelo Miianda --Saldanha Derzi...:.... Affonso Ca~ 
margo- Álvaro Dias- Enéas Faria -Jaison Barreto 
-Jorge Bornhausen- Lenoir Vargas- Carlos Chia
relli - Pedro Simõi1 - o-cfãvTo Cardoso. 

O SR. PRFSIDENTE (Lomanto_Júnior)- A lista de 
presença acusa o co_mparecimento de 62 Srs. Senadores. 
Havendo núm~o i'egimental, declaro aberta a sessão. 

Sob a proteção de Deus, inichinios noss~S ti:abalhos. 
Não há Expediente a ser lido~ 
Sobre a mesa, projetas de lei que serão lidos pelo Sr. 

!<:>-Secretário. 

São lidos_ os seguintes 

Presidência do Sr. Lomantõ Júnior 

PROJETO DE LEI DO SENADO 
N9 '!50, ele 1984 

· -Complementar-

~·'Altera 4isposltbo da Lel Complementar n9JJ, de 

-l5 de maio de 197~, que instituiu o PR0~~~~-~__:_'-

0 Congresso N aCiónã1 decreta: - -
Art. _19- ---À Lei Complementar n91 t,~de 25 de maio de 

1971, pas_~a a vigor~r com as seguintes modificaÇões: 

- ''Art. 29 ··-··~····-,····---.-,··-·-··~--···~ 
- V~ Assistência médiCa e odOntOiógica;~ 

·~Art., l2. Os serviÇoS de assistência médica e 
odontológica serão prestados aos seus beneficiários 
na escala permitida pelos recursos orçamentáriOs 

_próprios, em regime de gratuidade total ou parcial, 
segundo a renda familia_r do trabalhador ou depen
dente." 

-Art. 2~ Esta lei complementar e~trarã e~ vigor na 
data de sua publicação. - -

__ Justificação 

O art: 2~. inciso V, bem como o art. 12, da Lei Com
plementar ii<:' 1 t, de 1971 (Lei do PRORURAL), falam 
em serviços de saúde, de ri1od_o-que, normalmente, a as
sistência odontológica do trabalhador rural deveria po
der comportar-se efn tal prestação de benefício_ previden
cíãrio. 

Entretanto, assim não é. 
Na verdade, os aplicadores da legislação previden

ciária rural têm entendido que os serviços de saúde aí 
mencionado~; são apenas os de assistêncra rriédica -e hos- -
pitalar. -ficando- os trabalhadores rurais na dependência 
de que os sindicatos lhes prestem serviços de assistêricia 
ddontológica, o que é feito _com sacrificios e detTcTêrfcias 
vârias. 

CQovê_m salientar, por outro lado, que a assistência 
_ mêd_ica da pi-evidência_ soc~al se presta sempre até o limi
. te das disponibilidades Orçamentárias, de modo que tan

to fa,z ciue sejam Somente--serviços de saúde (assistência 
J!lédica e hospitalar), como está na lei e entendem o.s 
3pJícadores ou aSsistência médica e odontológica, como 
aqui projetado. 

Não haverá aumento de despesas e nem haverá a ne~ 
cessidade de se aumentarem os recursos disponíveis. 

Sala das Sessões, 29 de nov.embro de 1984.- Nelson 
CarneirÕ. 

LEGISLAÇÃO ÇlTADA 
LEI COMPLEMENTAR N• 1t 

DE 25 DE MAIO DE 197t 

~Institui o Programa de Assistência ao Trabalhador 
Rural, e dá outras providências. 

O Presidente da República, faco saber que o Congres
so Nacional decreta e eu sanciono a seguinte Lei Com
plementar; 

Art. 1~> É_ instituido o Programa de Assistência ao 
Trabalhador Rural (PRO RURAL), nos têrmos da pre:. 
sente Lei Complementar. 
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§I~' Ao Fundo de Assistência ao Tra6illhador RUral 
- FUNRURAL- diretamente subordinado ao Minis
tro do Trabalho e Previdência Social e ao qual é atribui
da personalidade jurídica de natureza autárquica, Caberá 
a execução do Programa -de Assistência ao Trabalhador 
Rural, na forma do que dispuser o Regulamento -desta 
Lei Complementar. 

§2<:> O FUNRURAL gozará em toda a sua plenitude, 
inclusive no que se refere a seus bens, serviçOs e ações aas 
regalias, privilégios e imunidades da União-_e terá ~or-
fôro o da sua sede, na Capital da República, áu o da Ca
pital do Estado para os atas do âmbito deste. · 

Art. 29 O Programa de Assistência ao TrabalhadOr 
Rural consistirá na prestação dos seguintes benefícios: 
I- aposentadoria p-or velhice; 
II- aposentadoria por invalidez; 
li I - pensão; 
IV- auxílio-funeral; 
V- serviço de saúde; 
V I - serviço social. 

(Às Comissões de CoiistúuRiiO- e JuStiça, Legis
lação Social e de Saúde.) 

PROJETO DE LEI DO SENADO 
N9 251, DE 1984 

Destina recursos combinados do FGTS e do FIN
SOCIAL para a solução do problema habitacional 
das áreas carentes do Nordeste e do Norte do Pais e 
dá outras providências. 

O Congresso· Nacional decreta: 
Art. J<;> O Banco Nacional da Habitação de_s_tinarã 

5% dos depósitos--do FGTS ao financiamento de casas 
populares para os trabalhadores com renda de até três 
salârios mínimos, nas áreas carentes e do Norte do País, 
com população inferior a hum milhão de habitantes .. 

Art. 29 Para execução do disposto no artigo anterior 
o FINSOCIAL subvencionará a aquisição das referidas 
casas populares de acordo com a tabela seguinte: 

a) Aos trabalhadores com renda de atê tr~ salários 
mínimos, subvenção deJO% do valor do financiamento; 

b) Aos trabalhadores com renda de até dois salários 
mínimos, subvenção de 40% do valor global do financia
mento; 

c) Aos trabalhadores com renda de um salário míni
mo, subvenção de 50% do valor global do financiamen-
to. 

Art. 39 Esta Lei entra em vigor na- data de sua publi-
cação. 

Art. 4" Revogam-se_ as disposições em contrário: 

Justificação 

reaTIOade- daquelas regiões longínquas, sabe perfeitamen
te que a problemática que as envolve só pode ser solucio
nada com medidas e comportamentos especiais, oriun
doS de Uma legíslação que realmente ªtenda aos anseios e 
às_ n~_cessidades daquelas comunidades,_ c_ujo dia-a-dia 
nada tem a ver_ com a rotina do viver de outros centros, 
de outras localidades, onde a existência é marCada por 
diferentes verdades sociais e econômicas. 

Daí a urgente necessidade de ser procedida uma redis
tribuição de rendas e de riquezas de maneira racional e 
sobretudo justa, a ftm de que, nas áreas carentes do Nor-

-- deste e do Norte do País, pelo menos o problema angus
tiante da casa própiia -Seja solucionado urgentemente, 
ainda que em parte, para- que aquelas populações, esma
gadas pelo peso de múltiplas carências, não Contiimem 
expostas a essas vicissitudes. 

Este, o objetivo do presente Projeto de Lei que enca
. rriiiltio à consideração da Casa, na certeza de que serã re

ferendado, à vista dos aspectos de" justiça e de llumanis
mo de que se reveste. 

_Sala das SesSões, 29 de novembro de 1984.- Raimun
do Parente. 

(Às Comissões de Constituição e Justiça, de Legis
laçãO- Socia!"e de Finanças.) 

O SR. PRFSIDENTE (lomanto Júnior)- Os proje
tas lidos serão publicados e em seguida remetidos às co
missões competentes. 

Sobre a mesa, requerimento que serão lidos pelo Sr. 
1~'-Secretário. 

São lidoS os seguintes. 

REQUERIMENTO N• 350, DE 1984 

Requeremos urgência, nos termos do art. 371, alínea 
"b" do Regimento Interno, para a Mensagem n9 229, de 
1984,-solicitando autorização do Senado_ Federal a fim 
de que o" GoVerno do Estado de Mato Grosso Possa Con
trat.ar-·openfção de crédito no valor de Cr$ 
36.876~518.417 (trinta e seis bilhões, oitocentos e setenta 
e seis milhões, quinhentos e dezoito mil, quatrocentos e 
dezessete cruzeiros.) 

Sala das Sessões, 29 de novembro de 1984. ~Aloysio 
Chaves, Líder do PDS - Humberto Lucena, Líder do 
PMDB. 

REQUERIMENTO N• 351, DE 1984 

Requeremos urgênCia, nos -termos do art. 371, alínea 
.. b" do Regimento Interno, para o Oficio n9 S/9, de:-
1984, do Governador do Estado do Maranhão, solidt<:Ln
do autorização do Senado Federal para que aquele Esta
do_ possa ~ealizar operação de empréstimo externo nova
lor de US$-50,000,000.00 (ch1qüenta milhões de dólares 
americanos.) 

Sala das Sessões, 29 de novembro de 1984.- Aloysio 
Chaves, Líder do EDS --=- HnmbeJ:to Lucem~., Líder do 
PMDB. 

A ninguém é dado desconhcer, em verdade, o esforço 
que vem sendo desenvolvido pelo Governo, no sentido 
de solucionar o grave problema da casa própria, proble
ma que vem tirando a tranquilidade terrível e mais dolo
roso,_ diante da realidade amarga de que, de um momen
to para outro, podem desaparecer sem que suas famílias 
fiquem pelo menos com a garantia de um teta, onde pos
sam suportar, de meneira um pouco mais amena, a 
amargura e o peso das necessidades, 

Coritudo, apesar de todos os esforços anteriormente 
aluidos, a piática nos demonstra que essa meta primor
dial não vem sendo colimada a contento, notadamente 
nas ãreas marcadas pela inclemência de fenômenos natu
n:ds adversos e terrivelmente hostis, como sóem ser as 
áreas do Nordeste e do Norte Brasileiro, fustigadas -Pelas 
secas e pelas enchentes, regiãos onde os aspectos geofísi
cos e geoantropológicos passem caracterfsticas e peculia
ridades específicas e espeCiais, a reclamar, por isso mes
mo, medidas peculiares sem qt!e isso se traduza em favo
ritismos ou privilégios absurdos. Quem conhece a dura 

O SR. PRESIDENTE (Lomanto Júnior)- Os reque
- -- ririú!iltOS H dos serãQ, nos iermos regimentais, votados 

após a Ordem do Dia. 
Passa-se à 

ORDEM DO DIA 

Item 1: 

DjscUssão, em turno único, do Projeto de Reso
lução n9 84, de 1984 (apresentado pela Comissão de 
Legislação Social como conclusão de seu Parecer nl' 
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761, de 1984), que autoriza o Governo do Estado da 
Bahia a alienar terras de sua propriedade, localiza
das no Município de Tramaia, à empresa "Fazendas 
Reunidas Santa Maria Ltda.", até o limite de 7.506 
ht~ (:::.ete_ mil, quinhentos e seis hectares), tendo 

PARECERES, sob n~'s 762 e 763, de 1984, das 
Comissões: 

....:... de Constituição e Justiça (ouvido o Governo 
do Estado da Bahia), pela Constitucionalidade e Ju
ridicidade; e 

-- d~ _Agricultura, FavoráveL 

Em discussão o projeto. (Pausa.) 
Não havendo quem queira discuti-lo, declaro-a encer

rada. 
Em votação. 
Os Srs. Senadores que o aprovam perinaneçam senta-

dos. (Pausa.) 
Aprovado. 
A matéria vai à Comissão de Redação. 

É _o Se~ui~te o projeto aprovado 

PROJETO DE -RESOLUÇÃO No 84, DE 1984 

Autoriza o Governo do Estado da Bahla a alienar 
terras de sua propriedade, localizadas no Municipio 
de lramala, à empresa "Fazendas Reunidas Santa 

-Maria Ltda.", até o limite de7.506 ha (sete mil, qui
nhentos e seis hectares). 

O Senado Fe"dCraJ resolve: 
Art. l~' É Q Governo do Estado da Bahia autoriZado 

- a ·alienar terras de sua propriedade, localizadas no Mu
nicfplo de Iramaia, à empresa denominada Fazendas 
Reunidas Santa Maria Ltda., até o limite de 7.506 ha (se
te mil, quinhentos e seis hectares), para a implantação de 
projeto pecuário considerado de interesse social e econó
mico pela Secretaria do Planejamento, Ciência e Tecno
logia do Estado da Bahia e aprovado pelo Instituto de 
ferras da Bahia- INTERBA. 

Art. 29 A área referida no artigo anterior será alie
nada mediante escfítUra de promessa de compra e venda, 
com cláusula resolutiva condicionada ao fiel cumpri
mento do cronograma fisico-linanceiro da execução do 
projetq. 

Parágrafo_ Qnico. A cláusula resolutiva poderá ocor
rer, ainda, se a empresa não iniciar a implantação do 
projeto no prazo de um ano contado da data da Escritu
-ra de -PromeSSri._de COmPra e Venda ou se forem paralisa-
das as atividades de implantação, ficãndo o Governo do 
Estado da Bahla com o direito de ser reintegrado ria pos
se da área. 

Aft. J9 Implantado- o projeto, é autorizada a lavra
tura da- es-crifura de compra e venda definitiva. 

Art. 41' Esta Resolução entra em vigor na data de 
sua publicação. 

O SR. PRFSIDENTE (Lomanto Júnior)- Esgotada 
a m-atéiíi:t constante da Ordem do Dia. 

Passa-se à votação do Requerimento n9 350, lido no 
Expediente, de urgência, para a Mensagem n~ 229, de 
1984. 

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

dos. (Pausa.) 

Aprovado. 
Aprovado o requerimento, pas.<;a-se à apreciação da 

matéria que foi despachada às Comissões de Economia e 
de Constituição e Justiça. 

~obre a mesa, o parecer da Comissão de_ Economia 
que vai ser lido pelo Sr. 11'-Secretãrio. 

t: lido o seguinte 
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PARECER N• 851, DE 1984 

Da Comissão de Economia, sobre a Mensagem nr.~ 
229, de 1984 (n9 446/84, na origem), do Senhor Pre
sidente da República, submetendo ao exame do Sena .. 
do Federal, proposta para que seja autorizado o Go-. 
vemo do Estado de Mato Grosso a elenr, tempora .. 
riamente, os parAmetros estabelecidos nos itens I e II 
do artigo 29 da Resolução nt 62, de 1975, de modo a 
permitir a contrataçlo de operaçio de crédito no va
lor de c~ 36.876.518.417 (trinta e seis bilhões, oito
centos e setenta e seis milhões, quinhentos e dezoito 
mil, quatrocentos e dezessete cruzeiros.) 

Relator: Senador Roberto Campos 

O Senhor Presidente da República encaminha a exame 
do Senado Fed~ral, nos termos do art. 42, item VI, da 
Constituição Federal, proposta no sentido de que seja 
autorizado o Governo çlo Estado de Mato Grosso _a ele
var temporariamente, õs patâinetros estabel~cidos 00.§ 

itens r e tr do art. 2q da Resolução nq 62f75, Iilodificada 
pela de n'õ' 93/76, ambas do Senado Federal, de mod()_a 
permitir a contratação de operação de crédito no valor 
de CrS 36.876.518.417 (trinta e seis bilhões, oito_centos e 
setenta e seis milhões, quinhentos e dezoito mil, quatro
centos e dezessete cruzeiros), correspondente a 3.038.110 
ORTN, à razão de Cri 12.137,98, em_junho/84. -

3. "Características da operação" 

A- Valor: Cr$ 36.876.5l8.417 (correspondente 
a 3.038.110 ORTN, à razão de CrS 12.137,98 emju
nho/84, com recursos do próprio_ BNDES 
(1.660.817) ORTN e BIRD (1.377.293 ORTN); 

CrS milhões 

Poslçilo 
Dívida Consolidada atual 
Interna Intralimite (') 

I- Montante global ...... 
··~~-··--"'---· 144.197.1 

II- Crescimento re_aLan_ttaJ .... _ .... '-~· 37-&53,9 
III- Dispêndio ariual máximo 19.105,5 

B- Prazos: 
I - de carência; J anos; 
2 - de amortização: 8 anos; 
C - Encargos: 
1 -juros: Parcela do BIRD: li% a.-a., Parcela do 

BN DES; 5% a.a .• 
· 2- comissão: Parcela !lo BIRD: valor equivalen

te a 20.3540RTN a ser descontado na !•liberação; 
3 - correção monetãria: de acordo com a va

riação das ORTN; 
D - Garantia: vinculação de quotas do FPE; 
F- Destinaçio dos recursOs: cõnstrução de estra~ 

das vicinais do Programa POLONOROESTE. 
Em face das disposições contidas no art. 2'? da Reso

lução n'? 62/75, com as alterações introduzidas pela de n'? 
93/76, ambas do_Senado Federal,_a_dívida consolidada 
interna intralímite do Estado postU.Iãrii.e ~ de acordo 
com sua receita líquida realizada em 1983, devidamente 
cõrrigidaatéjunho/84 _-deveria Conter-se nos seguintes 
_parâmetros: 

I - Montante global: Cr$ 130.470,5 milhõi!s; 
II - Crescimento r~al anual: CrS 37.277,3 milhões; 
III- Dispêndio anual máximo: Cr$ 27.958,0 milhões. 
4. Dessa forma, para que possa ser efetuado o em-

préstimo pretendido, haverá necessidade de autorização 
específica do Senado Federal, mediante elevação dos pa
râmetros ~_tabelecidos pelos itens I e II referidos no pa
rágrafo anterior, eis que, antes da realização da operação 
de crédito sob exame, o endividamento cons_o_lida_do in
terno lntralimite do pleiteante já ultrapassava os tetas fi
xados pelos itens I e II e após a sua inclusão será agrava
da ainda mais a extrapolação do limite de _que trata o 
item I, conforme se verifica a seguir: 

Limites estabe-
Situação poste- Iecldos pelos 

Operação rlor à contra- art'?s 2'õ' daRes. 
sob taçio pretendi- 62/75 e IOda 

exame da Res. 93(76 

36.876,5 181.073,6 130.470,5 
37.853,9 37."4.77.3 

7.278,5 26.384,0 27.958,0 

("') Inclui operaçllo intralimitc autorizada pelo Senado Fed;raÍ, Qtravf:s da Resolução n~ 06, de 27-4-84, ainda não contratada. 

5. Ao ser analisada a sua capacidade de pagamento dos pelos itens I e II do artigo"2'õ' da Resolução n9 62, de 
(através da documentação apresentada pelo Estado), _ Z8 de outubro de 1975, -m(idifi.cada pC:la Resolução n993, 
verificou-se qüe- a margem de poupança real apurada de 11 de outubro de 1976, ambas do Senado Federal, de 
(Cr$ 44.918,1 milhões) mostra-se superior-ao maior dis- modo a permitir a contratação de uma operação de cré-
pêndio (Cr$ 34.811,7 milhões) que a sua dívida consoli- dito no valor de Cr$ 36.876.518.417, (trinta e seis bi-
dada interna apresentará (exer"cício de 1988) _após a reali- - - - ihões, oitocentos e setenta e sei~ milhões, quinhentos e_ 
zação da operação pretendida, o que leva a crer que a dezoito r_nil1 quatrocentos e dezessete cruzeíros) corres-
efetivição de tal empréstimo não deverá trazer à entida- pondente a 3.038.110 ORTNs, à razão de Cd 12.137,98 
de mutuária maiores pressões na ex.e_cução orçamentária (doze mil, cento e trinta e sete cruzeiros e noventa e oito 
de s~us futuros exercícios. _ c_entavos), vigente ~mjunl!o de 1984,ju~?-to ~-o Ban~o Na-

Cumpridas as eJdgências estabelecidas no Regiment~ ciotial do DesenVolvime-ntO EcOnômico -e Soéial -
Interno e nas normas vigentes, concluímos pelo acolhi- BNDES destinada à construção de: estradas vicinãiS do 
mento da Mensagem, nos termos do seguinte Programa POLONOROESTE, naquele Estado, obedeci-

PROJETO DE RESOLUÇÃO Nq l08,_QE 1984 das as condições admitidas pelo Banco Central do Brasil, 
Autoriza o Governo do Estado de Mato Grosso a no respectivo processo. 

elevar, temporariamente, os parâmetros fixados pelos Art. 29 Esta resolução entra em y_igor na data de sua 
itens I e II do artigo 2;'õ' da Resoluçlo n'õ' 62, de 1975, publicação. 
modificada pela Resolução n'? 93, de 1976, ambas do Sala das Comissões, 21 de novembro de 1_984. -,Seve-
Senado Federal, de modo a permitir a contratação de ro Gomes, Presidente em exercício - Roberto Campos, 
operação de crédito no nlor de Cr136.876.518.4t7 Relator - Jorge Kalume --Octávio Cardoso -·José 
(trinta e seis bilhões, oitocentos e setenta e seis mi- Fragelli- Luiz Cavalcante- José Lins. 
lhões, quinhentos e dezoito mil, quatrocentos e dezes
sete cruzeiros). 

O Senado Federal resolve: 
Art. J'õ' ~o Governo do Estado de Matd-Grosso au

torizado a elevar, temporariamente, os parâmetros fixa-

O SR. PRESIDENTE (Lomanto Júnior)- O parecer 
da Comissão de Economia conclui pela apresentação do 
Projeto de Resolução n'? 108, de 1984, autorizando o Go
verno do EstadO de Mato GrosSo_ a- -contratar ·a Operação 
de crédito. 

Novembro de 1984 

Solicito ao nobre Senador Almir Pínto, o parecer da 
ComiSsão de Constituição e Justiça. 

O SR. ALMIR PINTO (PDS- CE. Para emitir pare
cer.) Sr. Presidente, Srs. Senadores: 

O projeto sob exame, de autoria da Comissão de Eco
nomia do Senado Federal, como conclusão de seu pare
cer so_bre a Mensagem n'? 229/84, do Senhor Presidente 
da Repúbtica, autoriza o Governo do Estado de Mato_ 
Grõsso a contratar operação de crédito no valor de Cr$ 
36.876.818.417 correspondente a 3.038.110 QRTN, de 
Cr$ 12. 137,98, em junho/84 junto ao Banco Nacional de 
Desenvolvimento Econômico e Social. --- BNDS. _ 

2.- O pedido (oi formulado nos termos do preceitua
do no artigo 2'õ' da Resolução nt 62, de 28-10-75, modifi
cada pela de n'? 93, de 11-10-76, ambas do Senado Fede
ral, e se faz acompanhar de toda a documentação exigida 
pela legislação. 

3. Do ponto de vista que nos cumpete examinar, 
verifica-se que-todas as formalidades foram atendidas, 
não havendo óbice à tramitação normal da presente pro
posição; porquanto é jurídica, constitucional e de b9a 
técnica legislativa. 

_O SR. PRESIDENTE (Lomanto Júnior)- O parecer 
é favoráveL . 

Completada a instrução da matéria, passa-se à 

Discussão em turno único do Proje_to de_ Reso
luç_ãç n'? 108, de 1984, que autoriza o Governo do 
Estado de Mato Grosso a contratar operação de 
crédito no valor de CrS 36.876.518.417 (trinta e seis 
bilhões, oitocentos e setenta e seis milhões, quinhen
tos. e dezoito mil, quatrocentos e dezessete cruzei
ros). 

Em. discussão. (Pausa.) 
Não havendo quem queira discuti-lo, encerro a discus

são. 
Em votação. 
Os Srs. Senadores que o paorvam queiram permanecer 

sentados. (Pausa.) 
~provado. 
A matéria vai à ·comissão de Redação. 

--0-SR._PRESID~NTE (Lomanto Júnior)_- Sobre a 
mesa, o parecer da Comissão de Redação que vai sei lido 
pelo Sr. J~?-Sf:cretário. 

É lido o seguinte 

PARECER N• 852, DE 1984 
(D~ Comissão de Redaçào) 

Redaçào final do Projeto de Resolução n'? 108, de 
1984. 

Relator: SeOador Saldanha D~rzi. 

A Comissão apiesenta -a redação final do Projeto de 
Resolyção _n9 108, de_ 1984, que autoriza o Governo do 
EstadO~ çie Mato Grosso a ekvar eni cl-s 36_.876.518.417 _ 
(trinta e seis bilhões, oitocentos e setenta e s_ets· milhões, 
qUinhentos e dezoito mÚ, quatrocentos e dezessete cru
zeiros) o montante de sua dívida consolidada. 

Sala das Comissões, 29 de novembro de 1984.- Pas
sos ·Pôrto, Presidente -Saldanha Derzl, Relator - AI~ 
mir Pinto. 

ANEXO AO PARECER N' 852. DE 1984 

Redação f'mal do Projeto de Resolução n'? 108, de 
1984. 

Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos termos 
do ai't. -4T, inciso VI, da Constituição, e eu, 

, PreSidente, promulgo a- seguinte 
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RESOLUÇÃO No , DE 1984 

Autoriza o Governo do Ests.do de Mato Grosso a 
elevar, temporariamente, os parâmetros fixados pelos 
itens 1 e III do artigo 2~' da Resolução n~'62, de 1975, 
modificada pela Resolução n9 93, de 1976, ambas do 
Senado Federal, de modo a permitir a contratação de 
operação de crédito no Yalor de Cr$ 36.876.518.417 
(trinta e seis bilhões, oitocentos e setenta e seis mi
lhões, quinhentos e dezoito mil, quatrocentos e dezes
sete cruzeiros). 

O Senado Federal resolve: 

Art. J<:> É o Governo do Estado de Mato Grosso au
toriiado a "elevar, temporariamente, os parâmetros fixa
dos pelos itens I e III do artigo 2~> da Resolução n~' 62, -de 
28 de outubro de 1975, modificada pela Resolução n9 93, 
de 1 J de outubro de 1976, ambas do Senado Federal, de 
modo a permitir a corifi'alação de uma operação de créM 
dito no valor de Cr$ 36.876.518.417 (trinta e seis bilh_õ_es, 
oitocentos e setenta e seis milhões, quinhentos e dezoito 
mil. quatrocentos e dezessete cruzeiros), correspondente 
a 3.038.110 ORTN, considerado o valor nominal da 
ORTN de Cr$12.137,98 (doze miL cento e trinta e sete 
cruzeiros e noventa e oito centavos), vigente em junho de 
198.4, junto ao Banco de Desenvolvimento E_conômico e 
Social- BNOES, destinado à construção de estradas viM 
cinais do Programa POLONOROESTE, naqUele- EstaM 
do, obedecidas as condições admitidas pelo Banco CenM 
trai do Brasíl, no respectivo processo. 

Art. 29 Esta Resolução entra em Vig-or na data de 
sua publicação-. 

O SR. PRESIDENTE (Lomanto Júnior)- Achando
se em regime de. ~rgência a matéria, cuja redução fitíal 
acaba de ser lida, _deve ser submetida imediatamente à 
deliberação_-do Plenátio~ 

Em discussão- a· reda_ção final. (Pausa.) 
Não havendo quem peça a palavra, encerro a discus

são. 
Em votação. 
Os Srs. Senadores que a aprovam queiram permanecer 

sentados. (Pausa:) 
Aprovada. 
O projeto vai à promulgação. 

O SR. PRESIDENTE (Lomanto Júnior)- PassaMse, 
agora, à votação dO Requerinlertto--il9 351,1ido no Expe
diente, de urgência para o Ofício n'i' S/9, de 1984. 

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

dos._ (Pausa.) __ 
Aprovado. 
Aprovado o requerimento, passa-se à apreciação da 

matéria que foi despachada às Comissões de Finanças e 
de Constituição e Justiça. 

Solicito do nobre Senador João Castelo o parecer da 

volvimeOto sócio-~onômico do Estado, objetivo último 
da acão governamental.:'. 

3. O mesmo documento salienta que "a proposta de 
que se trata enfoca dois aspectos desse grande objetivo, a 
saber, a ampliação e recuperação-da malha viária doEs~ 
tado, ora -implantando novos trechos vitais ao desenvál
vimento agropecuáfío, interlegando centros importantes 
de produção dos eixos rodoviários existentes; ora reim
phmtando e conserv-ando outros já implantados". 

4. O outro aspecto que o projeto pretende contem
plar- prossegue- "tem conotações eminentemente se-

- _ ciais e concentra-se sobretudo em atender às perifeiias 
urbanas problemáticas- da cidade de São Luis, capital do 
Estado, no tocante ao saneamento básico"._O mesmo 
documento esclarece que "a atividade de saneamento 
aqui projetada busca a atender a essas populações já 

consolidadas em bairros periféricos localizados em âreas 
que upresentam características geomorfológica, adversas 
à concentração demogrãfica, basicamente por problemas 
de sanidade ambiental~As ações previstas contemplam a 
recuperação de áreas alagadas e implantação e am
pliação do sistema de abastecimento d'ágUa! 

5. ~ o seguinti-ó Plano de Aplicação do_s_ repursos 
o-ra solicitados: 

Ampliação e Pavimentação 
da malha viária estadual 

2.1. lmpla_!l.taçào de 330 km de estradas estaduais, li
gando redes munici'pais, e atravessando regiões de eleva-
da produção agropecuária. -

2.1.1. Previsão Orçamentária: 

["JJ.scRnl!l\';\çJ\o --u· •. c .•. -. ,._____lL. oc ' 
1!...SLB------j ,.,., C!~$ 1.000,00 

1-----·--------- ---------
SCHV:::ço ·ror,oca:r,nco 7G.'S27 12~.r.so I 

I 2·18. "/35 

2.')4'!.%.0 

'l'El:Rl\P L,EXi'.CI:;.t ll.C.7ll.l56 

m::VC!>'l'lJ.!!:J~'l'O I'HJt.:;,!UO 1. Gl7 .1C.3 

1.H<3.05Cl 2.010.000 ~~ 

. , ___ '_' _;:_.,_.:-_~=-,_-_,-._,--=------==[.:_· "". "''- ~~:::~~"' ==· 
~.2. M~ihorameOto de Rodovias_ Estaduais em regiões de elevada ati v idade ecoq.ômica. numa extensão de 

310 km. 

----· V 11 L O R --l~--- j 
US$ ) ,00 CR~}.ÜÜ( 1 UU I 

J-------------1---------r---------
'l'EJll~l!.PLENf\.CEI\1 LOC.l'..LI Zi\Ull. 3.H3.459 5.850.43'/ 

Rt:VESTIHENTO PR!HJi.H:I:O 4.312.426 7.326,812 

OI3HAS D'J\RT8 E.SPECil~IS 211.889 3Go.uoo· I 

OBJU\S D 1 l!.R'l'E C_QJ<:RENTE 76.934 62.751 

I 
T 

L--
O T·1. r s:- 8_004.708 13.600.000 l. 

Comissão de Finanças. - --
US$ 1,00 CR$1.69~1 00 (Em: 26.06.84) 

O SR. JOÃO CASTELO (PDS- MA. Para emitir 
parecer.) - Sr. Presidente, Srs. Senadores: O Senhor 
Governador do Estado do Maranhão, solicita-ao Senado 
Federal, com o presente ofício, nos termos do art. 42, 
item rV, da Constituição, a competente autorizaçãO p3ra 
que~aquele Estado po-ssa contratar uma operação de em
préstimo externo, no valor de US.$ -SO,OOO~õõ(üJ() (cin
qüenta milhões de dólares norte~americanos) ou o equi~ 
valente em outras moedas, de principal, destinada a fi
nanciar parte dos projetas de desenvolvimento econômi
co e social previstos no Plano de Metas daquele Gover
no. 

2. Esclarece o Chefe do Executivo do Estado dei Ma_:-
ranhào que o "Plano de Metas da presente adminis
tração do governo maranhense prioriza as intervenções 
referentes_ à infra-estrutura estadual, por entender ser a 
sua consolidação imprescindível ao processo de desen-

2.3. Pavimentação de baixo custo e drenagem de ro
dovias estaduais, numa extensão de 230 km. 

2.3.1. Prevísão Orçamentária: 

- . -- -

DISCRIM!f~l\ÇÃO 
() R 

US$ 1,oo· CR$ 1.000,00 -
'rETIRJ\PLENll.GBH LOCl\LI?.ll.DA L 797,763 3oo054 • <100 

EXECUÇi\o DO PJI.VUlENTO 14.766,438 25.088.180 

DREN2\GEH SUPERFICIAL 2.337-221 3.970.950 

- SERVIÇOS COI:-iPLEI\1ENTt\P..ES l. l 55. G62 1.963.470 

OBR!1S D '1\HTE ESPJXI.i'\L 2.9·12.909 5.000.000 

t-------· t""' '"" -
'1' o T li I S: 39.077,000 

l 
l 

I 
I 

,_l 
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3 -Saneamento Básico 

3.1.- Redes Coletoras de Esgoto, objetivando o for
talecimento de estrutura de saneamento básico existente 
no E..<>tado do Maranhão. 

3.1.1.- Intervenções Propostas: 

a) Serviços Topográficos 
b) Sondagens .Geotécnicas 

c) Demolições e Reposições 

d) Escavações, Drenagens e_ Esgotamento 
e) Assentamento de TUbos 

f) Poços de Visitas 

g) Compactação de Valas 
h) Ligações Prediais 

i) Estruturas de _Concreto Armado 
j) Fornecimento de Materiais. 

3.2.- Previsão Orçamenlãria: 

VALOR 

Discriminação 
US$1,00 Cr$ 1.000,00 

- ProjetO Executivo 168.000 285.432 
-Obras 3.300.000 5.606:700 

-Fiscalização 528.470 897.868 

TOTAIS: 3.996.470 6.790.000 

4. -Ampliação e melhoria de estradas vlclnllis 

4.1-0bjeto 

Construção e melhoria de 300 km, de estradas viCinais 
nas regiões de maior produção agropecuária do Estado. 

4.2- Previsão Orçamentária 

"''{!OD:I intr<l.l.imitc ext.ralinri te total interna 

.. 
1984 4.484.609 3.629.72.5 8.114.334 

1985 15.237.762 3. 739.9.50 18.977.712 

1986 14.999.698 3.652-410 18.652-108 

1987 15.156.950 3.801.354 18.958.304 

1988 15.152.457 .3.801,354 18.953.811 

1989 - - -

c) Posição do endividamento em função da receita ar
recada em 19-8 (res. n9s 62/75 e 93/76) 

c. I. Receita arrecada em 1983 
c.2. Op. de crédito realizadas 
c.3. Receita Líquida 

c.4. Correção da Rec. até julho 16 
((ndice- I, 7307 

c.5. Receita Uqulda para cálculo 

d) Limites Regulamentares: 

Em Cr$ 1.000,00 

9Q_79Q.949 
2.842.259 

87.948.1590 ~ 

64.264.107 
152212.797 

1- Montante Global (70% Rec. Liq. 
C o r.) ~ 106.548.957 
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VALOR 
Discriminação 

-Serviço deConsultoria 
-Terraplanagem 

-Revestimento Primário 
- Obras de Arte 

- Drenagçm Superficial 
- _Eve.rt\.lais 

TOTAL 

US$1,00 CrS 1.000.00 (x) 

294 
1.278 
1.126 
1.530 

120 
652 

5.000,000 

49Q,506 
2.171.322 
1.913.074 
2.599.470 
~03.880 

I. 107.748 

8.495.000 

5. Resumo de Investimentos: 

VALOR 

DiscrlmlÓâção 
US$ 1,00 Cr$1.000,00 

--Ampliação e pavimentação da malha 
Viária Estadual 41.003.530 69.664.Q98 

--Saneamento Básico 3.996.470 6.790.000 
-Ampliação e melhoria de estradas 

-- Vicinais 5.000.000 8.495.000 

TOTAIS: 50.000,000 84.949.998 
6~ Foram e~viãdos os seguin.tes elementos principais 

indispensáveiS para exarrie de pleitos da espécie. Assim 
temos:_,. 

- a) Divida Consolidada Interna e Ex tema pós 30~6w84 
Em CrS 1.000,00 

Drvlda 

a. 1- Intralimite 
a. 2- Extralimite 
(*)a. 3- Ex~rna 

Total 

Adminlstraçio Dlreta 

134.215.370 
81.770.217 

264.735.000 

480.720.587 

{*) Conver.;ão I US$ 1,96[.00 (em 9-8-84) 
h) - Cronogrãma de dispêndio da dívida interna (Intra= 

extra) e da dMda externa= operaçio em exame- (a
mortização + encargos). 

""' Cr~ 1 000 00 

total. int~ Externa F .. .-<.::terna . 'I"otal dl.spS~ 

Mm. 
na 

lO!;. 
dio intra 

dircta COl'ltratuda examo E::.xtcrna 

- 6.592.232 - 11.076.841 

- 30.063.592 - -
- 34.319.395 - -
- 36.713.437 - -
- 36.363.771 - ~ -
- - - -
- ~ "{ .. 

III- Dispêndio anual 
liq.) 

má xini-o (t 5% Rec. 
22.831.919 

e) Limites Reais: 

lntra 
I - Montante Global Extra 

Externa 
T· Montante 

Intra 
III - Dispêndio Anual Extra 

_ Máximo Externa 

B T. Dispêndio 

134.215.370 
81.770.217 

204.725.000 

4.484.609 
3.629.725 
6.592232 

14.706.566 

+ 
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. 7. Conclusões: 

~ • -~ . . . . Cr$ 1.000,00 
a)_ t: a seguinte a posição da_dívida cons_olidada: _ 

crsiooo,oo 
Intralimite = 134.215.370 
Extralimite ~ 81.770.217 
Externa ~ 264.735.000 
J'ótal ~ 480.720,587 

b) Com base nâ Res. n= 67, de 1975, verificamos que o 
montante global (intralimite) jà se mostra extrapolado, 
poís temos umr valor autoriZado __ de 
Cr$106.548.957.000,00 contra um valor real de Cr$ 
~?~:~15.n_o.ooo,oo, ~em considerarmos a parcela da 
dÍvida externa que monta 'cr$ 264.735.õbCI.OOO,Oó.Obs: 
A d!vida _ex~ralimite_ !'JâO (! considerada para efeito da 
dívida interna (Res. n= 93, de 1976). 

c) Quanto ao dispêndio (item llJ, do art. 29 da R~. n9 
62, de 1975), vemos que ô' dispêndio autorizado foi fixa· 
do em Cr$ 22.83 1.919.000,00. O vàlor real estâ estimado 
para· r984, em: 

Intralimite 
Extra! imite 
Externo 

Cr$ 4.484.609.000,00: 
Cr$ 3.629.725.000,00; 
Cr$ 6.592.232.000,00. 

-Descontada a parcela d~ dívi-d.i. ·ExtráüO,tte, optemos 
um montante real de Cr$ l 1.076.841.000,00 cQntra um li
mite autorizado __ de Cri ;!2.83L9J9.000;DO. Há assim, 
com relação ao dispêndio anual, uma margem de paga
mentos (folga) de Cr$ 8.125.353,000,00, nela incluída o 
total dO dispêndio (interna intra = extra = externa). 

Assim, mi:smo extrapolado o montante glob_al, possui 
o Governo do E$tado do Maranhão -caPãdi:i3de de paiaw 

-menta (amortização) dos encargos assumidos. 

8. Para atender â.s di~posições do R~gimento Irlierno 
e da legiSlação pertinente, foram anexado_s ao processaM 
do os- seguintes documentos: 

a) cópia ·da Lei Estadual n9 4.096, de 12 de çu
tubro de 1979, modificada pela Lei fi9·4~5dl, de 14 
de julho de 1983, autorizando o Estado _a contrata~ 
empréstimo externo, no valor de até uSs 
200,000,000.00 (duzentos milhões de dólares norte
americanos); 

b) Aviso n9 347, de 7 de maio_ de 1984 da SE
PLAN, reconhecendo o carâter prioritário da ope
ração e a capacidade de pagamento ·do Estado, res
saltando o seguinte cronograma de contratação: em 
1984, US$ 25,0 milhões; em 1985, USS 25,0 milhões; 

c) Exposição de Motivos n'1 64, de 11 de junho 
de 1984, do Senhor Ministro de Estado -da Fazenda, 
favorãvel, enviada ao Senhor Presidente da Re
pública, propondo o seu encaminhamento ao Sena
do Federal, para os fins do art. 42, item IV, da 
Constituição; 

d) Oficio (FIRCE-CREDE n• 34Sj84) do De
partamento de Fiscalização e Registr_Q de Capitais 

_..:_._Estr_angciros, c~edenciando a_ operaç~ em pauta, 
conforme atribuições . conferidas pelo Dec. n_'1 
65.011, de 27-8-69 e pelo Dec. n9 84.12_8, de 29-10-
79; 

e) comportamento da Dív_ida Estadual (Interna 
_ e Exte':fl.a). 

9. O exame das condições creditícias da operação se-
tâ efetuado pelo Ministério da Fazenda, em articulação 
com o Banco Central do Brasil, nos termos do art. 1"', in
ciso 11 do ·oec. n"'-/4.157, de 6 de junho de 1974, assim 
que apresentada a respectiva minuta de contrato com o 
grupo financiador. 

lO. O Senhor Presidente da República autorizou o 
GqVCrnado~_d_o-_ES_ta~o do Ma~anhão·a- dirlgirwse io Se
nado~Federal, na forma dó art. 42, item IV, da ConSi.i- _ 
tuição. 
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tI. No caso, foram cumpridas as exigências do Regi
mento Interno (art. 403, alíneas a, b c c). Assim, opina
mos favoravelmente à solicitação, nos termos do seguin
te: 

PROJETO DE RESOLUÇÃO No 109, DE 1984 

Autoriza o GovernO do Estado do Maranhio a reaw 
lizar operação de empréstimo externo, no valor de até 
USS 50,000,000.00 (cinqUenta milhões de dóla,... 
norte-americanos), destinado a Onanclar o Plano de 
Metas daquele Governo. 

Lei Estadual n<1 4.096 de 12 de outubro de 1979, modifi
cada pela Leí Estadual n'>' 4.501, de 14 de julho-de:_ 1983" ._ 

3-. Para atender as disposições do RegimenfO Interno
e da legislação pertiÍlente, além d<is exigêitchis eStabeleci
das pela Comissão de Finanças, conforme se conclui do 
exame do seu parecer, foram anexados ao processado os 
seguintes documentos:_ 

a) cópia da Lei" ESta-dual n"' 4.096, de 12 de ou
tubro de 1979, mbdifícada pela Lei n9 4.501, de 14 
de julho de 1983, autorizando o Estado a contratar 
empréstiino- externo, no valor de até US$ 

O Senado Federal resolve: - -- --:: :::29Ç),0@,0_9Q.OO (du~e__!!tos ~ilhões de dólares nQrle- _ 

Art. I'>' É o GoVerno do Estado_do Maranhão :a_1,1to-
rizadQ_a realizar, com a garantia da União, uma ope~ 
ração de emprêstimo externo no_ valor de até _ USl _ 
50~000,000.00 (cinquenta- milhões de dólares norte
americanos) ou o equivalente em outras moedas, de prin
cipal, junto a grupo financiador a ser indicado s.ob a 
orientação do MiniStêrio da Fazenda e do Banco do Bra-
sil, obedecido o seguinte cronograma de contratação: em 
1984, US$ 25,000,000.00 (vinte e cinco milhões de dóla-
res norte-americanos), e, em 1985, US$ 25,000,000.00 
(vinte e cincó milhões de dólares norte-americanos)· des
tinada a financiar parte dos projetas de desenvolvimento 
econôm iCo e social prevístos no Plano de Metas daquele 
Governo. 

Art. 29 A operação reãlizar-se-á nos termos aprova
dos pelo Poder Executivo Fed_eral, inclusive o ç.xame das 
condições creditícias da operação a set efetuado pelo Mi
nistê-Tio da Fazenda, em articulação com o Banco Cen
tral do Brasil, nos termos do art. 19, item II, do Decreto 
n9 74.157, de 6 de junho d~ 1974, obedecidas as demais 
exigências dos órgãós encarregadoS da execução da polí
tica econômico-financeirâ-do GOverng Federal, e,_ªinda, 
o dispoSto na Lei Estadual n9 4.096, de 12 de outubro de 
1979, modificada pela Lei Estadual n9 4.501, de 14 de ju
lho de 1983. 

Art. 39 Esta Resolução entra em vigOT nã. data de 
sua publicação. (Muito bem!) _ 

O SR. PRESIDENTE (Lomanto Júnior) -A Comis
são de Finanças cónclui o seu parecer favoravelmente. 

Solicito do nobre Senador Almir Pinto o parecer da 
Comissão~de ConstitJtição e Justiça. 

O SR. ALMIR PINTO (PDS_,..,-,CE._Para emitir pare
cer.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores: apresentado pela 
COmissão de Finanças, o presente projeto de res-olução 
autoriza o Governo do Estado do Maranhão a realizar, 
com a garantia da União, uriia operação de emprêstiiflo 
externo no valor de até US$ 50,000,000.00 (cinqll:entã 
milhões de dólares norte-americanos) ou o equivalente 
em outras moedas, de principal, junto a grupo- financia
dor a ser indicado s_ob a orientação do Ministêrio da Fa
zenda .e do_Banco.Centrãl.do Brasil) obedecido __ o seguin::: 
te cronograma de co_ntratação: em 1984, USS 
25,000,000.00 (vinte e cinCO milhões de dólares norte
americanos); e~ em 1985, USS 25,000,000.00 (vinte e cin
co milhões de dólares norte~americanos) destinada a fi
nanciar parte dos projetas de desenvolvimento econômí
co e social previstos no Plan~ de Metas daquele Gover
no. 

O artigo 2'>' do projeto, ora sob exame, estabelece qu_e a 
.. operação realizar-se-â nos termos aprovados pelo Po
der ExecUtivo Federal, inclusive o exame das condições 
creditfcia_s_ da operação a ser efetuado pelo Ministêrio da 
Fazenda, em articulação com o Banco Central do Brasil, 
nos termos do art. J9, item II, do Decreto n9 74.157, de_6 
de junho de 1974, obedecidas as demais exigências dos 
órgãos encarregados da execução da política econômico
financeira do Governo_ Federal, e, ainda, o disposto na 

_ americano~; 
b) AvisÕ n9 347, de 7 de maiO de 1984 da SE-

PLAN, recOnhecendÕ o caráter prioiitário da" o-pe
ração e a capacidade de pagamento do Estado, res
SS.tta!ldõ ·o segUinte croriograma.de co"Iltratação: em 
1984, US$ 25.,0 milh~es; em 198"5, US$ 25,0 milhões; 

c)" Exposição de Motivos n9 064, de 11 de junho 
de 1984, do Senhor Ministro de Estado __ da Fazenda, 
favorável, enviada ao Senhor Presidente da Re
pública, propo'!~'?- o seu encaminhamento ao Sena
do Federal, para os fins do art. 42, item IV, da 
CoiiSfituição; 

d) Oficio (FIRCE-CREPE n• 348/84) do Depar-
-- tamento de Fiscalização e Registro_ de Capitais Es

trangeiros; credenciando a opetação em pauta, con
forme~atfibuiçõeSConTiiidas pelo Dec. n9 65~071, de 
27-8-69 e pelo Dec. n" 84.128, 29-10-79. 

e) Comportamento da díviçia Es_ta_dual (Interna e 
-Externa.) 

_4. O exame das condições creditíciãS da operação se
rá efetuado pelo Ministêrio da Fazenda, em articulação 

·- ÇQ_rrt.Q_Q_a_ncoCentral do Brasil, nos termos do art. 19, in
.ciso H da_.Dec. n9 74.157, de 6 de junho de 1974, assim 
que apresentada a respectiva minuta de contrato com o 
grupo financiador. 

_Sr __ No caso, foram cumpridas as exigências cáil:Stan
tes no art. 403, alíneas a, b e c, razão porque, na forma 
do art. (08, ftenlVI, ambos do Regimento Interno, a Co

-miSSãõ~~e- Firlál:iÇas àPiiiOu ·ra.voravetmente ao pleito do 
Senhor Governador do Estado do Maranhão nos termos 
do pi-ojeto de resolução que apresentou. 

6. Nada há que possa ser argUido contra a propo
sição, no que compete a esta Comissão examinar, estan
do corretamente formulada sob os ângulos constitucio
nais e jUrídicos, razão pela qual, entendemos possa ter 
tramitação normal. (Muito beml) 

. O SR. PRESipENTE (Lomanto JúniOr)- O parecer 
e favorável. 

COmpletada a instrução da matéria, passa-se à 

Discussão em turno único do Projeto de Reso
lução n9109 de 1984,_ que autoriza o GO:ve_rno doEs
tado do Maranhão a realizar operação de emprésti
mo externo no valor de USS. 50,000,000.00 (cin-

- qüenta milhões de dólares americanos.) 

Em discussão-o projeto. (Pausa.) 
Hão havendo quem peça a palavra, encerro a discus

são. 
Em votação. 
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer 

sentados. (Pausa.) 
Aprovado. 
Aprovado o projeto, a matéria vai à Comissão--de Re

dação. 

O SR. PRESID~TE (Lomanto Júnior) - Sobre a 
mesa, parecer da Comissão de Redação que será lido 
pelo Sr. 19-Sectetário. 
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1:: lido o seguint~ 

PARECER N• 853, DE 1984 
Dl;l Comissão de Reclaçio 

Redaçio final do Projeto de Resolnçio o" 109, de 
1984. 

Relator: Senador Almir Pinto 

A Comissão apresenta a redação final do Projeto de 
Resolução n9 l09, .de 1984, que autoriza o Governo do 
Estado do Maranhão a contratar empréstimo externo no 
valor deUS$ 50,000,000.00 (cinqüenta milhões de dóla

~ res), destinado ao Programa de Desenvolvimento Regio-
nal do Maranhão- PRODEM. 

Sala das Comissões, 29 de novembro de 1984. - Pas-
sos Pôrto, Presidente - Almlr Plnto, Relator - SaldaM 
nha D~nl. 

ANEXO AO PARECER N• 853, DE 1984 

Redaçã.o final do Projeto de Resolução n9 109, de 
1984. 

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

RESOLUÇÃO N• , DE 1984 

Autoriza o Governo do Estado do Maranhão a rea
lizar operação de empréstimo externo no valor de 
lJS$ 50,000,000.00 (cinqUenta mUhões de dólares), 
desdnado a !fna.nciar o Plano de Metas daquele ~ 
vemo. 

O Senado Federal resolve: 

Art. 1~' É o Governo do Estado do Maranhão auto
rizado a realizar, com a garantia da União, uma ope
ração de empréstimo externo no valor de US$ 
50,000,000.00 (cinqüerita milhões de dólares) ou o equi
valente em outras moedas, de principal, junto a grupo fi
nanciador _a ser indtCidQ So_b a orientação do Mini~t~riO 
da Fazenda_ e do Banc_o C~ntral do Bra_sil, obçdçcido o 
seguinte cronograma de contratações: em 1284, US$ 
25,000,000.00 (vinte e_ cinco milhões de dólares) e, em 
1985, USS 25,000,000.00 (vinte e cinco milhões de dóla
res), destinado a financiar parte dos projetas de desen
volvimento econômico e social previstos no Plano de 
Metas daquele GovernO. 

Art. 29 A operação reatizar-se-á nos termos aprova
dos pelo Poder _Execu!i_yo Fede_!' _fi._}, inclusive o exame_ das 
condições .creditícias da operação, a ser efetuado pelo 
MirilStério -da Fazenda, em. articulação _com o Banco 
Central do Brasil, nos termos do art. 19, item II, do [)e. 

creto n" 74.157, de 6 de junho de 1974, obedecidas as de
mais exigências dos órgãos encarregados da execução da 
política econômico-financeira do Governo Federal, e, 
ainda, as disposições da Lei Estadual n"' 4.096, de 12 de 
Oiiti.il5r0â~d979;.riiódífr:c:ada peia Lei Estaduai nY 4.5üi, 
d_e 14 de julho de 1983. 
-- Ãit. 39 Esta Resolução entra em vigor na data de 
sua publicação. 

O SR. PRESID_ENTE (Lomanto Júnior)- Achando
se em regime de ufgência a matéria, cuja Redação Final 
acaba de ser lida, deve_ser esta submetida imediatamente 
à deliberação do plt~riário . 

Em discussão. (Pausa.) 
Não havendo quCm peça a palavra, encerro a discus

são_ 
Em votação. 
Qs Srs. SemtdQres que o aprovam queiram permanecer 

sentados. (Pausa.) 
Aprovado. 
O projeto vai à promulgação. 
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O SR. PRESID~NTE (Lomanto Júnior) - A PreSi-
dência ·convoca sessão e~traordinâria a realizar-se hoje, 
às lO horas e 30 r:niO\ttõs, com a seguinte 

ORDEM DO DIA_ 

-1--

Discussão, em turno úriico, da redação final (ofereci <ia 
pela Comíssão de Rt:_dação em seu Parecer n~' 178, de 

DIÁRIO DO-CONGR!;SSO NACIONAL (Seção II) 

1984), do Projeto de Resolu_ção fl'i' 68, de 19-84, -que Sus
peilcte a··ex:ecllção dOs arts. i 17 i 1!9 dáLeCii.,-1.436; de 

-28 ~edezembro- c;ie 19"77, do município-de_Aàamantína, 
Estado cte São Paulo. ---

-2-

-Discussão, em turno único, do Projetõ" de Lei da Câ
rn_a_ra n9 86,_de_ 1984 (n~' l.767j83, na Cas_a de_ odgem), 

_ qué aufo-rlzâ-a reve_!são ao_ município de Rio Pomba, Es-

Novembro_ dOe 1984 

tado de Minas Gerais, do imóvel que menciona, tendo 
PARECERES FAVORÁVEIS, sob n% 795 e 796, de 
1984, das Comissões: 

-de Agricnltura; e 
- de Finanças. 

O SR. :pRESID~NTE (Lomanto Júnior)-_- Nada 
.mais.haverldo a tratar, declaro encerrada a sessão. 

--,;--"-E- TLivaiiia-se a sessão às 10 horas e 28 minutoS.! 

Ata da 228' Sessão, em 29 de novembro de 1984 
2~ Sessão Legislativa Ordinária, da 47~ Legislatura 

ÀS /0 HORAS e 30 MINUTOS, ACHAM-Se PRe
SENTes OS SRS. SENADORES: 

Jorge Kalume- Altevir Leal- Mário Maia- Euni
ce Michiles - Fábio Lucena - _Raimundo Parente -
Gaivão Modesto - Odacir S.oares- Aloysjo Chaves
Gabriel Hermes- Hélio Gueiros --Alexandre Costa
João Castelo ~José Sarney- Alber::to Silva- Helvídio 
Nunes - João_ Lobo - Almir Pinto - José Lins -
Virgílio Távora- CarloS Alberto 7 M_oacyr Duarte- _ 
Martins Filho- Humberto Lucena- Marcondes_Ga
delha- Milton Cabral- Aderbal Jurema- Cid Sam
paio - Marco Maciel- Guilherme Palmeira - Carlos 
Lyra - Luiz Cavalcante - A.lbano Franco .:..__ Passos 
Pôrto - Jutahy Magalhães- Lomanto Júnipr- L_}liz 
Viana-João Calmon - José Ignácio Ferreira - Moa
cyr Dalla- Amaral Peixoto__- Nelson Cl:!rt:teiro--_ Ita
mar Franc-o - Morvan Acayaba - Amarai_Furlan ~ 
Benedito Ferreira- Henrique Santíllo- MaUro Borg_~~ 
- Benedito Canelas- Gastão MUller- José Fragell~ 
- Marcelo Miranda- Salda,nha Derzi- Affonso _Ca-
margo -7\..tvaro Dias- _Enêii.s Faria- JiíS_on Barreto 
.- Jorge Bornhausen - Lenoir Vargas - Carlºs _Çhj_a
relli - Ped~o Simon - Ociávio_ Cardoso. 

O SR. PRESIDENTE (Lomanto Júnio~J ~ .á_lista de_ 
presença acusa o c'omparecimento de 62 Srs. Senadores. 
Havendo número i'~gimental, declaro aberta a sessão. 

Sob a proteção de De_us iniciamos nos_so:S ttãb:dl)._os. 
O Sr. f9-Secretãrio- procederã à leitura do expediente~ _ 

É lido o seguinte 

EXPEDIENTE 

oFICIO 
D~ Primeiro-Secretário da. Câmarl!- dos D~putados 

N9 1.057 (84, de 28 do _corrente, comunicando a apro
vação, sem emendas, do Projeto d~ Le_i do Se:na9o nq 
258, de 19-83 (riY -3.846/84, na Câmara dos Deputados), 
de autoria da COmissão Diretora, que altera a estrutura 
da categoria funcioilal de Enfermeiro, do Grupo-Outras 
Atividades de Nível Superior, e "dâ outras providências. -
(Projeto enviado à sanção em 28-11-:.84.) 

O SR. PRESID~NTE (Lomanto Júnior) - O expe
diente lido vai à publicação. 

Sobre a mesa, requerimentos que vão ser lidos pelo Sr. 
I 'i'-Secrctãrio. 

São lidos o_s seguintes 

- EXTRAORDINÁRIA -

Presidência do Sr. Lomanto Júnior 

REQUERIMENTO N• 352,, DE 1984 

Requeremos Urgência, nos termos do art. 3.71, alínea 
.. b, do Regimento Interno, para o Ofício _n'i' S/30, de 
1984, do Governador do Estado, do P~r~nâ~ so!i.çi_taitdo 
a~torização do S~n~do_ Federal para que aquele Estado 
possa r_ealizar o_pei~Ção de ~mpl-êstimo externo no valor 

-deUS$ l17,oQO,OOQ.QO (Cento e dezessete nli!hões d~ 
dólares). 

Sala das Sessões, 29 de novembro de 1984.--:- Aloyslo 
Çbaves, Uder do PDS ~ HJUJlberto Luceg.a, Líder do 
PMDB. . - -

REQUERIMENTO N• ~3, D~ 1984 

- R~Queremos ~~gê.nci";:i~ i1os terrrios do art. -371, _alínea 
"b" do Reginleflto Interno, para a Mensagem n'i' 23-1, de 
19&4, solicitando autorização do Senado Federal a fim 
cte que a PrC:feftura Municipal de Cuiabâ, Estado de 
Mato GrosSo, "possa contratar operação d~ crêdito no 
valor de Cr$ 7.952.802.00 (sete bilhões,_ noveceiltp~_ e_ cin~ 
qOenia e do1s ritithões, oitocentos e_ dois mil cruzeiro~). 
_ Sala-daS Sessões, 29 de noveffibro_ de 1984~-- Aloysio 
Chaves, Líder do PDS _- Humbirto- Lucena, Líder do 
PMDB. 

O SR. PRESID~NTE (l,.omanto Júnior)- Os r~que
rimentoS lidos serão apreciados após a Qr_dem do Dia, 
nos_ termos regimentais. 

O SR. P~IDE~NTE ( Lomant~ ~ únior)- Passa-se à 

ORDEM DO DA 

Item 1: 

DiscUssão, eni. turno único, da redação finai (ofe
recida pela Comissão de Redação em seu Parecer n9 

778, de 1984), do Projeto de Resolução nY 68, de 
1984, que suspende a execução dos arts. 117 e 119 da 
Lei n91.436, de.28 de dezembro de 1977..__do Municí
pio de Adamantina, Estado de São Paulo. 

Em discussão. (Pausa.) _ _ 
Não havendo quem peça a palavra, encerro a discus

são. 
Encerrada esta, a redação finai é dada cprno definiti

vamente aprovada, nos termos do art. 359 do Regimento 
Interno. 

A matêria vai à promulgação. 

É a seguinte a redaç_ão final .aprovada 

Redação f~ãf dÕ- Projeto dê~R.e!IOlução n9- 68, de _ 
1984 

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

.. RESOLUÇÃO N• , DE 1984 

Suspende a execuçio dos arts. 117 e 119 da Lel o'i' 
1.436, de 28 de dezembro de 1977, do Munlciplo de 
Adamutina, Estado de Sio Paulo. 

O Senado Federal resolve: 
Artigo único.-- É suspensa, por inconstituciolialidade, 

nos termos da decisão definitiva do Supremo Tribunal 
Federal, proferida em 6 de abril de 1983, nos autos do 
Recurso Extraordinãrio- n9 97.807-l, do Estado de São 
Pa\llo.__a execuçãÕ dos irts._117 e 119 da Lei n'íl 1.43_6, de 
28 de dezembro de 1977, do Município de Adamantina, 
naq~~~c; _!=.stado. 

O SR._ PRESID~TE (Lomanto Júnior) -Item _2: 

Discussão, em- turno único, do Projeto de Lei da 
Câmara nY 86, de 1984 (n'i' 1.767/83, na Casa de ori
gem), que autoriza a reversão ao Município de Rio 
Pomba, Estado de Minas .Ger_ais, do imóvel que 
menciona, tendo 

PARECERES FAVORÁVEIS, sob n'S 795 e 
:: 796, -de 1984, das Comissões: 

- de Agrlcoltura; e 
-- de Fmanças.-

Ertt __ dis_cuss_ão o prcijeto. (Pausa.) 
Não havendo oradores, declaro encerrada a discuss_ão. 
Em votação. 
Os Srs •. Senadores que o aprovam permaneçam senta

dos.. (Pausa.) 
Aprovado. 
A matéria .. vai à sanção. 

1:. o seguinte o projeto aprevado 

PROJETO DE LEI DA CÃMARA 
N.;o 86, D~ 1984 

(NY 1.767/83, na Casa de origem) 

De iniciativa do Senhor Presidente da República 

-Autoriza a reversão ao Município de Rio Pomba, 
Estado de Minas Gerais, do imóvel que menciona. 

O Congresso Nacional decreta: 
ArL 1"' Fica o Poder Executivo autorizado a promo

vei-a reVerSã-O, ao Município de Rio Pomba, Estado de 
M iii as Dera fi, -dO -Lffióvel, constituído- por terreno, com a 
área de lO.OOO,OOrrÍ2 (dez-mil metros quadrados) e benfei-
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terias, \ocalizndo no Bairro dQ Gordo, _naquele Municí
pio, doado à União Federal pela Escritura Pública de 7 
de dezembro de 1959, transcrita no Cartório do Regi~tro 
de Imóveis da Comarca de RiQ Pomba (MG), sob o n'>' 
12.862, às lls. \Sv/19 d_o Livro 3-X, em} de dezembro de 
1959. 

Art. 29 Esta Lei entra cm vigor na ·data de sua Publi
cação. 

Art. 3\' Revogam-se as disposições 'em contrã-rio. 

O SR. PRESID~NTE (Lomanto Júnior) - Vai-se 
passar agora à votação do requerírriento de urgência, 
lido no Expediente, para o Ofício n"' S/30 de 1984. 

Em votação o requeiimento. 
Os SrS. Senadores que o aprovam permaneçam senta

dos. (Pausa.) 
Aprovado. 
Aprovado o requerimentO, passa-se à apreciação da 

matéria, que foi despachada às Comissões de Finanças e 
de Constituição e Justiça. · 

Solicito do Sr. Senri.d,or JoãQ Çªstelo o parecer da Co_~ 
missão de Finanças. 

O SR- JOÃ.O CASTELO (PPS -MA. l'àra proferir 
parec_er.)- Sr. Presidente,_Sts. Senadores: 

O Senhor Oovernidor do Estad.o_do Paranâ, solicita 
ao Senado Federal, nos termos do art. 42, -item IV, da 
Constituição, a corripetente autorização para que aquele 
Estado possa contratar uma operação de empréstimo ex~ 
terno, no valor global deUS$ 117,000,000.00 (cento e de
zessete milhões de dólares norte~americanos) ou o equi
valente em outras moedas, de principal, destinada ao 
Programa de Rodovias Alimentadoras do Estado do Pa
raná - l' Etapa. 

O pedido examinado, como de praxe, pelo Ministério 
da Fazenda, pelo Banco Central, por todos os órgãos, 

·previamente, e depois autorizado pelo Senhor Presidente 
da República que o Governador paranaense se dirigiSse 
ao Senado Federal foi, tecnicamente, examinado nesta 
Casa. De acordo com· o Regimento, sugerimos _a apro
vação do pleito dentro dos padrões traçados pela Reso
lução, que faz parte do nosso Parecer, a qual vou ler para 
apreciação desta Casa. 

2. Trata-se de uma operação aprovada pelo Banco 
Interamericano de Desenvolvimento- BID, que tem os 
seguintes objetivos e características: 

"a) Sub-programa de c_onstrução de obras bá
sicas e pavimentação, de aproximadamente 700 km 
de estradas alimentadoras~ 

b) Sub-programa de reabilitação do pãvimento, 
de aproximadamente l.OOirkm O.C rodoviaS ãlín1en~ 
tadoras; 

c) Sub-programa de selagem da pista de rola
mento, de aproximadamente 1.000 km de estradas 
alimentadoras; 

d) Sub-programa de aquisição de equipamen
tos para a manutenção da rede rodoviária esta
dual." 

3. O Programa darâ continuidade a uma estratégia
global desenvolvida desde 1975, na infra-estrutura rodo
viária do Estado do Paraná, de vital importância no es
coamento da produção agrícola do_Estado, e destinado à 
exportação e ao mercado interno. 

PER!CJD? intrali.rnite extraJ..i.mi te total. intema 

1984 19-00B-377 26-903_410 45-91L 787 

1985 23_676-669 27-029-935 50-706-604 

1986 26_807-705 27.304.070 54-111-775 

1987 23-000-811 29-784-672 52- 785_483 

1988 18.999-271 29-096-051 48-095-= 

4. Corlforme o Plano de Aplicação - an~xo ~ .. 0 
programa está orçado em US$ 256,800,000. A partici
pação do Estado do Paraná, como contribuição local, es
tá estimada em USS 139,800,000.00 e o financiamento dO 
Banco_ lnterameriçano de Desenvolvirrü~nto em USS 
1 t 7,000,000.00 Estes custos incluem t_odos os dispêndios 
d~ prograffia, inclusive gã.stos -financeiros _clurante o 
p_!!ríodo de ex.ec_ução, 

· 5. O Prazo de implenlentação do programa será de 4 
anos (1985/88), e a contrapartida estadual será alocada __ 
oportunamente, nos orçamentos a~uais e plurianuais, 
durante C!_ p~ríodo de ~ecução. 

As cOndiÇões-da-operaçãO são: 

.. 0 empréstimo do Banco lnteramericano d~-De
senvolvimento está composto de duas parcelas ori
ginárias do capital ordinário do Banco, a saber: 

I 'i') USS 77,000,000.00 em divisas, com juros de 
9,5% ao ano_ atualment~ vigentes para o período de 
1984 e aiu_st,~v~is anu?-lmente, ~"e acordo com __ a polí~ 

- tica do Bio:-Incidir!fO sobre essa parcela Coffijssãó 
de Crédi.tPJl.~ .l I /4% ao ano, sobre_ a parte não de
sembolsada do financiamento, e a Comissão _de Ins
peção do BID, de 1% do total do empréstimo em di-

2"') US$ 40,000,000.00 em moeda. local com ju
ros fixos de 4% ao ano. lnciciirá sobre a nies-ma ape
nas a COmisSão de Tnspeçãõ do BID. 

Ambas terão prazo de amortização de 20 anos, conta
dos da_data do contrato, em prestações semestrais canse.. 
culiYaS~et~!itQoqUanto possívd-igUãis, a partir de seis me
ses, contados da data do último desembolso do financia-
mento. 

Por sua vez, os juros das duas parcelas serão pagos se
mestralmente, contados a partir da data do contrato, e 
financiados dural!te o período de 4 anos de carência." 

7. Em atendimento as normas da Comissão de Fi
nanças foram anexados ao pleito, os seguintes elementos 
fundamentB:is para a análise do endividamento estadual: 

a)_ Divida Consolidada Interna e Externa 

pós: 30-9-84 

Dívida 

a. 1 - lntralimite . , ........... . 
a. 2-:- .Ex_tralimite . , . · 

(*)a. 3- Externa ...... . 

Total .........•..........•.•. -

EmCr$1.000 

Administração 
DJreta 

66.256:g89 . 
!01-672.202 
887.193.908 

1.055:!23.099 

{'"). Dbs.: Incl~ída a op. d~'Uss 37,0 miihÕ~ a~~oriz~da pelo Senado e ain
da não contratada.)) 
(*) 1 USS =Cr$ 2.662 (31-1-84) 

b) CronograJna de dJspêndlo da divida Interna (intra+ 
extra) e da dívida externa- op~raçilo em exame- (a
mortização = encargos). 

Em CR$1 000 

c) Posição do endividamento em função da receita arre
cadada em 1984 (res. n'>'s 62/75 e 93/76) 

Em Cr$ 1.000 
c. I._ R~c~ita_arr~dada 1984-= 427.207.822 

_c.2: dp. de crédito realizadas(-)·= 71.832.935 
c.3. Receita LiQuida = 355.364.887 

- c.4. Correção da· R:ec. ãt~ set/84 
(indke I ,30566) = 463-983.673 

c.5. Receita Líquida pal-a cálculo = 819.348.560 

d) Limites Regulamentares: 

1- Mo-rúante _Global (70% Rec. Uq. Cor.) 
. - 573.5<1{1-031 .. 

III- l)ispêndio anual máximo (15% · Rec. Uq.) 
= 122.905-722 

e) Limites Reais:-

1- Montante Global 
Intra = 66.256.989 
Extra = 101.672.202 
Externa.~ 887.193.908 

III - Dispêndio anual máximo) 
Intrâ. = - 19.008.377 -

Extra = 26.903.410 
Externa = 120.716.767 

Conclusões: A análise foi realizada com base na po
sição de 3o--9-84, em função daRes. n'~ 62, de 1975, com 
as alterações Introduzidas pelaRes. n"' 93, de 1976. As
sim, não fOram consideradas as parcelas da dívida extra~ 
limite para análiSe do montante global (item 1) e do dis
pêndio anuaL mãxitrió _(I! em TI!). Assim temos: 

a) Montante Global: neste item, o Estado do Paraná 
apresenta uma dívida intrallmlte de CrS 66.256 milhões e 

---""-Uma-dívida externa de Cr$ 887.193 milhões. O montante 
regulamentar deveria situar-se em Cr$ 593.560 milhões, 
est8ndo extrapolado este parâmetro em Cr$ 379.S99 mi
lhões. Neste item não foi considerada a operação deUS$ 
37,0 milhões pois não houve ingresso. 

)) D!spêndio Anual Máximo: o gasto anual real deste 
parâmetro estâ em CrS 139.724 milhões, assim discrimi~ 
nãdo:·com a dívida lii_ii=alimite- Cr$ 19.008 m_i_lhões e 
com a dívida exterQa_~ Cr$ 120.716 rriilhões. De outra 
forma, o limite regulamentar (Res. n"' 62/75), estabelece 
para este iteril o v'ã.1or limitei de Cr$ 122.905 milhc;Jes es
ta_ndo, assim, extrapolado em CrS 15.149 milhões. 

9. Verifica-se, assim, que esses dois importantes pa
râmetros se encontram extrapolados. Hã a considerar, 
entretanto, que aRes. n'i' 62, de 1975, não estabelece limi
tes para a dívida externa, tendo sido a parcela externa in
cluída aPenas como um elemento para analisar a capaci7 

dade de pagamento e do dispêtldio da dívida consolida
da,. em termos globais. 

10. Entretanto, a operação em exame, pela sua ca
ractei:fstica ___.:. investimentos - trarâ resultados futuros 
a curto prazo, pÓis proporcionará o aumento da circu
lação de mércadoria.s· cqm aberturas de novas fontes e 
fronteiras- agrícolas, originando um aumento na arreca
dação de impostos estaduais que, por_ sua natureza, terâ 
tim efeito -multiplicador. 

Para atender as dlsposições d_o Regimento Interno e 
da legislação pertinente, foram anexados ao processado 
os seguintes docUmentos: 

total inte,E Externa Externa Total dispel} 
dio intra+-na 

Aclrn- direta contratada 

- 120-116-767 

- 238_ 379-963 

- 254-547-215_ 

- 267-927-281 

- 242-421-728 

Po- eXarre 

-
-
-
- .. 

-

Extena 

139-725~].44 

261-956-632 

281-354-915 

290-928-092 

261-420-999 

a) cópia da tei Estadual n"' 7.910, de 27 de-Se
tembro de 1984 autorizando o Governo do Estado a 
-cantr~tar um~ ~peração de crédito externo, até o 
valor de USS 130,0 milhões, havendo .saldo a com
prorrú~ier· de- USS 130 milhões; 

b) Aviso n'i' 1.115, de 12 de novembro de 1984 da 
SEPLAN, reconhecendo o carã.ter prioritário da 
operação e _a_çapacidade de pagamento do Estado, 
até o liffilte- de US$ 117 ,O milhões; ~--
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c) ExpoSição de Motivos n~' 164, de 22 de no
vembro de 1984 do Senhor Ministro de Estado da 
Fazenda, favOrâvel, enviada ao Senhor Presidente 
da República, propondo o seu encaminhamento ao 
Senado Fede_r~I. para os fins do art. 42, item IV, da 
Constitufção; 

d) Oficio (FIRCE-CREDE n• 84/33) del4-ll-
84 do Dept'? de Fiscalização e Registro d_e Capitais 
Estrangeiros, credenciando a operação em pauta, 
conforme atribuições conferidas pelo Dec. n'i' 
65.071, de 27-8-69 e pelo Dec. 84.128, 29-10-79. 

e) comportamento da dívida. __ estadual (interna e 
externa). 

O exame das condições creditíClli.S- dll, operação será 
efetuado pelo MirilsfértO da Fazenda, em articulação 
com o Banco Central do Brasil, nos termos ao art. l'i', in
ciso II do Decretj) n~'14.157_, de 6 de junho de_l974, as
sim que apresentada _a respectiva minuta de contrãfb 
com o grupo financiador. = 

O Senhor Pres_ídente da República autorizou o 'Gbver-_ 
no do Estado do_ Paraná a P,irigir-se ao Senado Fe_~eral, 
na forma do art. 42, ítem TV, da Cáhstitulção._ _ 

No caso, foram cumpridas as exigênCias dõ Regimen
to Interno _(att. 403, alíneas a, b e c). Assim, Q_pinamos 
favoravelmente à solicitação, nos- termos do seguinte 

PROJETO DE RESOLUÇÃO N• l 10, QE 1984 
Autoriza o Governo do Estado do Paraná a reali

zar operação de empréstimo externo junto ao Banco 
Interamericano de D~senvolvimento- BID, no valor 
de USS 117,000,000.00 (cento e dezessete milhões de 
dólares norte-americanos) destinada ao Programa de 
Rodovias Alimentadoras do Estado. 

O Senado Federal resolve: 
Art. I~' É o GovernO-do Estado do Paraná autoriza

do a realizar, com a garantia-da União, uma operação de 
empr~stimo externo -no -valor global de US$ 
117,000,000.00 ( ci!iltõ--e dezessete m-ilhões de dólares 
norte-americanos) ou -o equivalente em outras moedas, 
de principal, junto ao Banco Interamericano de Desen
volvimento- BID, destinada ao Programa de Rodovias 
Alimentadoras do Estado do Paraná - 3" etapa. 

Art. 2<:> -A operação realizar-se-ã nos termos aprova
dos pelo Poder Executivo Federal, inclusive o exame-das 
condições creditícias da operação a ser efetuado pelo Mi
nistério_ da Fazenda em articulação com o Banco Cenfral 
do Brasil, nos termos do art. 1~', item II, do Decreto n~' 
74.157, de 6 de jUnho de 19_74, obedecidas as demais exi
gências dos órgãos encarregados da execução da política 
económico-financeira do -_Governo Fedeial e, ainda; o 
disposto na Lei Estadual n9 7.910, de 27 de setembro de 
1984, autorizadora da operação. 

Art. 31' Esta resolução entra em vigor na data de sua 
publicação: __ 

b: o parecer, Sr. PrcSídcnte. 

O SR. PRESIDENTE (Lomanto J~nior)- O Parecer 
da ComiSsão de Ftnat'i.ças conclui pela apresentação do 
Projeto-de ResQ}ução n<i'll_O, de 1984, q_ue autoriza o O o~ 
verno do Estado do Paraná a realizar operação-de crêdi~ 
to externo no valor de 117,000,000.00 d~ __ dôlare,s, depen~ 
dendo do parecer _da Comissão de CÕnstituição e JustiÇa. 

Solicito ão ilolire Senador Almir PintO ·o-parecer da 
Comissão de Có_ilstituição e Justiça. 

O SR. ALMIR PINTO (PDS- CE. Para emitir pare.. 
cer.) -Sr. Presidente, Srs. Senadores: 

De autoria da Comissão de FinanÇas, o ·presente pro~ 
jeto de resolução autoriza o Governo do-EStã.ôo do-P-ara
ná a "realizar, com a garantia da União, uma operação 
de empréstimo externO j\úi.t<i30 Banco Interanericano de 
Desenvolvimento - BID, no valor -global de US$ 
117,000,000.00 (cento e dezessete milhões de dólares 
norte-americanos) _ou o· equivalente em outras moedas, 
de prinCipal, juntO ao Banco Interamericano de Desen~ 
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volvimento- BID, destinada ao Programa de Rodovias 
A_lim~n~Qras do Estado do Par~á- 3~_Etapa". 

O artigo 29 do projeto estabelece que "a operação 
realizar-se-á nos termos aprovados pelo Poder Executivo 
Federal, inclusive o exame das condições credítfclas da 
operação a ser efetuado pelo Ministério da Fazenda em 
articula_ç_~_o com o Banco Central do Brasil, nos termos 
do art: lY--:--item II, do Decieto n9 74.15/, de-O de ju-nho de 
1974, obecedidas as demais exigências dos órgãos encar
regados da execução de política econômico-fina_nceira do 
Governo Federal e, ainda, o disposto na Lei Estadual o9 
7_910, de 27 de novembro de 1984, autorizadora da ope
ração". 

3. Para atender os díspositivos do Regimeri(o Inter
no ~da legi~lação pertinente, além da::. exigências estabe
lecidas_ pela Comissão de Finanças, conforme se con~lui 
do exame do seu parc_cer, foram anexados ao processa
do, os seguintes âocumentos;_ 

a) Cópia da Lei Estadual n~' 7_,910 de 27 d_e se
tembro de 1984,_ autori;.::andO o GoVefri_o do Estado 
a·contratar uma operação -_de crédito externo, até o _ 
valor_ de USS 130 milhões, havendo saldo a _ç:ompro
mete~ de -uss 130 ·milhões; 

b) Aviso n~ 1.1 {5, de 12 de novembro "del984 da 
SEPLAN, reconhecendo o caráte:r prioritário da 
operação e a capacidade de pagamento do Estado, 
até o limite deUS$ 117 milhões; 

c) Exposição de Motivos n9 164, de 22 de no
vembro de 1984 do Senhor Ministro d.e Estado da 
Fazenda, favorável, enviada ao Senhor Pre:sidente 
da República, propondo o seu encaminhamento ao 
Senado Federal, para os fins do art. 42, item IV, da 
Constituição; 

d) Oficio (FIRcE-CREDE n• 84/33) de 14-11: 
84 do Dept~' de Eiscalí_zação e Re_gTStro de "capitais 
Estrangeiros, credenciando a operação em pauta, 
conforme atribuições conferidas pelo Dec-reto rt9 

65.071, de :27-S-69 e pelo Decret-Õ fi.Q 84.128 de 29-
10-79. 

e) Comportamento da dívida Estadual {interna e 
externa). 

4. O exame das condições creditícias da operação se
rá efetuado pero Ministério da Fazenda, em articulação 
com o Banco Central do Brasil, nos termos do art. l~', in
ciso Il do Decreto n~' 74.157, de 6 de junho de 1974, as
süti que apresentada a reSpectiva niinuta de contrato 
com o grupo financiador. 

5. "No caso, foram cumpridas as exigências constan
tes do art. 403, altneas a, b e c, em razão por que, na for
ma do art. 108, item VI, ambos do Regim'eritO Interno, 
opinamos favoravelmente ao pleito dO Senhor Governa
dor do Estado do Paraná, nos termos doprojeto de resoa 
lução que apresentou. - - -

-6. Nada há que possa ser argüído _contra a propo
siçãO no que compete a esta Coinissão.examinar, poises
tá corretamente formulada sob os ângulos Constitucio
nais e jurídicos, razão pela qual entendemos possa ter 
ttaniitação normaL 

_ O SR. PRESID.~NTE (Lomanto Júnior) c- O pareCer 
é favorável. 

Coffipletada a instrução da matéria, vai-Se passar-à~ 
discussão_ do projeto em turno único. · 
_ Em discuss_ão o projeto. (Pa~sa.) 

_Não havendo quem peça a palavra, encerro a discus--=
são~ 

Em votação. 
Os SrS. ~emidores que O aprovam queiram permanecef 

sentados. (Pausa.) 
AprovadO. 
A matéria vai à Comissão de Redação. 

Novembro de I 984 

O SR. PRESIDENTE (Lomanto Júnior) _:_ Sobre a 
-mesa, pafecer da COrriissão de Red_ução que será lído 
pelo Sr. 1~'-Secretário. 

É lído o seguinte 

PARECER N• 854, DE 1984 
_ D~ Coinissào de Redação 

-- R.edaçilo final do Projeto de Resolução n~' 110, de 
1984. 

Relator: Senador Saldanha Derzl. 
A comissão apresenta a redaçào final do Projeto de 

Resolução n~ 110, de 1984, que autoriz~f o Governo~ do 
Estado. do P.araná a realizar operação de empréstimO ex
terno no valor de USS 117,000,000.00 (Cent(l e dezess~te 
milhões de dólares). 

Sala das Comissões, 29 de novembro de 1984. - Pas
_sos }l'ôrto, Presidente- Saldanha Derzl, Relator - AI~ 
-mir Pinto - · -

ANEXO AO PARECER N• , DE l984 

Redação final do Projeto de Resoluçilo n<:> 

de 1984. 

Faço saber que o S_enado Federal aprovou, nos termos 
_d_o art. .42, inciso IV, O. a_ Constituição, e 
eu, , Presidente, promulgo a seguinte 

, DE 1984 

Autoriza o Governo do Estado do Paraná a rea:U
zar operação de empréstimo externo, junto ao Banco 
Interamericano de Desen'Volviniento- BID, no valor 
deUS$ 117,000,000.00 (cento e dezessete milhões de 
dólares) destinada ao Programa de Rodovias Alimen
tadoras 4o _Estado. 

O Senado Federal resolve: 
- Aá,- 1~' É-o GoVerno do Estado ·do Panmá autoriza· 
do a realizar, com a garantia da União, uma operação de 
empré.'itiJl?.O exferno flo V_alor -de~ US$ 117,000,000.00 
(cento e_dezessete Inilhões de dólares) ou o equivalente 
em outras moedas,_de principal, junto ao Banco Intera· 
mericano de Desenvolvimento - BID, destinada ao 
Programa de Rodovias Alimentadoras do Estado do Pa~ 
raná - 3• etapa. 

Art. 29 À operação rea:tizar-se-a nos termos aprova
dos pelo Poder Executivo Federal, inclusive o exame das 
condições creditícias da operação, ·a ser efetuado pelo 
Miriistêrio da Fazenda em articulação coril o Banco Cen
tral do Brasíl, nos termos do art. 1~', item II, Jo Decreto 
nQ 74.157, de 6 de junho de l974, obedecidas as demais 
exigências dos órgãos encarregados da execução_ da poli· 

- tica ec.onôrriicO-fina-nceíra do Governo Federal e, ainda, 
as disposições da Lei Estadua( nY 7.910, de 27 de se
tembro de 1984, a.utorizadora da operação. 

Art.___ 3.9 Esta Resolução entta em vigor na -data de 
sua publicação. -

O SR. PRESID~NTE (Lomanto Júnior) -Achando
se eril.- regime- de urgência a matéria, cuja tedação final 
acaba de ser lida, esta deverá ser imediatamente submeti
da à deliberação do Plenário. 

Em discussão a redação finaL (Pausa.)_ _ 
Não havendo quem peça a palavr~, encerro a_ discus

são. 

Elll_ vo_taç~o. 
Os Srs. Senadores que a aprovam queiram permanecer 

sentados. (Pausa.) 
Aprovada.. 
Aprovada a redação final, o projeto '{_ai à_ promul

gação: 

O SR. PRESIDENTE (Lomanto Júnior) - Vai~se 
passar a'gora à vot~ção do Requerimento n~ 353/84, de 
urgênciã lido no Expediente para mensagem n~' 381 de 
1984. ~ 
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Em votação o requeriniento. 
O Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer 

sentados. (Pausa.) 
Aprovado~ 

Aprovado O- requerime-nto PassaRse à aprbciação Oa -
matéria, que foi despachada às Comissões de Economia, 
de Constituição e JuStiça C de Municípios. 

O SR. PRESIDENTE (Lomãnto Júnior)- Sobre a 
mesa parecer da ComissãO ôe Economia que será Hdo 
pelo Sr. 1\"-Secretário. 

f: lido o seguinte 

PARECER N• 855, DE 1984 

Da Comfssio de Economia, sobre a Mensagem n~' 
231, de 1984 (nl' 448/84 - na origem), do Senhor 
Presidente da República, propondo ao Senado Fede-
ral, seja autorizada a Prefeitura Municipal de Cuiabá 
(MT), a elevar em CrS 7.952.802,000 o montante de 
sua dívida consolidada Interna. 

Relator: Senador Roberto Campos 
O Senhor Presidetne da República encaminha a exame 

do Senado Federal (art. 42, item VI, da Constituição),
proposta no sentido de _que seja a Prefeitura MuniCiPal 
de Cu_i_abá (MT), autorizada a elevar em Cri 
7.952.-802.000 (sete milhões novecentos e cinqUenta e 
dois bilhões, oitocentos e dois mil cruzeiros), o montante 
de sua dívida consolidada interna, a fim de contratar 
operação de crédito junto ao Banco do Estado de Mato 
Grosso S. A, mediante a ·utilização de recursos do Banco 
Nacional da Habitação - BNH com valor correspon
dente a 600.000 UPC, considerado o valor nominal da 
UPC de Cr$ 13.254,67, vigente no 39 trimestre/84. 

2. ..Características da opefação" 

A- Valor: Cr$ "7.952.802JXJO (cor-respondente 
a 600.000 UPC, _à razão _de Cri 13.254,6_7, no 3_9 tri-
mestre/84; 

B-Prazos: 
I - de carência: 24 meses; 
2- de amortização: 240 meSes; -
C--= Encargos: 
1- juros: 4,0% a.a. (BNH) e 1% a.a. (Ag. Fin.); 
2- correção- monetária; trimestral, conforme 

variação da UPC; 
3- taxa de administração: 2%; 
D- Garantia: vinculação de quotas-partes do 

Imposto sobre a Circulação de Mercadorias (ICM) 
e do Fundo de Participação dos Munidpios (FPM); 

D- Destinação dos recursos: desenvolvimento 
do Projeto Cura Areão. 

3. Segundo o parecer apresentado pelo Órgão fina
dador, a operação de crédito sob exame é viável econó
mica e finariceirimerite. 

4. O processo é acompanhado dos seguintes elemen
tos principais: 

a) Lei n9 1.975, de 8-7-82, autorizadora da operação; 
b) Exposição de Motivos (EM n9150/84), do Senhor 

Ministro de Estado da Fazenda ao Exm"' Senhor Presi
dente da República, comunicando que_ o Conselho Mo
netãrio Nacional, ao apreciar a proposta, manifestou~se 
favoravelrnente ao pleito, formulado conforme o art. 29 
da Resolução- n9 93, de 1976, do S"enado Federal; e 

c) Parecer do Banco Central do Brasil - Departa
mento de Operações com títulos e Valores Mobiliários 
- favorãvel ao pleito. 

5. Considerado todo endividamento da refe(ida enti
dade (intra + extralimite), verifica-se que já s-e-aCham ul
trapassados os tetos que lhe foram fixados pelos itens I, 
II em do artigo 29 da Resolução n9 62, de 1975. 

6. Trata-se, entretanto, de uma operaçio extrallmite 
que, por força das disposições contidas no artigo 29 da 

Resolução n9 93, de 1976, não se aplicam os citados limi
tes (itens I, 11 e fii) fixados no artigo 29 da Resolução n9 
62, de 1975, ambas no Senado Federal, haja vista que os 
recursos a serem repassados provêm do Banco Nacional 
da Habitação - BNH. 

7-. Atendidas as exigências das normas vigentes e as_ 
disposiç-ões do Regimento Interno, ~oncluimos pelo aco~ 
lhimento da presente Mensagem, na forma do seguinte: 

PROJETO DE RESOLUÇÃO N• III, DE 1984 .. 

Autoriza a Prefeitura Municipal de Cuiabá (MT), 
a elevar em CrS 7.952.802.000- (Sete bilhões, noYeten
tos e cinqüenta e dois milhões, oitocentos e dois mil 
cruzeiros), o montante de sua dívida consolidada ln
tema. 

O Senado Federal resolve: 
Art. 19 ta Prefeítura Municip-al de Cuiabá Estado 

de Mato Grosso, nos termos do artigo 2f da Resolução 
n9 93, de II de outubro de 1976, do Senado Federal, au
torizada a elevar o montante de sua dívida consolidada 
interna, em Cr$_7 .952.802.000 (sete bilhões, novecentos e 
cinqüenta e dois ~lh~es, oitocentos e dois mi~) cruzei
ros), coriesponderlte a 600.000 OPC, considerado Õ va
lor nominal da UPC de Cr$ 13.254,67, vigente nO 39 tri
mestre/84, a fim de contratar operação de crédito de 
igual valor, junto ao Banco do Estado de Mato Grosso
S.A., este na qualidade de agente financeirO do Banco 
Nacional da Habitação- BNH, destinada ao desenvol
vimento do Projeto Cura A reão, naquela Capital, obede
cidas as condições admitidas pelo Banco Central do Bra
sil, no respectivo processo. 

Art. 29 Esta Rresolução entra em vigor na data de 
sua publicação. 
. Sala das Comissões, 21 de novembro de 1984.- SeVe

ro Gomes. Presidente- cm exercício - Roberto Campos, 
Relator- -Jorge Kalume- José Llns- Octávio Cardo
so- Lufz Canlcante- José Fragelli. 

O SR. PRESIDENTE (Lo manto Júnior)- O parecer
da ComisSijg de Economia conclui peiã apreseÕtação do 
Pfoj<Úo de Resolução n9 111, de-i984, queautoriz~ a_ Pre
feitura MuniCipal de Cuiabá a contrair operação de cré
_dito no valor de Cr$7.962.80"2.000, dependendo de pare
Cer das Comissões de Constituição e Justiça e de Municí
pios. 

Solicito ao nobre Senador Almir PintO proferir o pare
cer da Comissão de Constituição e Justiça. 

O SR. ALMIR PINTO (PDS- CE. Para emitii pare
cer.) - Sr~ Presidente, Srs. Se_nadores: 

q Projeto sob cxam~. de autoria da Comissão de Eco
nomia do Senado Federal, como conclusão de seu pare
cer sobre a Mensagem n9 231/84 do Senhor Presidente 
da República, aufori:z:a a Prefeitura Municipal deCuíabá 
(MT) a contratar operação de crêdito no valor de Cr$ -
7.952.802.000 c_orrespondente a 600 UPC de Cr$ 
13.254,67, do 39 trimestre/84,_junto ao-Bai1co do E:stado 
de Mato Grosso S/ A, este na qualidade de agente finan
ceiro do Banco Nacional da Habitãção (BNH), destina
da ao desenvolvimento do Projeto Cura Areão, naquela 
Capital. 

O pedido âe autorizaÇão foi formulado nos termos do 
preceituado no parãgrafo único do artigo 29 da Reso
lução n9 93, de 1976, do Senado- Federal, implicando, por 
conseguinte, a não observância dos limites fixados pelo 
artigo 29 da Resolução n9 62, de 28-10-75, também da 
Câmara Alta do Conjresso Nacional. 

Do ponto de vista que nos compete exam-in3.r; verificaw 
se que todas as formalidades foram atendidas, não ha
vendo óbice à_ tramitação normal da presente propo
sição, porquanto ê jurídica, constitucional e de boa téc
nica legislativa. 

1:. o parecer,- Sr. Presidente. 
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O SR. -PRESIDENTE (Lomallto Júnior)- Concedo 
a palavra :o~o nobre Senador Nelson Carneiro" para prõfe
rir o parecer da Comissão de Municípios. 

O SR. NELSON CARNEIRO (PTB- RJ. Para emí
!ir _parecer.) - O Projeto sob exame, de autoria c;la Co
missão de Economia do Senado Federal, como conclu
são de seu parecer sobre a Mensagem n9 231/84 do Se
nhor Presidente da República, autoriza a Prefeitura Mu
nicipal de Cuiabá (MT) a contratar operação de crédito 
no valor de CrS 7.952.802.000- COrrespondente a 600 -
UPC de CrS 13.254,67, do 39 trimestre/84,fLinto ao Ban
co do Estado de Mato Grosso S/ A, este na qualidade de 
agente financeiro do Banco Nacional da Habitação 
(BNH), destinada ao desenvolvimento do Projeto Cura 
A reão, naquela Capital. 

A proposição mereceu acolhidã. da ComissãO de-Cons-
titu-iÇão e -Justiça, que a considerou de -ãcordo com as 
normas legais pertínentes ao assunto. 

Nos aspectos que competem a este Órgão Técnico ex:aw 
minar, entendemos que o pleito deve ser atendido nos 
termos do proposto pela Comissão de Economia da Ca
sa,- tendo e_m ·vista os benefícios que serão carreados para 
a região beneficiada pelo projeto. 

t: o parecer, Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Lomanto Júnior)- Os pare
ceres são favoráveis. 

Completada a instrução da matéria, pãssa~Se à discus
são do projeto em turno único. 

Em discussão. (Pausa.) 
Não havendo quem peça a palavra, encerro a discus

são. 

Em votação. 
Os Srs. Senadores que_ o aprovam queiram permanecer 

sentados. (Pausa.) 
·-Aprovado. 
A matéria vai à Comissão de Redação. 

O SR. PRESIDENTE (Lomanto Júnior)- Sobre a 
mesa parecer da Comissão de Redaçào que será lido pelo 
Sr. !~'-Secretário. 

É lido o seguinte-

PARECER N' 856, DE 1984 

Da Comissão de Redação 

Redaçio final do Projeto de Resoluçlo n9 111, de 
1984. 

Relator: Senador Saldanha Derzi 
A Comissão apresenta a redação final do Projeto de 

Resolução n~' 111, de 19-84, que autoriza a Prefeitura Mu
nicipal de Cuiclbá (MT) a elevar em Cr$ 7.952.802.000 
(sete bílhões. novecentos e cincj_Oenta e dois milhões, oi
tocentos c dois mil cruzeiros) o montante de sua dívida 
consolidada. 

Sala das Comissões, 29 de novembro de 1984. - Pas
sos Pôrto, Presidente- Saldanha Derzi, Relator - AI
mir Pinto 

. ANEXO AO PAR~CER N' 856, DE 1984-

- -Redaçi.O-ônãl do PrOjeto de Resoluçio nf 111; de 
1984. 

Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos termos 
do art. 42, inciso VI, da Constituiçào, e eu, 

, Presidente, promulgo a seguinte 
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RESOLUÇÃO N• , DE 1984 

Autoriza a Prefeitura Munlcipll de Culabá, Esta· 
do de Mato Grosso, a contratar operaçio de crédito 
no lalor de Cr$ 7.952.802.000 (sete bilhões, no,.·ecen
tos e cinqüenta e dois milhões, oitocentos e dois mil 
cruzeiros) 

O Senado Federal__.resolve: 
Art. \9 É a prefeitura Municipal de Cuíabá, esta do 

de Mato Grosso, nos termos do art. 29 da.Resolução_n9 
93, de 11 de outubro de 1976, do Senado Federa_l,autori~ 
zada a contratar operação de crédito no valor de Cri 
7.952.802.000 (sete__hilhões, novecentos e cinqüenta e 
dois milhões, oitOcentos e dois mil_cruzeiros), correspon
dente a 600.000 UPCs, considerado do valor n.9minal da 
UPC de_l3..254,67 (treze mil, duzentos e cinqUenta e qua
tro cruzeiros e sessent~ e sete çentavo~). vigente no 3" tri
mestre de 1984, junto ao banc_o "do_ Estad.Q. de Mato 
Grosso S.A, este na qualidade de agente financeiro do 
Banco Nacional _da_ Habitação- BNH, destinado ao de
senvolvimento do Projeto Cura A reão, naquela Capltal, 
obedecidas as condições admitida_s pelo Banco Central 
do Brasil. no respectivo processo. 

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

O SR. PRESIDENTE (Lomanto Júnior)- Achando
se em regime de urgência a matéria, cuja Redação Final 
acaba de ser lida, deve ser esta submetida imediatamente 
à deliberação do plenário. 

Em discussão a Redação FiiiaJ. (Pausa.) 
Não havendo quem peça a palavra, encerro a discus

são. 
Em Votação. 
Os. SI-s. Senadores que a aprovam queiram pefma:ne:. 

'cer sentados. (Pausa.) -
Aprovada. 
O projeto vai à promulgação. 

O SR. PRESIDENTE (Lomanto Júnior) - Concedo 
a palavra ao nobre Senador Nelson Carneiro. 

O SR. NELSON CARNEIRQ (PTB- RJ. Pronuncia 
o seguinte discurso) - Sr. Presidente, Srs. Senadores: 

Recentemente, comemoramos o dia do Radioamador, _. 
quando, nas duas Casas do Corfgresso, foram apresenta
das justas congratulações, pelo excelente desempenho 
dessa família que, unida, procura unir os extremos da 
Pátria, revezando-se durante o dia i_n_teiro, na transmiS
são de mensagens de esperança e, por vezes, de salvação, 
nos seus SOS., em sitUações aflitivas, ria bus__ca de remé
dios raros para os d_oentes, levando recados de parentes 
aos seus familiares_distantes, dando um toque claramen-
te filantróPico a esse inteligente hobby. 

Por isso mesmo, quando deles recebemos uma Jrten_§a
gem escrita, procuramos atender, imediatamente, ao seu 
apelo, dando-lhe;s ressonâ_ncia na mais alta __ tríbuna d_o_ 
Parlamento. 

Agora mesmo, temos em mãos um ofício d:a Asso
ciação de Radioamadores de Petrópolis, assina-do pelo 
Sr. G. Juarez Nassife, presidente da PY l SQ, em que_ 
discorre sobre "a imperiosa necessidade de disciplinação 
dos sistemas c_olCtivos de -antenas de TV, advertindo os 
seus instaladores ou assistentes sobre o cresceot~J1úmero 
de r;:!diomadores, vítimãs dessas antenas coletivas mal 
instalad:.~s", que paralisam suas atividades, provocando 
sérios dissabores entre vizinhos. 

Essas antenas coletivas, na maior parte _carentes de re
quisitos técnícos_. captam toda e qualquer interferência 
que, amplificada pelo "booster", são jogadas nos rec_ep· 
tores de TV. 

O problema deve estar afeto ao Minis~éiíO c;las C.om_u_. 
nicações, por sinal a pasta governamental que desde a 

s1,1a criaç_ã_o_, _ _vem revelando um exeçelente desempenho, 
graças à atuação dos sucessivos ministro_s, que ligarani 
todo~ os municípios brasileiros com o _rn_Qndo inteiro, 
pela telefonia, acompanhando, com desvelo, o desempe
nho da eletroeletr_ônica no Pais. 

Por isso mesmo encaminhamos um apelo àquela Se
cretaria de Estado no sentido de fiscalizar mais eficaz
mente a iristalação dos sistemas coletlvos de TV, exigin
do as necessárias especificações técnicas, ãfim de que não 
prejudiquem o trabalho dos radiamad.ores, provocando, 
ao mesmo tempo, pelas interferências- captadas, alte
rações mais ou menos graves na projeção dos televisores. 

Talvez haja, na instalação, simples ignorância têcnica. 
Se o Ministêrio daS Comunicações mobilizar os organis
mos sob sua supervisão, para enfrentar o problema, com 
a utilização de têcniços nessa fiscalizaç~o, lucrarão tanto 

- os telespectadores como os radioamadores brasileiros, 
que tàQ assinalados serviçOs prestam ao País. "corujan· 
do". dia e noite, suas preciosas_ inform_ações e apelos. 

Era o que tínhamos a dizer, Sr. Presidente_, __ (Muito 
bem!) 

O sR.: PRESIDE~TE (Lomant~ Júnfor) ....:. A Presi
dência cancela a sessão conjunta -anteriormente_cJ)nvoca
da par:.r hoje, às tI horas, no r)leritirio da Câmara dos 
Deputado~. 

O SR. PRESIDENTE (Lomanto Júnior) - Nada 
mais- havendo a _tratar, a Presidência vai encerrar a ses
~ão, designando para a sessão ordinária de -hoje, a ~~. 
guinte 

. ORDEM DO DIA 

1 

-Votação, em turno único, do Projeto de Lei da Câma
ra n9 10 de 1981 (n9 1.529/79, na Casa de origem), que 
dispõe sobre a aposentadoria, com proventos integrais, 
dos_ ex-combatentes segurados da Previdência Social, 
ter! do 

PARECERES FAVORÁVEIS, sob ~,s~ 354 e 355 de 
1981, das Comissões: 

--de Legislaçio Social; e 
- de F1nanças. 

VõtaçãO, em turno único, do Projeto de L~i da Câma
ra n"' 44, de 1981 (n" 587/79,-na·casa de o~i&em), que 
veda aos veículos de comunicação de massa (rãdio, tele
visãO. ci"nema, jornais, revistas, êartaz"es, ãnU.ãrios ou 
ql.lilquer outro tipo de putilicação) aceitar a autorização 
ou a veiculação de anúncios e de_com_erciais que não se
jllm negociados, produzidos, criados, filmados, grava
dos, copiados _:-imagem. e-Sorri- Pór profissiOnais e 
empresas brasileiras, tendo 

PARECERES-, sob n9s. 186 e 187, de 1983, das Comis
Sões: 
~de Economia, favorável, com voto vencido dos Se

nadores Bernardino Viana, Jos_ê Lins e Lenoir Var_gas; e 
-de Finanças, favorável. 

3 

Votação, em turrio único·, do Projeto de Lei da Cârrla
ra n<:> 53, de 1977 (n"' 227/75,- na Casa de origein), que dis
põe sobre-condições a observar na renovação de contra
tos de itle:tas prohss.iona-is, e dá outt.as providências, ten-
do · 

PARECERES FAVORÁVEIS, sob n•s.l.360el.361, 
de 1981. das Comissões: 

- --de Legi.!!laçio Social j e 
......:::-de EducaçãO ê Cultura. 

Novembro de 1984 

4 

Votação, em turno único, do Projeto de Lei da Çâma": 
ra tW 65, de t 979 (nQ 4.257/77, na Casa de origem), que 
autoriza a alienação de imóveis residenciais da Rede Fer
roviária Federal a seus ocupantes, tendo 

PARECERES, sob n•s. J35 e 336, de 1980 e 635 a 637, 
de 1981, das Comissões: 

de Tiansportes, Comunicação e Obras Públicas, 19 
pronunciamento: contrário; 2t pronunciamento: favorável 
ao Projeto e à Emenda de Plenário; 

-de Finanças, {9 pronunciamento; favorável; 2'~ pro-
-nunciamento: favorável à Emenda de Plenário; e 

-=-de Constituiçilo e Justiça, pela constitucionalidade e 
ju-rididdad~ do Pr_ojeto e da Emenda de Plenário. 

5. 

Votação, em turno único, do Projeto de Lei da Câma
ra n" 14, de 1984 (n" 2.867/76, na Casa de origem), que 

-introduz modificações na Consolidação da.s_Leis do Tra~ 
balho, aprovada pelo Decreto-lei n" 5.452, de }9 de maio 
de 1943, para o fim de assegurar estabilidade provisória 
à mulher trabalhadora que contrair núpcias, tendo 
"-PARECERES, sob n"s. 299 e 300, de 1984,das Comis· 

sões: 
-de Constftuiçíio e Justiça, pela constitucionalidade~ 

juridicidade: e 
-de Legislação Social, contrário. 

6 

Votação, em turno ú'nico (apreciação preliminar daju· 
ridicidade, nos termos do art. 296 do Regimento Inter
no), dO- Projeto de Lei da Câmara n9 79, de 1979 (n9 
1.511/75, na Casa de origem), que acrescenta parágrafo 
ao art. 59 da Lei n" 3.807, de 26 de agosto de 1960. que 
diSpõe sobre a Lei Orgânica da Previdência Social, alte
rada pela Lei n9 5.890, de 8 de junho de 19_73, tendo 

PARECERES, sob n9s. 692 e 693, de 1982, das Comis
sões: 

- de Legislação Social, favorável, nos termos de _ 
Substi!utivo _que apreserita; e 

-de ConstitUtçiO e JustiÇa, pela injuridicidade _do 
Projeto _e do Substitutivo da Comissão de Legislação So
cial, com voto vencido, em separado, do Senador Franco 
Montõi-õ. 

7 

Votação, em primeiro turno, do Projeto de Lei do Se
nado n"' 41, de 1982, de autoria da Sénadora Laétia de 
Alcântara, que acrescenta artigo ao Decreto-léi no;> 594, 
de p_ de. maio de 1969, que institui a Loteria Esportiva 
Fed~r~l.-e_dâ outras providências, tendo 

PARECERES, sob n9s, 23 a 25, de 1984, das Comis
sões: 

..;__de Ç_9_!1Stituição e Justiça -[9 pronunciamento: con
tr1irío; zo;o pronunciamento: pela constitucionalidade eju· 
ridicidade do Substitutivo da Comissão de Finan-ças; e 

.:.... de Finanças, favorável, nos termos de substitutívo 
_que oferece. 

Votação, em primeiro tUi-no, do PrOjeto de Lei do Se-
nado n9 139, de 1984, de autoria do Senador Nelson Çar
neiro, que revoga o Decreto-lei n9 t .541, de 14 de abril de 
1977 (Lei d:úi Sublegendas), tendo 

PARECER ORAL, favorável, proferido em Plenário, 
da COmíssâó 

- àe Constituição e Justiça 

O SR. PRESIDENTE (Lomanto .~unior) ~Está en
cerrada_ a sessão. 

(Levanta-se a sessão às lO hoT'as e 45 minutOs.) 
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1/ ri 

Ata da 229{1 Sessão, em 30 de novembro de 1984 
2~ Sessão Legislativa Ordinária, da 47~ Legi§la!_ura 

Presidência do Sr. Moacyr Dai/a 

ÀS 14 HORAS E'30 MINUTOS. ACHAM-SE PRE
SENTES OS SRS. SENADORES: 

Jorge Kalume- Altevir Leal- Mário Maia- Fábio 
Lucena - Raimundo Parente - Aloysio Chaves_
Hélio Gueircis - Alexandre Costa - João Castelo -
Alberto Silva- Helvídio Nunes-:- João LQbo- A.lmir _ 
Pinto- José Uns:- Virgílio Távora- Moacyr Duarte 
- Martins Filho - Humberto Lucena - Marcondes 
Gadelha ~ Milto_n Cab_ral--: Cid Sampaio - Luiz C a~ 
valcante - Passos Pôrto - Jutahy Magalhães - Lo~ 

manto Júnior- Luiz Viana- João Calmon-:- Josê_Jg~ 

nácio Ferreira - Moacyr Dalla - Amaral Peixoto -
Nelson Carneiro- Itamar Franco- Morvan Acayaba 
- Amaral Furlan - Benedito Ferreira - Henrique 
Santillo - Mauro Borges- Benedito Canelas- Gas
tão MUller- José Fragelli- Marcelo Miranda- Sal
danha Derzi- Affonso Camargo- Álvaro Dias- Jai
son Barreto - Jorge Bornhause_n - Lenoir Vargas
Carlos Chiarelli - Pedro Simon - Octávio Cardoso. 

O SR. PRESIDENTE (MoaCY"r Dalla) - A lista de 
presença acusa o comparecimento de 50 Srs. Senadores. 
Havendo número regimental, declaro aberta a sessão: 

Sob a proteção de Deus iniciamOs nossos trabalhos. 
O Sr. J9-Secretário procederá à leitura do_Expediante. 

t lido o seguinte 

EXPEDIENTE 

O FI CIOS 

Do Sr. 19-Secretário da Câmara dos Deputados encami
nhando à revisão do Senado autógrafos dos seguintes pro
jetas: 

PROJETO DE_OECRETO LEGISLATIVO 
· N9 25, de 1984 

(N9 70/84, na Câmara dos Deputados) 

Aprova o texto da Convenção n.0 133, 
da Organização Internacional do Tra
balho - OIT, so-bre "alojamento a bor
do de navios (disposições com.plem.eri.
tares) ", a dotada em Genebra, a 30 de 
outubro de 19711, dura.nte a 55.• Sessão 
da Conferência lntem~!onal do Tra
balho. 

O COngresso Nacional decreta: 
Art. 1.0 Fica aprovado o texto da Con

venção n.0 133, da Organiz81Ção Internacio~ 
nal do Trabalho - OIT, sobre "alojamento_ 
a bordo de navios (disposições complemen
tares)", adotada em Genebra, a 30 de outu
bro de 1970, durante a 55.• Seosão <la Con
ferência Internacional do Trabalho. 

Ali 2.0 Este decreto legislativo entra em 
vigor na data de sua publicação. 

MENSAGEM N.0 379, DE 1974 
Excelentis.simos Senhores Membros do 

COngresso Nacional: 
De oonformida.de_ __ corn. o _disposto no ar-_ 

tlgo 19, § 5.o, inclso b, da Constituição da 
Organização Internacional do Tr-abalho, 
tenho a honra de encaminhar a Vossas 
Excelências, acompanhruda de Exposição de 

Motivos dà sennor MiniStro <\e F~te~ ,,· "'· , 
Relações_EJxt;erlores; a COnveJ;lçã01'.to 133!:!' · 
da Orga.ruzação InternaciOnal do Trrubalho, · 
sobre Alojamento a B<:lrdo de Navios (DIS
posições COmplementares), a,dotada -·em 
Genebra, a 30 de outubro de 1970, durante 
a LV Sessão da COnferência Internacional 
do Trabalho. 

Na. referida El<posição de Motivos, o MI
nistro de Estado das Relações . Erterl.ores 
assinala ter o Senhor COnsultor Jurídilo 
do MlnistériQ d<> __ Trabalho emitido parec_er 
contrário -à adoção da. COD.ven_ção _ _n.o 133. 

Bra.l_ílla, 13 de- agosto de 1974. - Ernes-
to -GeiseL -

E.XPOSIÇAO DE MOTIVOS DIE/DAI/ARO/ 
·2421105 (014), DE 5 DE JULHO DE 1-974, 
DO MINISTI!:R.IO DAS RELAÇõES EXTE
RIORES. 
A- Sua -:EXcelência o Senhor 
General-d~éreito_ Ernesto Geisel, 
Presldenw _da República. 
Senhor Presidente, 
Tenho i honra de submeter à. alta apre

ciação de Vossa Excelência o texto da Oon
venção n.0 133, sobre "alojamento a bordo 
de navios (disposições. complementares}", 
que foi adotada a 30 de outubro de 1970, 
durante a LV Sessão da Conferência Interc 
nacional do Trabalho, da Organiza.çã.o In
t-emaiconal do Trabalho. 

2. Nos termos-do art. 19, § 5.o, inciso b, 
da Con.stituição da Organização Interna
.cional do Trabalho, cada um dos Estados
membros compromete-se a encaminhar as 
convenções adotadas nas S~e&ões da Con ... 
ferência Internacional do Trabalho às au
toridades c.ompetentes para legislar ou to
mar _outras proyldênclas cablveis sobre a 
maténa. 

3. Nessas ·c-ondições, :Para dar cumprl
men to a essa norma da Organização I ri ter
:p.aclonal do Trabalho, permito-me sugerir 
Q enaaminllamento ao Congresso Nacional 
do texto da Oom·enr;ão n.o 133. Para esse 
fim, passo às mãos de_ Vossa .Excelência pro
jeto de Mensagem Presidencla~ cópia do 
Parecer n.O 3. 773 do Oonsultor Jurídico do 
Ministério d<o Trabalho e cópia do texto 
em português do citado instrumento. 

4. DeVo assinalar, entre~anto, que o Se
nhor_.Qonsultor Juridico _do M!nlstéxlo do 
Tra;.balh9,_~o Parecer n.0 37/73, de 14 de 
agosto de_1973, opinou em sentido contrá
rio à adoção, pelo Brasil, da Convenção- em 
apreço, por entender que tal seria tecni
camente inionveniente, uma vez que o tex
to~'o!m-ece. minúncia.s de. detalhes técnicos 
que somente dificultarão a construção na
val no Pais". 
_ - Aproyeit.o _a_ .<>portunidade para renovar 
a Vo.Ssã Ex:celência, Senhor Presidente, os 
protestos -do meu mais profundo respeita. 

Convenção 133 
CONVENIO SOmlE ALOJAMENTO 

A BORDO DE NAIVIOS 
(Disposiç~ Complemeiitares) 

A COnferência GeraL da OrganizaçãO In
ternacional do Trabalho, 

COnvocada a Genebra pelo Conselho de 
Administração da Repartição In ternaiconal 
do Trabalho e tendo ali se reunido a 14 de 
outubro de 1970, em ·sua qüinquagéslma 
sessão; 

Tendo_ constatado que a convençbo sobre 
Alojamento- da Tribulação a Bordo (rev!s-· 
ta), 194~. fixa normas. pormenorizadas so
bre tais assuntos como camarot~. ref-eitó
rios, salas de recreio, ventilação, aqueci
mento, ilum~nação e instalações sari.itãriaS 
a, ~rdo_ de navios; 

Considerando que, à li.tz da evoluçãÓ rá
pida das çªracteristlcas de construção e da 
exploração- dos _na-.ios modernos, oi aloja
mentos da tdpulação podem ser aperfeiçoa
d-os; 

Depois de haver __ decLdido adotar di>ersas 
propostas sobre al,ojamento da trlpulação, 
questão que constltni o segundo ponto da 
or.dem do dia da sessão; 

Depois de haver Mcidido que estas pro
postas devem tomar a forma de uma con
venção :tp.temaiconal, .complementar à Con
venção sobre Alojamento da Tripulaçbo (re
vista), 194~, ado ta neste trigésimo dia de 
outubro de mil novecentos e setenta a se
guinte convenção doravante denominad·a 
Convençã,o sobre Alojamento da Tripula
ção (disposições com,plementares), 1970: 

PARTE I. DI8P.OSIÇÕES GERAIS 

- .Artigo 1.0 

1.. A presente COnvenção aplicar-.se-ã a 
qualquer navio empregado na navegaçao 
marítim!'J -de propdedade pública ou priva
da, utilizado, para fins comer_ciais, no trans
porte de mercadorias ou de passageiros .ou 
em qualquer outr afim comercial, que esti
ver registrado num território em ·que á 
pre~ente COnye;nção vigorar e cuja quilha 
tiv.er .sido batida - ou- cuja construção se 
achar em estágio equivalente na data ou 
após a data_ da entrada em vigor da COn
venção nesse território. 

2. Caberá à. legislação nacional determi
nar as condições em que_ um_ navio possa 
ser co-nsiderado navio_ empregado na_ rtave
gação mariti.ma, para os fins rle aplicação 
da presente úonvenção. . 

3. A Jl""esente Convenção aplicar-se-á 
aoS rebocado~es, na medida em que isso 
for -razoável e passive!. -

4. ~ pres~TI~e_ Çonvenção não ~e apli
cará: 

a) aos navios cJ:e arque-açã-o inferior a· 
1. QOO toneladll-S; 

b) aos navios em que a vela for o m:éio 
principal de propulsão, mesmo equipado de 
motores auxiliares; 

c) aos navios utilizados na pesca, na 
peseá da baleia oú em operações análogas; 

d) ao-' _ Mrobarcos e desllzadores a col
chão de ar. 
-- 5~- Entretanto, a- presente __ COnVenção 
aplicar-se-á,. na medida em que isso for 
razoável e possível: 

a) Aos naviós. ct€-200 a 1:.000 tc-neia~..a..s; 
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b) ao aJojam~llto de opel!S<>as emprela
das no trabalho normal de Por do nos na vi os 
utilizados na pesca da baleia OU e:iri. opera-
ções análogas. ~ 

6. A plena aplicação de qualquer das 
prescrições referidas no __ a]'t. 3.0 __ podeq.-á_ ser 
motMficada, em--relação a qwlquet naVio, 
se a autoridade oompetente, após consUlta 
às organizações de armadores e/ou aos _ar
madores e aos si~dicatos· bona. fide tioS 
marltimos, coru;iderar que essàs modiflca
ções trarão vantagens que resultEún n:O- es
tabelecimento de ·condições que, em seu coD:-=-~ 
junto não sejam menos favoráveis que as 
que decorreriam da _plen~ a.pliac_ção da 
presente convenção. os pormenores sobre 
todas mQdiíicações dessa. 11atu~ã S:erão cp
municadas pelo Membro interessado ao Pie 
reOOr-Getal d:;t. ~epartição Inter:àacioilal do 
Trabalho. 

7. Outrossim, a autoridade iompetente 
determinará, após coru;ulta às organizações 
de armadores -e/ou aos armadores e aos sin
dicatos bona fide dos marítimos, em sua 
medida, tendo em conta as necessidades -de
acomodações para o pessoal de folga, podem 
ser feitas· exceções ou derrogações à.s dispo
sições da presente convenção, no que Çlg" 
re:;peito: 

a) às barcas (ferry•boats), aos navios 
abastecedores e aos navios milltar.e.s que não 
d!sopóem da mesma .tripulação permanente 
de modo continuo; · 

b) aos navios empregados da navegação 
marítima, util.Wados em viagen;:; de çurta 
reDM<m seja embarcado . temporiamente, 
a!<>m da. tripulaçâ<>; ·· 

e) aos navios empregados na navega~ão 
marítima, utilizados em viagens de curta 
duraçãQ, que _permitam diaii.amente aos 
m-embros da tripulação úu retornar às ~as 
residêl:lcia.s, ou ·beneficlarero:-se de VJPlta
geru; anã!ogas. 

Artigo 2.0 

Para os fins da presente COnvenção: 
a) o termo ·'~vio'' significa qualquer 

embarcação a que se aplique a _presente 
convenção; 

'b) .o termo "tonelada" significa ton-eladas 
brutas de registro; 

e) o term9 "na:vio de pa.'l.Sagef.ros" s!gni
fiia um ru>. vi o para o qual esteJa válido: )) 
um certificado· d<> segurança- de- na vi o 
de passageiros exp-edido de conformidade 
com as d>ispo&ç6es em vl€<>r da COnvençãO -
Internacional para a Salvaguarda da Vida 
Humana no Mar, ou !!) um c-ertificado para 
traru;porte de passage!a>os; _ 

d) o termo "oficial" si~!fica qualquer 
pe.s.ooa, com exreção do·eapltão, que tenha 
carta de oficial, de c.onformidade com a 
legislação nacional ou, na ausência de tal 
legislação, de acordo io m.os contratos co
letivos ou com o costume; 

e) a expressão ''pessoal subalterno·~ _sig
ni_fica. ~ualqu~r membro da tripulação que 
nao seJa GfiClal; 

f) 6 termo "graduação" significa qual
quer membro do pessoal subalterno que 
exerça uma função de supervisão ou que as
suma responsabilidade especial e que seJa 
oonslderado como tal pela legislação na
cional ou na ausência de tal leglslaçã<>, pec 
los contratos colet!vos ou pelo costume; 

g) a expressão "adulto" significa uma 
pe.s.ooa de mals de 1& anos; 
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h) a expressão "alojamento d~ tripula
. ção" abrange os camaro_tes, refeitó_rios, ins

talações· sanitárias,- enfermarias e salas de 
· recreação l'r.,yis\os ~para uso ~a tripulação; 

i) o termo uprescrito" significa prescrito 
pela legislação naciOnal ou pela autoridade 
competente; 

j) o termo ''aprovado" significa aprovado 
pela autoridade competente;_ 
~) _a expiessão -t_:riovo regi$~" -significa 

n.dV6 registro, por ocasião -c;la ~udanç.a ·si-
- multânea de bandeira e propriedade de na- -

vio. -
Artigo 3.0 

Tõdó -membro,. para ó qual vfge>rar a prec 
Sen:tte ~Çop.yen_.Ção, __ comprom-ete-se. a ;fa.zer 
cumprir, no que se referE!: aos_ navios a que 
se _aplica a p-resente Convenção: _ 

a) as disposiç6es das partes n e m da 
COnvenção sobre Alojamento da Tripulação 
a Bordo (revista;), 1949; 

b) as disposições da parte P: d" presente 
Convenção, 

Artigo 4.0 

1. Todo membro part~ na~resente con
venção ~oi:npromete-se a: manter em vigor 
leis ou regulamentos- que . assegurem sua 
aplicaçã<,. -

2: Essas -leis ou regtilanientos: 
a) obrigarão a autoridade competente à 

notificar _a todos os interessados as dispo
sições adotadas; 

b) determinarão as: pessoas e~carr:egadas_ 
de-assegurar-lhes a aplicação; 

c) pre.sereverã_o sanç~-ad.equa-tfas em ca
so de infração; 

d) preverão a instituição e a m.ariU:ten
ção :(!e um r~kim"?_ de_ in.spe_ç_ão apropriado 
a assegurar .efetivamente as -~posições 
adotadas; 

e) abrigarão a autoridade competente a 
e<msultar periodicamente as organi:?Jações 
de armadores e/ou aos "annadq;res _ e _ aq~ 
sindicatos bona fide dos marj.tlmos, com a -
finalidade de elaborar os regulamentos -e 
~de colaborar na medida do passive!, com 
partes interessadas na a,plicação desses re-
gulamentos. · 

PARTE II - DISPOSIÇõES SOB~ 
ALOJAMENTO Di\. TRIPULAÇAO 

A!:tigo s.o 
1. A -~ea, por pessoa, de qualquer ca

marote, destina<io ao pessoal subalterno não 
serã inferior a: 

a) 3,7·5 metros quadrados (40,36 pés qua
drados) _a bordo de navios cuja arqueação 
for igual ou superior a 1.. 00 toneladas, mas 
inferior a 3. 000 toneladas; · · 

b) 4,:!5 metros-quadrados (45,75 pés qua
drados) a bordo de navios cuja arqueação 
for igual ou superior a 3. 000 toneladas, mas 
Inferior a W. 000 toneladas; 

c) 4,7õ metros quadrados (51,13 Pés qua
drados) a bordo de .navios cuja arqueação_ 
for superiGr a 10.000 tonelad_as. · · 

-2. A ãrea, por pessoa, de qualquer cama
rote destinado a dois membros do pes.soal 
subalterno não ser inferior _a: 

a) 2,75 metros quadrados (29,60 pés qua
drados) a bordo de navios cuja arqueação 
for igual ou superior a 3.000 toneladas, jnas 
inferior a lO. 000. toneladas; · 
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b) 3,25 metros quadrados (34,98 pés qu!'-. 
drados) a bordo de n_avlos CUJa arqueaçao 
for igual ou superior a 3.000 toneladas, mas 
inferior a 10. 000 tone1adas; 

c) 3,15 metros quadrados ( 40,35 pés qu~- _ 
dradosl a bOrdo de navios cUja arqueaçao 
fol: Igual ou superior a 10.000 toneladas, 

3. A ãrea dos camarotes desti_nados ao 
·pessoal subalterno a bordo dos-navios de 
passageiros não será inferior a..:. __ 

a) 2;S5 metr!)S quadrados (25,30 pés qua
- -arados), por- pessoa, a bordo _de navios cuja 

arqueação , for igual ou superior a l. QOO 
toneladas, mas inferior a 3. 000 toneladas; 

b) a bGrdo de navios cuja arqueação for 
igual ou superior a 3 . 000 toneladas; 

1) 3,75 metros quadrados (40,38 pés qua
<lrados) para camarotes individuais; 

m 6,00 metros quadrados (134156 pés qua
drados) para camarotes de duas pessoas; 

ii!) 9,00 metros quádrados (96,8!1 pés qua
drados) para camarotes de três pessoas; 

ivl' 12,UO metros· quadrados (129,17 pés 
quadrados) para camarotes de quatro pes
soas, 

4. . Pois membros do pessoal subalterno, 
nO -máximo, poderãO _ocupar o mesmo.- ca
marote, salvo nos nav1os de passageiros, em 
que este número não deverá __ exceder a _qua
tro. 

5. --óS-gra<l uados disporão de camaroté.S 
individuais, ou camarotes para dua.s pes
soas. 

6. Nos camarotes destinados aos oficiais 
que não dispuserem de saliió particular, a 
área, por pessoa, não _deverá ser inferior a 
6~ metros quadrados (69,96 pés quadrados) 
r{- bordo de·· navios cuj~ arqueação for in
ferior a 3. 000 ·toneladas e não será inferior 
a 7,50 metros quadrados (80,73 pés quadra
dos) a bordo de ·navios_ cuja arqueaÇão o-for 
igUal oli superior a ·3. 000 toneladas. 

7. i\. bordo de navios, que não forem de 
passageiros, cada membro adulto da ~ri
pulação disporá de u mcamarote >ndlvl
dual guarido as dimensões do navio, a at!
v!dade a que for destinado e seu traçado 
totnem isso razoável e passivei. 

8. Quando isso for passive! ellL navios 
cuja arquea~ for Igual ou superior a 3.000 
toneladas, o chef<l das mâqulnas e o. ilne
diato disporão além do call)arote, de um 
salão particular contigu6. 

9. o espaço ocupado pelos beliches, ar
mários, eômodas e cadeiras se.rã compu
tado · no câlculo da área. OS e-spaçOs exí
gUos- OU que não aumentarem, de modo 
efeti-vo, ~ espaço disponível para circulação 
e que nao _pu.p.erem. ser utilizados para a. 
eolocacão de móveis, não será compreendi-
do neise câleulo.. · 

10. Às d!lnensêies internas de. um beli
che não poderão ser inferiores a 1,90 me
tros por 0,80 metro (6 pés e 6 pelegadas PGr 
2 pés e 7,50 polegadas). 

Artigo 6.0 

1. i\. ãrea dos refeitórios utilizados pelos 
oficiais ou pelo pessoal não será inferior 
a 1 metro quadrado (10,76 pés quadrados} 
põr lugar ,sentado planejado. 

2. Todo refeitório esterá -eqUipado com 
m·esa.s ·e cadeiras aprovadas, fixas ou mó-. 
veis, em núnlero .suflciente para acomodar 



Novembro de 1984 

o maior número possível doo. membros da 
tripulação, que as utilizarem concomitan
temente. 

3. As seguintes instalações poderão ser 
utilizadas a qualquer momento, quando os 
membros da tripulação estiverem a bordo: 

a) uma geladel~a facilmente acessível e 
de capacidade suficiente para o nfunero de 
pessoas que utilizarem os refelt6rios; 

b) Instalações para bebidas quentes; 

c) instalações de dl$tribulção de água ge- ' 
!ada. 

4. A autoridade competente poderá peJ;
mitir exceções às. dl$poslções dos parágra- c 

fos 1 e 2 do presente artigo sObre os traça
dos dos refeitórios, na medida em que _as 
condições especiais existentes· a bordo de 
navio de passageiros possam éxlgi-Io. 

Artigo 7.0 

1. Locais de recreação situados em lugar 
apropriado e mob!llado de modo oonVlé" 
niente _-seráo previstos para oficiais -e pes
soal subalterno. Quando não existirem tais 
locais fora. dos refeitórios, estes serão pla
nejados, mobiliados e equipados para·abrl
gar salões de recreio. 

2. Os locais de i"ecreação serão equipa
dos, no minlmo, d·e biblloteca e de Instala
ções para ler, escrever e, se possível, para 
jogos. 

3. Nos navios cuja arqueação for igual 
ou superior a 8. 000 toneladas, deverá ser 
instalada uma sala de fumar ou uma. bi
blloteca em que possanl ser projetados fil
.mes· ou colOcada uma televisão, assim eomo 
uma sala para passa_tempos ou para jogos; 
deverá ser estudada a pos.sibilldad<i de 
construção dé uma piscina. 

4. Quando os locais de recreação forem 
planejados, a autoridade competente deve
rá estudar a possibllldade da instalação de 
uma cantina. 

Artigo s.• 
1. A bordo de todo navio, dever âser 

previsto, em lugar apropriado para os ofi
ciais e o pessoal subalterno, no minimo, um 
va.so sanitãrlo e uma banheira e/ou chu
veiro: paxa cada seis pessoas ou menos, 
que não dispuserem de instalações sani
tárias conforme os parágrafos 2 a 4 deste 
artigo. Quando forem empregadas mulhe
res a bor_do de um' navio, serão previstas 
para elas instalações sanJtár;tas separadas. 

2. A bordo de navios cuja arqueação for 
igual . ou superior a 5. 000 toneladas, mas 
inferior a 15.000 toneladas, cinco camaro
tes individuais, pelo menos, para u.:;o de 
oficiais, disporão de !banheiro particular 
oontiguo com vaso sanitário; banneiro e/ou 
chuveiro e pia com água_ doce cqrrente -
quente e fria; a ,pia poderá ser instalada
dentro do camarote; outrossim ,a bordo de 
navios cuja arqueação for igual ou supe
rior a 10.000 toneladas, mas inf'·erior a 
15.000 toneladas os camarotes de todos os 
outros oficiais disporão de banheiros parti
culares ou com comunicação- direta e equi
pados do mesn1o modo. 

3. A bordo de navios cuja arqueação for 
superior ou igual a 15.000 toneladas, os 
camarotes Individuais de oficiais disporão 
de banheiro particular contigua, provido de 
vaso sanitário, banheira e/ou chuveiro e 
pia com água doce corrente, quente te fria; 
a pia poderá ser instalada no camarote. 
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4. A bordo de navios cuja arqueação for 
superior ou igual a 25.000 tonel:>ctas, que 
não sejam navios de passageiros~ cada dais 
membros do pessoal subalterno disporão de 
baiihclro instalado, ou entre dois_ camaro
tes, ou na frente da entrada de dois cama
rotes. ou_ na-frente da entrada. de dois ca
marotes contíguos; esse banheiro &erá pro
vido de vaso sanitário, -banheira e/ou chu
veiro e pia com ãgua doce corrente, quente 
e fria. 

5. A bordo de navios cuja arq1,1eação for 
iglla! ou superior a 5.0oo, ton:eladas,_ q11e 
nãO- Sejam nà vi os de passageiros, cada ca
marote utilizadO por oficiais ou pelo pes
soal.subaltemo, será prov!.do de pia oom 
água d®e corrente qUJell'l~ e fl:ia, salvo s~ 

- existir. uma pia num' banheiro instalado 
conforme dispõem os parágrafos 2, 3 e 4 do 
presente artigo. - -

6. A bordo de todo navio, seTão previs
tas instalações para lavar roupas, sécã.":'las 
e pas_sã;;;las a ferro. e:ru- proporção ao efetivo 
da tripulação e à duração normal da via
gem para os oficiais e o pessoal subalter
no._ Essas instalações ~tarão situadas~ na 
medida do po.ssível, em locais de fácil aces
so dos camarotes dos inte~ado_s. 

7. Essas instalações -consistirão em: 
a) máquinas de lavar; 
b) máquinas de secar ou Ioca!,s para se

car convenien.temente aquecidos e ventila
dos; 

c) ferroo de passar e tábuas de·passar ou 
seus equivalenbesw 

Artigo 9.0 

1. A bordo de navios cuja arqueação far 
Igual ou ·superior a 1. 600 toneladas;- deve
rão ser instalados: 

a) um oompartin'lento separado, conten
do vaso sanitário e pia com água doce _cor

c.:rente, quente e fria d., fácil acesso do pas
- -sadiço para uso dos que lá estiverem de 

serviço; 

b) um vaso sanitário e uma pia com água 
doce corr-ente, quente e fria, de fácil a-cesso 
da praça ele· máquinas. se não existirem 
tais instalações na proximidade da estação 
de controle da praça de rnáql>inas. 

2. A bordo de navios cuja arqueação far 
Igual ou superior a 1. 600 toneladas = oom 
eJroeção dos navios em que forem instala
dos camarotes individuais e banheiros par
ticulares ou semi-part!eulares para todo o 
pessoal do serviço de máquinas - deverão
ser-previstas instalações para trocar de rou
pa-que serão: 

a) situadas fora da praça de máquinas, 
mas de fácil acesso desta praça; 

b) equipadas de arn:lários individuais e 
de banheiros e-/ou chuveiros -e_ pias com 
água doce corrente, quente e fria. 

Artigo 1() 

-Em todas as aoomodações da tripualção 
em que .se deva assegurar a liberdade_ Qe 
ctreul.at;l\e, o pê direito não será inferior a 
1,98 metros (6 pés e 6 polegadas); entre
tanto a autoridade oompetente poderá per
mitir' certa reduÇão dessa dimensão, para. 
todo espaço ou-parte de espaço dessas aco
modações, quando o julgar razoável e quan
do_ teSSa redução não prejudicar o conforto 
da tripulação: 
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Artigo 11 

1.- _ As acomodações destinadas ao aloja
m~nto _da_ tripUlação serão eonve~ientemen-
te lluminãdas. · 

2. Sem prejulW dos planos ;especiais au
torizados para navios de passageiros, os_ ca
marotes e refe.!t6rl0$ serão providos de ilu
minação natural.. assim como de ilumina
ção artificial adequada, 

3. TodO navio será provido de uma jtl.'l
talação que permita iluminar. à eletr!cida
de o alojamento da tripulação. Se não exis
tirem a bordo duas fontes Independentes 
de produção de eletricldade, um sistema su; 
pleirt-enta.r de iluminação de socorra sera 
previsto por melo de lâmpadas ou apare
lhos_ de' iluminação de modelo apropriado. 

_4. Nos camarote~. cada bellche será mu
nido_<le uma ~pada e1étrica de cabeceira .. 

5. A autoridade competente adotará nor
mas aprópriadas de iluminação natural e 
artificial. 

Artigo 12 
A ôordo de navios em que a eomposição 

da. tripulação deva levar em conta, sem 
discriminação, os interesses da tripulação 
lj1Ie possurun · práticas rellgiosas e sociais 
diversas a autoridade competente poderá, 
após- co:b:sulta às organizações e armadores 
e/ou aos -armadores e ·aos .sindieatos bona 
fide dos maoritimos e. sem prejuizo de acor.;. 
do entre uns -e outros permitir modlflcações 

- às disposições dos parágrafos 1 a 4 e 7 do 
artigo 5 _e dos parágrafos 1 e 4 do artigo 8 
da presente Convl!l)ção, desde que não pro
voquem slt)lações 'qUJe em seu conjunto .. se
riam menos favoráveis que as que decorre
riam da plena apllcação da Convenção. Os 
pormenores de_ todas as modificações dessa. 
natureza serão comunicados pelo Membro 
interessado ao D!retor-Geral da Reparti
ção Internacional. do 'J;'rabalho, que~ trans
mitirá aos Membros da Organ!zaçao Inter
nacional do Tr31balho. 

---PARTE lli __:_ APLICAÇAO 
DA CONVENÇAO AOS NAVIOS 

EXISTENTES 

Artigo 13 
1. No caso de um navio completamente 

terminado na data em que a presente con
venção entrar em vigor no pais ~ que o 
na vi o :estiver matriculado e que nao corres
ponder as disposições da presente Conven
cão autorida.d.e competente, após oonsulta 
à.s organizações de armadorl'S e/ou arma
dores e· aos sindicatos bona fide dos mari
timos, poderá exigir que lhe sejam efetua
das a fim de serem obedecidas as dlsposi
ç~ da convenç~o. as modificações que -
julgar razoáveis e passiveis - tendo em 
consideração -em espreclal, os problemas de 
caráter téimico, econômJco·e outros q_ue sus_
cltar a apllcação dos artigos 5, 8 e 10 - ~ 
quando: -

a) O navio for novamente registrado; 

b) forem feitas modificações Importantes 
de estrutura ou reparos de maior porte no 
navio, - virtude da apllcação de um plano 
preestabelecido, e não em virtude de aci
dente o cas-o de urgência. 

2. No cas<r<Ie mn' navio em construç.OO 
e/ou em transfol"lllftÇão na data em que a 
presente ConVlénção entrar em vigor no 
território em que o navio estiver registra
do, a autoridade oompetente poderá, após 

.consulta às organizações de armadores e/ou 
aos armadores e aos sindicatos bona fide 
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dos marítimos, exigir que lhe s<>jam efetua
daa. a fim de serem obedecidas as <lisposi
çóes d)L ConvençãO, IIS modl.fieaçóes que -
Julgar razoáV'eis e passiveis, tendo em oon
slderação .. em especial, os :problemas técni
oos. eoonômioos e outros que suscitar a 
aplicação dos artigos 5, 8 e 10; essas modi
f!cacóes eonstituirão ·~llcação definitiva 
dos termos da Convençao. 

3. Quando um navio - a menos que se 
,trate de um navio 'referido nos parágrafos 
1 e 2 do presente artigo 'ou ao qual a :pre
sente Convenção for. wpllcada no deeorrer 
-da co~trução - for registrado novamente 
no t'ertitório após a data da entrada em 
vigor da presente convenção nesse territó
rio, a autoridade eompetente poderá, após 
consulta às organizações de armadores e/ou 
ao.s armadores e aos sindicatos bona fide 
dos maritimos. exigir que lhe sejam "!e
tua das, a fim de serem obe<lecld.as as dispo
sições da Convenção, as modificações que 
Julgar razoãveis e passiveis, tendo em consi
deração. em $peclal, os problemas técnicos, 
eoonônúcos e outros que suscitar a aplica
ção dos artigos 5, 8 e 10; essas mod!!leaçóes 
cons_tituirão aplicação definitiva dos termos 
da COnvenção, 

PARTE IV- DISPOSIÇõES FINAIS 

Artigo 14 

As ratificações formais da presente Con
venção .serão comunlcadas ao Diretor-Ge,:a,.l 
da RepaTtição .Internacional do Trabalho e 
pelo Dlretor-Geral. 

Artigo 15 

I. A presente Co_nv~nção só obrigará os 
Membros da Organização :tntemaCiona.l do 
Trabalho cuja ratificação -for registrada 
pelo Diretor-Geral. 

2. Esta Convenção ~ntrará. em vigor do
ze meses após a data em que forem regis
tradas· as ratificações de doze ~ membJ;os, 
cada um deles possuindo uma marinha 
me:rean te de arqueação superior a 1 milhãO 
de toneladas, inclusive pelo menos quatro 
Membros qu_e possuam, cada um .çieles, uma 
marinha mercante de arqueação de, pelo 
menos, 2 milhões de toneladas. 

3. Posteriorm·ente~ esta Convenção en
trará em vigor_, para eada Membro, seis· 
mreses após a- data do registro de .sua i"a
tifleaçãa. 

Artigo 16 
1, Todo Membro que ratificar a presente 

Convenção poderá denunciá-la após a ex
piração- de u;m ~-período de dez a.nos, con
tados da data da entrada em vigor !nlclal, 
mediante ato comunicado ao Diretor-Geml 
da Repartição Internacional do Trabalho e 
por ~!e registrado. A denúncia sõ surtirá 
efeito um ano _aJ)ó.S o registro. 

2. Todo Membro que, tendo ratificado a 
presen-te Conv·enção, não fizer u.so da fa
culdade de denúncia prevl.sta pelo presente 
artigo dentro do prazo de um ano após a 
expiraç~- do j:)eriodo de dez at~os 'previsto 
no paragrafo anter!or,-ficará obrigado par 
novo período de dez anos e. posteriormente, 
po-de_rá de-nunciar a_presente Convenção ao 
expirar cada período de _dez anos; nas c'on
dições previstas no presente artigo.. 

Artigo 17 

1. o Diretor"Geral da Repartição Inter
nacional do Trabalho notificará a todos os -
Membros da OrgarilzS.Ção- 'Internacional -do-
Trabalho o .registro de todas as rat!fcações 
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de denúncias que lhe forem oomunicadas 
pelos Me<nbros da Organização. . 

2 ~ Ao notificar aos Membros da. Org-ani
zaçao Internacional do 'I'rabalho o regl~tro 
da última das •ratificações necessárias à. 
entrada em vigor da convenção, o Diretor
Geral chamará a atenção dos Membros da 
Organização para a data em que a presente 
Convenção entrar em vigor. 

Artigo 18 

O Dlretor-GeraJ. da Repartição Interna
cional do Traball:\o comun!carã ao Secre
tãrio-Geral das Nações unidas, para fins de 
registro, de conformidade com o art. 102 
da Carta das Nações Unidas, informações 
completas a respeito de todas . as ratifica
ções e atos de denúncia que tiverem sido 
registrados, de oonlormldade com os artigos 
antertores. · 

Artigo 19 

Sempre que julgar necessário, o COnselho 
da Administração da Repartição Interna
cional do Trabalho deve·rá apresentar à 
ConferêncJ.a Geral um relatório sobre a 
aplicação da presente Convenção .e deci<tirã 
da -oportunidade de inscrever em sua ordem 
do _dia a questão de sua revisão total ou 
parcial. 

Artigo 20 

1- -No caso em que ·a Conferência adotar 
uma· nova convenção de revtsâo total ou. 
parcial da presente Convenção ,e a menos 
~~o~ nova co:n.Ye:nção d,ispJ.Iser d_~ (_),utró 

a) a r a tiflcação por um Membro da nova 
convenção revisora implicará, de pleno di
reito, não obstante o disposto no art. 16 
acima,_ na denúncia imediata da. ·pr!=Sente 
Convenção~ quand<> a ·nova convençãO revi
sora tiver entrado em 'Vigor; -

b) a partir da entrada em vigor. da nova 
convenção revisora, a presente Convenção 
delxarã de estar aberta à ratificação dos 
Membros. . 

2. A presente Convenção continuará de 
qualquer maneira em vigor em sua forma 
e teor atuais para os Mel!}.b:J;OS que a ti Vf;!
rem ratificado e que nâo ratificarem a cO~
vençOO revisora. 

_ Artigo 21 
As versões iil.glesa e francesa do te~to dn. 

-presente Convenção serão igualroente au
tênticas. 

O texto que precede é o texto autêntico 
da Convenção devidamente adõtada pela 
COnférêncla Geral da Organização Interna
clOnai do Trabalho, em sua qüinquagésima 
quinta sessão, realizada em Genebra e que 
foi declarada encerrada a 30 de outubro de 
1970. 

Em fé quê apuseram suas assinaturas 
neste trigésimo dia de outubro de 1970. ' 

'o- Presidente da ·conferência, Nagendra 
Singh. -

O Dlretor-Geral da Repartição Intexn~
clonal do Trabalho, Wilfred Jenks. 
.t\SSWltos Internacionais 

-MTPs 100.355/71. 

PARECER N.o 37!73 

A 55.a. Conferência Internacional do Tra
-balho v~tou, em 1970, a 133.• Convenção -da 
01!, r~ferente ao "alqj~m~n~ das TriPU:
~~~~.a Bordo - D!sposiçoes Complemen-
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2. Foram consultados os vários órgãos 
~icos do Governo, q~e são diretamente 
interessados no eaeo. A Diretoria de Portos 
e Costas, inicialmente, ofereceu-nos a se
guinte resposta: 

HJncumbiu-me o Ex.mo Sr. Diretor de 
Portos e Costas de informar a v. s.• em 
atenção ao Oficio CPDS/37/71 de 15 do 
abril de 1971, que esta Dlretoria, após 
análise feita pelos DepMtamento de 
Material da Marinha Mercante (DPC-
30) e Departamento do Pessoal da Ma
rinita Mercante (DPC-20), é de parecer 
favorável à ratificação, pelo Brasil, da 
Convenção n.0 133 que trata sobre "alo
jamento das tripulações a bordo dos 
navios." 

3 ~ -Co-mo a resposta era por demais sim
ples. sem base técnica suficiente para uma 
conclusão, insistimos com o mesmo órgãQ 
obtendo então resposta, onde se lê: ' 

nEsta Diretoria_· se manifestou duran
te a fase de Conferência Preparatória 
e a c.eDS através a Resolução n.O 48/70, 
aprovada pelo Ex.mo Sr. M!nlstrQ do 
Trabalho e Previdência Social, conside
rou o texto do projeto satisfatório. 

~ mÕd:l,ficações efetuadas durante a 
55. a Conferência, não foram de molde a 
efetU.ar substancialmente _o tex_to do 
projeto. 

Por outro lado s.e examinarmos a~ 
disposições do Decreto n.o 46.120 de 2 
de junho de 1959, verifiuamos que já 
estabelecem regras quanto ao aloja
mento das tripulações na Marinha Mer
cante, sendo necessário apenas, após a 
ratifica_ção da Convenção, introduzir no 

__ meuc!Qnado dispositivo legal alguns ...,~ 
pect<?-s aprovados na Convenção confor
_:me pa•re_cer desta Diretoria remetido _ao 
CPDSem 9 de março de 1970. 

Ao transmitir a V. s.a o parecer fa
vorável à ratificação da Convenção;· es
ta Diretoria, como não poderia_ deixar 
de ser, opinou apenas quanto aos as
pectos de sua competência legaL 

A leitura das dl.sposições do Convênio 
nos deixa antever, que o assunto deverá 

-ser ene,arado no aspecto económico da 
construção_ naval, à cargo do M!nlstério 
dos TransJ>Ortes, embora ju~ue esta Di
retoria _que os reflexos nao _s_erão _ de 
molq:~? a d'esaconselhar a . ratificação; 
tendo. em vista que os .na.vios construí
dos nos últimos doi~_ anos atenderri :e 
em alguns casos ultrapassam os requi-

-sl_,tos mlnimos estabelecidos na Conven-
-çao. 

Outrossim, as condições e evolução da 
Marinha Mercante na atual conjuntu
ra, torna quase mandató.rio proporcio- -
nar aos tripulantes o máximo conforto 
oondiclonado à. economicldade c!_o siste: 
ma, face a grande mobilidade atual dos 
navios mercantes ocasionando :passa
rem os tripulantes mais tempo a bordo 
que em terra." 

4. Como se vê,a Diretoria de Portos ~ 
Gostas seria favorãvel à ratificação, oond!
cionada a um pronunciamento do Ministé
rio dos Tran,sportes, sobre os aspectos euo
nõmicos da construção naval. 

5. 0 Mlnlstério di)S TJ:ansportes ouviu o 
Lloyd Brasileiro e a PETROBRAS, cujos 
pronunciamentos foram os seguintes: 

"I .:_:_:.:JJA SUNAMAM: 
o-·pr66lema tem duas conseqüências, 

a saber: 
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- a longo prazo - os Ilavios exi.s ... 
tentes terão de se adaptar; 

- a curto e médio prazo - os navios 
em construção ou os a cons_truir terão 
que _se pautar por essa Convenção. 

Face a iSso, alguns prejuízos advirão, 
sendo pois desejável que a Convenção 
estabeleça um período de carên_cia para 
entra.r em vigor ou, então, só ·seja váli
da para os navios ainda por construir a 
partir de uma data a estipular. 

II- DO LLO"YD BRASILEiRO: 
A Convenção 133 foi a matéria mais 

controversa da 55.a. Conferência da OIT. 
Fomos o representante na Comissão que 
estudou o assunto "alojamento das 
guarniçõesn e podemos afirmar que ca
da artigo foi duramente combatido por 
uns e defendido por outros. Houve al
guns casos de conciliação, _como por 
exemplo, o item- 5 do art. 1.0 • aue aten
de aos que ãcharãm- õ- item 4 insufi
ciente. 

Os detalhes sobre as medidas de ca
marotes, beliches, etc., foram discutidos 
exaustivamente e conferem com o tex
to da minuta. Quanto à piscina, a reda
ção não obriga (ver ·art. 7, ~tem 3). -Nã-o 
vemos, no entanto, vantagem numa rã
pida ratificação .pelo Governo bras!lei
ro, pois pelo art. 15, entrará em vigor 
um mês após, 12 memBros, com mais de 
1.000.000 .toneladas, ratificarem. A 
maioria das resoluções até hoje toma
das, não- foi homologada por grandes 
nações marítimas, como por exemplo, 
os EEUU, que sistematicamente prote
lam a medida conflrmatória. 

A Convenção atingirá também os na
vios já existentes, (ver art. 13) e não se! 
se teríamos alguma dificuldade a (SU
NAMAM talvez tenha melhores fontes 
de informaçãb) . A minuta correspon
de realmente ao aprovado nas· dis
cussões. 

IIL- DA PE'):'ROBRAS: 
Part. II - Crew Accomodatlon Re

qU!rements --Artlcle 5, item 10. 

Temos adotado para. ·pãdrãO dos be
liches 190 cm x 80 cm, ao invés de 198 
cm x 80 cm, conforme determina a 
Convenção. -

Part. II - Cr.ew Aecomodation R€qul~ 
rements - Article 8, Item 4. 

Os padrões para os banheiros dos Su
balternos ,adotados pela PE"l'ROBRAS, 
não estão de acordo com a convenção e, 
sim com o Decreto ·n.0 4&.130. de 2 de 
junho de 1969 -· Secção Vli, art. 43 
- !tem (a), (b) e (c), que aprova <J" 
Regul<>mento sobre o· Alojamento das 
Tripulações da Marinha Mercante. 

Part. II - Crew Aceomodatlon Re
quirements - Article 10. 

Tratando:..se dé uma COnv_en_çãó: a sei' 
posta em vigor e de caráter municipal, 
achamos o valor m!n!mo de 198 cm pa
ra pé direito insuflciente, uma vez que, 
normalmente ,a altura da porta de 
acesso aos camarotes é de 210 cm,· nos 
navios encomendados nos estaleiros 
nacionais, e, pelo menos, o pé direito 
das acomodaçõ.es .do. navio-tanque de 
265.300 TDW, ora em construção no 
Japão, é de 210 cm." 

6. Como se- vê, tecnicam_e_nte é inconve
niente a ratificação da Convenção 133, ain
da mais quando oferece mlnúcias de de.ta-
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lhes técnicos que somente dificultarão a 
construção naval no País. 

Em 14 e agosto de 1973. - Marcelho Pi
mente!; Consultor Jurídico. 

(As Comissões de_ Relações Exteriores~ 
de TranSportes, ComuniC-ações _e Obras 
Públicas e de Legislação Social.) 

PROJETO DE DECRETO-LEGISLATIVO 
N" 26, de 1984 

~-=(N"_22}8~. na Cfimarit do~ ~eputad.os) 

Ã.prova o texto do ProtOOolo coneer
~nente à emenda ao Acordo- de Comér

cio_ e Pagamentos, de 5 de junho de 
. ~l9fjit entre= o ~ye~~9' da,. 'República Fe

derativa ·ao Brasil e o Governo da Re
pública Socialista da 'Romênia, con
pl_y.ído. _em Brasília, a _29 de_ (lezembt:o 
de 1983. 

_.O COngresso Nacional decret;..: 
-Art. lP- Flca aprovado o texto do Pro

tocolo concer.nente à emenda ao Acordo de 
Comércio e Pagamentos, de 5 de junho de 
1975, entre o Governo ·da República Fe
derativa_ dQ_ Bra:sil e o Goyerno da Repú
blicJl. Socialista da Romênia, concluído em 
Brasília, a 29-de dezembro de 1983. 

Art. 2.0 Este Decreto legislativo entra 
em vigor na data de sua publ!cação. 

MENSAGEM N.0 49, DE 1984 

Excelentíssimos Senhorés Membros do 
Congresso. Nacional: 

De conformidade com o disposto no art. 
44, Inciso I. da Constituição Federal, .tenho 
a honra de submeter à elevada· .considera
ção de_ Vossas E&celências, acompanhado de 
Exposição de Motivos do Senhor Ministro 
de Estado das Relações Exteriores. o texto 
do -protocolo concernente à emenda ao 
Aeordo de Comércio e Pagamentos. de 5 de 
junho de 1975, entre o ooverno da Repú
blica Federativa do Brasil _e o Govertio- da 
República Socialista dB..-Romênia, concluído 
em Brasíl!a, a 29 de dezembro de 1983. 

Brasílil!, 24 de janeiro de 1984 .. - João 
-Figueiredo. 
EXPOS!ÇAO DE MOTIVOS N.o DE-II/008/ 

830 (B46) (F<!4), DE 17 DE JANEIRO DE 
1984, DO SENHOR MINI\STRO DE ES
TADO DAS RE:LA.(JõES EXTERIORES. 

A Sua Excelêpcia o Senhor 
João Baptista de Oliveira Figueiredo 
Presidente da República. 

senhor- PieSidente, 
TenhO a _hoD.ra de levar ao conhecimento 

'de _VosSa ~celência que foi asstnado el;tl 
Brasllia, em- 29 de dezembro de 1983, Pro
toqolo concernente e Emenda· ao Aeor:do de 
Comércio e Pagamentos, de 5 de junho de 
1975, entre o G<lverno da Repúbl!ca Fe
derativa do Brasil e o Governo· da Repú
blica Socialista da Romênia. 

2. 6 referido Protocolo +esultou de com
-promisso assumido pelo BrasH1 no coriteX.to 
dos entendimentos com o FMI, de m.odifi
ca.r, ªté ~1 de dezembro de -1983, os acor
dos de pagamentos bllàteral.s celebrados 
com outros países-membros daquela Insti
tuição. 

3:... Tendo em vista ser nece_,s.sária a-a.p:ro..:-
vaçao do. Congresso Nacional para que éh-
tre em v1gor o Proto.colo, submeto à alta 
apreciaç_ão de Vossa Excelência minuta de 

=-Mensagem ao Con_gr~s.so _Nacional e -cópias 
autênticas_ do docum-e-nto em apreço. " 

Sexta-feira 30 4679 

Aproveito a oportunidade para renovar o. 
vossa Excelência, Senhor Presidente~ os 
protestos do meu mais profundo res.p_elto. 
---Ramiro Saraiva Guerreiro. -
PROTOCOLO' CONCERNENTE A EMENDA 

_ AO ACORDO DE OOM!lmCIO E . 
PAGAMENTO~ ENTRE O GOVERNO DA 
REPúBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 

E O GOVERNO DA REPúBLICA 
SOCIALISTA DA ROMll>NIA, DE 

5 DE JUN!HO DE 1975 

.. o GD:Verno da República. Federativa do 
Brasil 

e 
O G<lverno da República Sociallsta da 

Rom.ênia . 
Desejando desenvolver e fortalecer _as re

lações comerciais entre os dois pa!ses. em 
base de igualdade e interesse mútuo, e 

CoJ?.Sic!,erando que __ um volume de inter
c?.mbio compatível com as reais necessida-
9.-e.s dos- dois .país_e-.s requer instrumentos 
mais aperfeiçoados, 

Decidiram, de_ comum acordo,_ dar nova 
redaÇão aos artigos XN e XVll ·do Aeordo 
de Comércio e Pagamentos finnado entre 
os dois Governos, em_ Bra.sllia, a 5 de junho 
de 1975. como especiflcado'abalxo: 

Artigo I 

Os artigos XV e :x.'VII do Acordo de CO
mércio e Pagamentos entre o Governo da 
República Federativa do Brasil e o GQver
no rela República Socialista da Roménia 
passam a ter a se~inte redaçã~: 

"Artigo XV - A fim de fac!litar o 
intercâmbio comercial en~e os dois pai
ses, as Pa:rtes Contratantes concedem, 
de_ modo- _reciprüco, um Cl'lédito técnico 
re!'o'!:ãvel de US$ 20,000,QOO.OO- (vinte 
mi~hoes de _dólares americanos), utill
zl:\.v.el nas forma.s mencionadas no arti
go·xrv. 

A-taxa-deTuros a incidir sobre o sal
do-das._m.encionadas contas, bem como 
sua periodicidade de cãlculo, registro e 
pagamento, serão objeto de· entendi
meu to entre a Banco Centrai do Brasil e 
o Banco Romeno de -_Comércio ~terior. 

Artigo XVII. ·-.O Banco Central do 
Brasil e o Banco Romeno do Comércio 
Exterior estabelecerão~ através de _en-:
ten-dimentos, as condições para regtila- -
rLzação dos .saldos das contas mencio
nadas no artigo XIV1 inclusive de even
tuais excessos sobre o limite do crédito 
técnico.~~ 

Artigo II 

Permanecem e.tn vigor~ a.s- deinais ciispPsí-
ções do_ Azo:fdO _ d~ Com~rcio e Pagamentos 
entre a RepúbliCa Federativa do- Brasil e o 
Governo- .da República $oclali.sta da Ro
mênia, de 5 de junho de 1975. 

·Artigo III 
O presente ·l'rotocoló &erá aplicado pro

visori~mJ~nte _a partir de 1.0 de janeiro. de 
1R8i e en.tl;arà em v_igor na data da última 
n9~ficação pela_ qual ~- J;lª'xtes Contratan
tes .se comuniquem, reclprOOamente, o -cum
primento .cctas formalidades, previstas nas 
respectivas _ _legislações, concernentes à en
trada em vig<?r _dps acordos internacionais. 

Feito e a.ssi.na;do em Brasília, no dia 29 
de dezembro de 1933, em dois -originais~ nas 
línguas_-_portugue~a e_ romena, ambos 1gual
menre ãtitênticos. 
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Pelo Gov~rno- da República Federativa do 
Brasil: Ra.niro Saraiva Guerteirõ. -

Pelo Governü da 'República &>ciallsta da 
Romênia: Gheorghe ApOsto!. · 

(As Comfss6es lje Relações Ex.teriores 
e 4e Economia.) 

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 
N• 27, de 1984 

(N9 65/84, na Câõünã dos Deputados) 

Aprova o texto do Acordo sobre Coo
peração ,no Campo da. Ciência. e da 'I'ee
no1ogia entre o Governo da ReDúbliea 
Federativa do Brasil e o Goveino do 
Japão, coricltúdo em Tóquio, a 25 de 
maio de 1984. 

b Congresso Naclooal decret!L: 
Art. 1.° Fica aprovado o texto do Acordo 

sobre Cooperação no Cani po da Ciência e 
da Tecnologia entre o Governo da."-RepúQlica 
Federativa do Brasil e o "GovernO: do Japão, 
concluído em Tóquío a 25 de maio de 1984. 

Parágrafo único. Quaisquer atas __ ou. 
ajustes complementares de que possam re
sultar revisão ou modificaç'ão ao Acordo fi
cam sujeitos à aprovação do CongresSo 
NaCionaL 

Art. 2.0 Este decreto legislativo entra em 
vigor na data de sua publicação. 

MENSAGEM. N.0 261, DE 1984 
Excelentíssimos SenhoreS Membros _ do 

Congresso Nacional. 
De conformidade com o disposto no a rt. 

44, inci•o I, da C<>nstituição Federal, te>;lho __ 
a .honra de submeter à e1evada considera
ção de Vossas Excelências, acompanhado 
de Exposição de Mo_tlvos do Senhor Minis-
tro de Estado das Relações '-Exteriores, o 
texto do Acorqo sobre Coqperação no Cam-
po da Ciência e da Tecnologia entre o Go
verno da República Federativa cto Bras!! e 
o Governo do JapãO, concluído em "róqulo, 
a 25 ele maio de 1984. 

Braslli•, 18 de julho de 1984. - João Fi
gu~iredo. 

EXPOSIÇAO DE MOTIVOS DCTElC/DAI/ 
DAOC"n/BA.L/162/692 (B46) (ElO); DE. 
12 DE JULHO DE 1984, DO -MINIS'N:R.IO 
DAS RELAÇõES EXTERIORES. 

A Sua Excelência o Senhor 
João Baptista de Oliveira Figueiredo, 
Presidente da República. 

SenJJ.or Pres!den te: 

Tenho a honr:a. de referir-me ao Acordo 
sobra COoperação no Campo da diêncla e 
da Tecnologia, entre o Bra_s!l e o. Japão, re
centemente flrmadJ)_ por ocasião da visita 
de Vossa Excelência àquele pais. 

2. Este novo instrumento, resultado de 
cuidadosa negociação. possibilitará a coope
ração bilateral no dorrrlnio da ciência e da 
tecnologia, principalmente nas seguintes 
modalidades:. 

. a)- encontros de variadas formas, para o 
debate e Intercâmbio de informações sobre 
ciência e tecnologia; 

b) envio e recebimento de cientistas e 
peãsoal técnico; 

c) troca de Informações ·sobre c_!ên!:l,a e 
tecnologia; 

d) implementação de projetas e progra
mas. co)ljun too ou coordenados, para· pes-

quisa cientifica e , desenvolvimento · tecnq
lógico. 

3. A assinatura desse -Acordo reveste-se 
de especlal Importância para o incremento 
da cooperação· eientifica e tecnológica en
tre os dois países. É de particular interesse 
para o -Brasil o desenvolvlmen.to _dessa 
cooperação~ uma vez que o Japão não só fi
gura hoje entre as maiores potências tec
nológicas do mundo, como também porQue 

-se destaca espec!alme~te nas áreas de pon-
ta, ou sej_a, aquelas em que aS inov_ações es
peradas paxa os próximos ano.S poderão !n
fluenci.ax em profundidade os padrões de 
consumo e pTodução. São elas: Informáti
ca,· energia, biotecnologia, ·novos materiaiS 
e robótica, entre outras. 

4. Ao Acordo procurou-se .dar enun.elado 
genérico e flexlvel e opera,clonal. Nele se 
prevê o estabelecimento <!e uma Comissão 
Mista Brasileiro-Japonesa de Cooperação 
em Ciência e Tecnologia, na qual se~á_ pe--
riodican::tente discutida e avaliada a imple
mentação do Acor!l,o e examinadas even
tuais riledidas_ específicas que ,~egurás.sem 
a realização da cooperação bilateral 

5, li. vista do exjJO.Sto, ·permito-me en
carecer a 'Vo~ E?ccelência a col_lveniêl).Ci~ . 
de o Governo braSileiro I"atificar o instru
mento, ·para o que será necess-ário~ a prévia 
autorizaçãq do Congresso Nacional, na for
ma do art. 44,' inciso I, da Consti tu!ção Fe
deral. 

6~ Nessas cozidiç_ões, teDho a honra de 
submeter projeto de mensag.ém ao . Cqn
gre.sso Nacional para que Vossa Excelência, 
se __ a~im houver por bem, encaminhe o tex
to do anexo Acordo à consideração do Po• 
de~: Legislativo. -

- Aproveito a oportunidade_ para renovar a 
vossa EXcelência, Senhor Presidente, os 
protestos do_ meu mais profundo respeito. 
._:_ Raliliro Saraiva. Guerreiro. . 

ACORDO ENTRE O GOVERNO DA REPú
BLICA FEDERATIVA DO BRASIL E O 
GOVERNOUO JAP AO SOBRE COOPERA
ÇAO NO CAMPO DA Cll!:NCIA E DA TEC
NOLOGIA. 

o Governo da República. Federativa. do 
Brasil 
e 
O Governo ·cto J:~:];lão, 

RECONHECENDO.• !mport.âncla ci:escen
.te __ nos ~tlmos anos da_ cooperação no cam
po, da ciência e da tecnologia entre os. dois 
paises, 

ACR.EDITANDO que tal cooperação con
tr!buírá para o progre'lSo econômieo e so.
clal de seus respect;ivos pllises, 

COM VISTA· a fomentar alnda mais a 
referida cooperação, 

ACORDAM em que: 

Artigo I 

OS dois Governos, com base_ nof:! pi'incl
plos de ·igualdade e beneficio mútuO, prO
moverão entre si a cooperaçâo no-campo 
da ciência e da tecnologia. Essa cooperação 
será realizada pelos dois Governos nas áreas 
da ciência e da tecnologia a serem determ!-

~ nadas de comum' acordo. -
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Artigo lii 
- Entre as modalidades de coop·eração pre
vistas ne_ste Acordo, poderão ser incluídàS: 

a>__ enContros de variadas fonnas, pa.ra o 
debate e intercâml>lo de Informações sobre 
ciência · e tecnolog!.a; 

bl envio e reeeblmento de cientistas e 
Ressoai ~co; 

c)· tr.oea de informações sobre ciência e 
tecnó]o~jif; -- · 

d) Implementação de projetas e progra
~as-, conjuntos ou coordenados, para pes
quisa científica e desenvolvimento 1>\lcnoló-
g!co; e · ·· 

e) outras formas de cooperação que pos
sam ser mutUamente acordadas. 

Artigo m 
Os dol:f Governos ·estabelecerão uma dO- -

misSão_ ~-ta ~rasileiro-Jàponesa- cte._ ckJ-._ 
operaçãQI em Ciência e Tecnologia (dq.ra
vante d~ignada "ComiSsão'_') para a con
secução dos objetivos deste Acordo. A Co" 
missão se "."unirá .alternadamente no Bra-
sil e no_,Japao, ell!- datas a .serem acordadaS 
por via diplomát1Ca. 

'Artigo IV 

l._ A-Comissão tefá as seguintes funções: 
a) debater as prilictpais quest6es de po" 

lítica rela,cionac'Ja.s à· implementação deste 
A_cordo; 

-b) examinar o progresso dá. implementa
ção deste Acordo; e 

c) apresentax propostas aos dois Gover
nos no que diz. re;;pei,to a medidas e~i
fica.s que assegurem a realização da coope"':' 
ração prevista .neste Acordo. · 

2._ Os contatos referentes às funções da 
Comissão; efetuados durante os .intervalos 
das suas ses.sõesJ .serão realizados POr via 
diplomática. 

Artigo V 
Ajustes complementares que eStabeleçam 

os de.~lll.es ~.procedimentos das·atividades 
especfflcas de cooperação no âii\blto d'e.ste 
Acordo poderão ser efetuados entre os .dois 
Governos ou suas agências, consoante o qu.e 
for maL!; apropriado. Esses ajustes comple
mentares serão e1'etuados de acordo com 
as práticas administrátlvas de cada Gover
D9. 

Artigo VI 

Cada um dos Governos qonceçlerá . aos 
naci.onais ·do outro país os. meios necessá
rios para a realização de atividades sob a 
égide deste Acordo. 

Artigo vn 
·os dispositivos previstos neste Acordo se

rão Implementados em conformidade çom 
as lejs e r_egulamentos vigentes em cada um 
dos países._. 

Artigo VIII 

Nada neste Acordo pode ser Interpretado 
com· Yistas a piejudicax óutros ajustes de 
cooperação entre os dois Governos, exi,..· 
tentes na data da assinatura deste Acordo 
oil cOncluídos :PQsterior:mente. 

Artigo IX 
1: o presente Acordo entrará em vigor 

na data do recebimento pelo . Governo !lo 
Japão de ·nota do Governo da Repúblic~ 
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Federativa do Brasil informando que os 
réquis_1tos neces.sãrios à vlg~nc1a do Acordo 
foram satisfeitos. Este Acordo permanece
ní; -em vigor por dois anos e continuará vi
gente até o seu término, . conforme o tlis
posto n<> parágrafo 2 abaixo ... - -

2. Qualquer dos dois Governos poderá, 
mediante o envio de comunicação PQr es:.. 
ç-rito ao outro Governo, com antecedência 
de seis meses, denunciar este Acordo, _que 
terminará ·a<>-llnal do. período Inicial de 
dois anos ou a qualquer momentQ w,;terl<>r. 

3. O- término do presente Acordo ·não 
afetará a consecução de nenhum proJeto 
ou pro~ama em andamento e que não ha
ja sido totalmente Implementado à época 
do final deste Acordo. 

Em testemúnho dq que os signatários, 
devidamente autorizados por seus respecti
vos .Governos, assinam o prese-nte Acordo. 

Feito em Tóquio, aos 25 dias do mês de 
maio de 1984, em três originais nps Idio
mas português, jaiJonês e inglês,. sendo os 
três textos igualmente _autênticos. No caso 
de qualquer divergência "de Interpretação, 
o . texto inglês prevalecerá. 

Pelo Governo da "República Federativa 
do Brasn: Ramiro Saraiva Guerreiro:. 

Pelo Governo do Japão: Shlntaro Abe. 
r As Comissiles de R.e!aç6es Exteriores 

de Economia e !te. Educação e· Cultura.) 

PARECER 

PARECER N' 857' DE 1984 

(Da Comissão de Redaçio) 

Redaçio final do Projeto de Resolução n"' 84, de 
1984. 

Relator: Senador Alberto Sllva 
A Comissão apresenta a -redaÇão final do Projeto de 

Resolução n"' 84, de 1984, que autoriza o Governo doEs
tado da Bahia a alienar terras de sua propriedade, locali
zàd"as no Município de Iramaia, à empresa· "Fazendas 
Reunidas Santa Maria Ltda.", até o limife de 7.506 ha 
(sete mil, quinhentos e seis hectares). 

Sala das Comissões, 29- de novembro de 1984. -Joio 
Lobo, Presidente- Alberto SOva, Relator - José Lins. 

ANEXO AO PARECER No 857, DE 1984 

Redaçio final do Projeto de Resoluçio n"" 84, de 
1984 

Faço saber Que o Senador Federal aprovou, nos ter
mos do art._l7I, parágrafo úniCo, da Constituição, e eu, 
-· Presidente, promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO No , DE-19~ 

Autoriza o Governo do Estado da Bahla a alienar 
terras de sua propriedade, locallzadas no Munldpfo 
de Iramaia, à empresa "Fazendas Reunidas Santa 
Maria Ltda.", at~ o limite de7.506 ha(sete mn, qui
ohentos e seis hectares). 

&Senado Federal resolve: 
Art. i"' b o_.Governo do Estado da'Bahia autorizado 

a alienar terras de sua propriedade, localizadas no Mu
nicípio de Iranlaia, à empresa denominada Fazendas 
Reunidas Santa Maria Ltda., até o limite de7.506 ha(se
te mil, quinhentos e seis hectares), para a implantação de 
projeto pecuário considerado de interesse social e econó
mico pela Secretaria do Planejamento, Ciência e Tecno
logia' daquele Estado e aprovado pelo Instituto ~e Terras 
da Bahia-INTERBA. 

Art. 2<? A área referida no artigo anterior 'i. <>lie~ 
nada mediante_escritura de promessa de compra e .~nda, 

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção !I) 

com clásula resolutiva condicionada ao fiel cumprimen~ 
to do cronograma físico~financeiro dã execução do pfo
jeto. 

Parágrafo único. A clásula resolutiva poderá ocor~ 
rer, _ainda, se a empresa não iniciar a implantação do 
proJeto no prazo de I (um) ario, -contado da data da es~ 
crittlra de promessa de coinpra e venda ou -se forem para
lisadas as atividades de implantação, ficando o Governo 
do Estado da Bahia com o direito de s6r reintegrado -na 
posse da área. 

Art. 3<? Implantado o projeto, é autorizada a lavra~ 
tura da excritura de compra e venda definitiva. 
_ Art. 49 Esta -Resolução entra em vigor na data de 
Sua publicação. -

O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla) ~O Expedien
te lido vai à pubÜcação 

O SR. PRESID.ENTE (Moacyr Dalla)- A Presidên
cia recebeu, o _Gov~rnado_r do Estado do Espírito Santo, 
o Qfi_ci__Q__TI_!_Sf33, de 1984, solicitando, nos termos do 
item TV do art. 42 da Çonstituíção, autoriZação do_ Sena
do Federal a fim de que aquele Estado possa reali~3:r 
operação de empréstimo externÕ no valor de U sS 
30,600,000.00 (trinta milhões de dólares), para os fins 
que _especifica. 

A matéria -será despachada às Comissões. de Fina.nças 
e de Constituição e Justiça. 

6 SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla)- Sobre a Me-
sa, projeto de r~olução que vai ser lido pelo -Sr. 19'
SecretâxiO. 

h lido o seguinte-

PROJETO DE RESOLUÇÃO N' 112 l>E 1984. 
(Ó~ Comissão Dlretora) · . ·-- -·· 

Altera o Regulamento Admluistratlvo do Senado 
Federal, aprovado pela Resoluçio n"' 58, de 1972, e dá 
outras providências 

O Senado Federal resolve: _ ·-
Art 19 O Regulamento Administrativo do Senado 

Federal, aprovado pela Resolução n~> 58, de 1972, passa 
vigorar com as seguintes modificaÇões: 

I') O parágrafo único -dO-- art...--42-passa- a ter .a seguinte
redação_:_ 

"Parágrafo único. São órgãos da Secretaiiã de Di-
vulgação e de Relações Públicas: 
I- Gabinete; 
II- Seção de Administração; 
IIT - Seção de Reprografia; 
IV -Subsecretaria de DiVulgação; 
V ~Subsecretaria de Relações Públicas. 
2•) Acrescente--se na Subseção IIT --''Da Secretaria 

de Divulgação e-de Relações Públlcas", após o art. 44 o 
seguinte artigo, renumerando~se os subseqüentes: 

"Art...- À Seção de Reprografia compete executar 
tfabalhos de reprodução de textos e outras tarefas corre-
latas." 

3•) O parágrafo único doa rt. 45 passa a ter a segtiiilte 
redação: 

.. Parágrafo único. São órgãos da Subsecretaria de 
Divulgação: 

I - Seção de Redação; 
II- Seçã_o de Imprensa, Rádio, Televisão e Cinema; 
III- Seção-de Produção Técnica; 
IV - S_e_ção de Audiovisual; 
V- SeÇão de Comunicação e Expedição. 
4') Acrescente·se na Subseção III - "Da Secretaria 

de Divuigaçãoe- de Relações Públicas", após o art. 47 os 
seguintes artigos~ renumerando-se os subseqUentes: 

Art..~--Ã-SeçàO _de Produção Técnica compete pes~ 
quisar, orientar?- adíção e alimentar os serviços de infor
mação -e referência parlamentares destinados à veicu
lação, por meios eletrônicos- e na ãrea de Informática 
(PRODASEN), c_om o objetivo de assegurar o acesso 
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dos Senadores aos temas em debate no Senado Federal, 
no Congresso Naciona1 e nos demais setores da vida bra· 
sileira considerados de interesse legislativo. 

Art...- A Seção de Audiovisual compete a cobertura 
fotográfica, cinem-atográfica e- de televisão -destinada a 
ilustrar matérias noticiosas do Senado Federal e para 
atendimento das necessidades internas, e à confecção de 
.. tapes" e de audiovisuais. 

Art... --A Seção ·de Comunicação e Expedição com
pete a remessa do material noticioso aos veículos de !o
formação, por meio de telex, pelo correio ou por outros 
siStemas. 

Art 2~' --0 item IIT, do Anexo II, do Quadro de 
Pessoal do Senado Federal, na parte referente às funções 

=gratifiCadaS, pass·a á vigorar com -os seguintes ácrésci· 
mos: 

04 Chefe de Seção .................... FG 2 
12 Auxiliares de Controle de Informações ... FG 3 
Art. 3? A Tabela de Distribuição de Funções Grati-

ficadas, constante do Anexo II, na parte relativa à Secre
taria de Divulgação e de Relações Públicas, à Subsecre
taria de Divulgação e à Subsecretaria de Relações Públi· 
cas, passa a vigorar acrescida das seguintes funções: 

07.00.00 SECRETARIA DE DIVULDAÇÃO E DE 
RELAÇ0ES PÚBLICAS 

01 Chefe_ de Seção ............... ~ ..... , .. FG 2 
03 Auxiiiar de Controle de Informações ..... FG 3 
07.01.00 SUBSECRETARIA DE DICULGAÇÃO 
O~ Chefe de S_eção .... ._ ... ·~ ._ ..... -.--~ .... r_ FG 2 
07 Auxiliar de Controle de Informações .... , FG 3 
07.02.00--SUBSECRETARIA DE RELAÇOES 

PúBLICAS 
02 AuXiliar de CQntrole de Informações ..... FG 3 
Art. 49_ ~ autorizada a lotação de um Assistente de 

Plenário - ou servidor de função correlata - em cada 
SeÇão da Secretaria de DivulgaçãD _e de Relações Públi
cas e respectivas Subsecretarias aos quais é devida a gra
tificáção prevista no artigo 516 do Regulamento Admi~ 
nistrativo do Senado Federal. 

Art. 59_ A Subsecretaria áe PeSsoal providenciará a 
republicação do Regulamento· Administ~ativo do_ Sena
do Federal, renumerando os seus dispositivos e atuali
zando o número e a distribuição das funções gratifica
daS~ de acordo com o disposto nesta Resolução. 

Art. -& As despesas decorrentes da aplicação desta 
Resolução correrão à conta dos recursos orçamentários 
próp-rim. do Senado Federal. 

ArL 7"' Esta Resolução entra em vigor na data de 
sua publicação. 

Art. 89 Revogam-se as disposições em contrário. 

.Justificação 

Este Projeto de R~olução visa a criar uma nova estru
tura na Secretaria de Divulgação e de Relações Públicas, 
tornando-a _compatível com as modernas técnicas de di
vulgação, especialmente na área eletrônica e de Informá
tica, para tornar possível a implantação de um Sistema 
de Apoiq_ Parlamentar. 

E-ste novo serviço aproveitará os recursos da Informá
tica e das técnicas jqrna_lística~ atuais, para assegurar aos 
Senhores Senadores acesso rápido e fácil aos principais 
pontos de sua atiVidade diária no Senado Federa_! e no 
Congresso Nacional, _com a utilização da Informática. 

Com essas inov_aÇões, a Secretaria coloca-se em dia 
com as mais exigentes técnicas, tendo em vista o objetivo 
fmal, que é o de manter bem informada uma comunica
da de Como o_ Parlamento, que requer subsídios imedia
tos e perfeitos para o êxito no desempenho de suas eleva-
das tarefas. - - -

Sala das Sessões, 29 de novembro de 1984. - Moacyr 
Dalla- Jaison Barreto - Lomanto Júnior- Henrique 
stlntillo - Milton Cabral. 

O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla) - O projeto 
lido após publicadO e distribuído em avulsos fiCará sobre 
a mesa pelo prazo de 3 (três) sessões, a fim de receber 
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emendas, após o que será despachado às comissões_ com
petentes. 

O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla)- A Presidên· 
cia conVOca os Sênhores Parlamentares para uma sessão 
conjunta a reaHzar~se hoje, às 19 horas, no plenário-da 
Câmara dos Deputados, destinada ã apreciação dos _s_e-
guintes Projetas de_ Lei: _ _ _ 
N~ 20, de 1984-CN, que autoriza o POder EXecutívO_a 

abrir créditos suplementares até o limite de Lf$ -
1.855.900.00U.00(f(hum trllhão, oitocentos e cinqífen~ e 
cinco bilhões e novecentos milhões de cruzeiros), e dá 
outras providênci~s; - -

NO? 21, de 1984-CN, que dá nova redação a dispositi
vos da Lei n9 5.29.2, de 8 de junho de _1_867, que dispõe 
sobre a prestação de serviço militar pelos estudantes d~ 
medicina, farmácia, odontologia e veterinária e pelos 
médicos~ farrnaçêutico;<;, dentistas c veterinários; e-

N"' 22, de 1984-ÇN, que_au~oriza o Poder Executivo a_ 
abrir ao Ministério da Educação e Cultura, em favor da 
Empresa Brasi(eií<l de Filmes S.A., o crédito especial de 
CrS 1.000.000.000 (hum bilhão- de cruzeiros), para _o fim 
que especifica. 

O SR. PRESID~NTE (Moacyr 0;:1Ua) -,H<! oradores 
inscritos. 

COncedo a palavra ao nobre Senador Fábio Lucenà. 

O SR. FÁBIO LUCENA (PMO~ .,- AM. Pronuncia 
o seguJnte discUrs-o.- Sr._ Pr~idente, Srs.Jien_adOres: 

Há certas coisãs _que não consigo entender, Si". Presi
dente. Talvez, por um encurtamento sensorial, que tam
bém não consigo explicar. · 

Mas um fato que está enVolvendo diretamente a UiU
versidade do Amazonas é desses fatos que se tornafu -de 
mais dificil compreensão, ainda, para mim. O Senhor 
Presidente da República nomeou para um terceíro mart- _ 
dato na Fundação Universidade do Amazonas o emi
nente educador amazonens_e Professor Octávio Hamil
ton Botelho Mourão. Fo.i marcada a data da posse do 
novo reitor para a úh1nl.a ·següfl.âa-feira -deste mês de no
vembro, e, desde então, o Professor OctáViQ Mourão, 
que já exerceu oito.ãnós de mand_ato à frente da.Univer- . 
sidade do Ama_:?;Qnªs_,_ encontra-se em Brasma e n.ão foi 
ainda empossado. -

Não quero crer, Sr. Presidente, nem devo admitír, que 
alguém possa acreditar em que seja possível um educa
dor ser nomeado para um terceiro mandato_ de quatro 
anos para uma universidade, sem que sua vida tenha pas
sado pelo crivo rigoroso, rude, às vezes até cruel e feroz 
dos serviços de io.formação-qu'e existem em nosso País. 
Assim, presumo, pOr ser -de presunção natural, que, an
tes de ser nomeado para um terceiro mandato, tenha tido 
o Reitor Octávio Hamilton Botelho Mourão toda a sua 
administraÇão ·medida,-pesada, auscultada, esvurmada, · 
vasculhada em todas as suas dimensões, em toda a stia 
extensãO e profundidade, a fim de que o Senhor Presi
dente da República pudesse decretar, como houve por 
bem decretar, nomeando-o para um terceiro mandato. 

Mas ainda fere m_ãis cruelmente e, reclemente e, dolo
rosamente, nada mais punge e lancina do que a calúnia: 
A calúnia, este estilete dos desonrados, que atinge o â
mago da honra alheia. A calúnia, Srs. Senadores, é __ o 
mais malígnó de todos os estigmas que se pode dardejar 
contra o caráter de_um_bom_ç_m probo, digno e honradO. 
E o que está acontecendo neste cxato momento ê precisa
mente o desfiJe da,_ç~tlúnia_, esSa arma pegájôSa, n-ojosa e
odiosa que atinge a· honorabilidade do cidad.ão, como se_ 
ferisse de morte a sua própria alma e _fizesse c_om que o 
seu espírito, a sua_h_o_nra se; sentisse tão atingidos qú.e ele 
próprio se sente imobiliZado para formular aJ!lJa própria 
defesa. _ __ _ __ _ 

Veja, Sr. Presidente, depois de oito anos à frente da 
Universidade do Amazon~.._o ProfCS§or OctáVio Mou
rão, educador de geraçõeS, de quem tive a glóría de ter 
sido aluno a partir de 14 anos de idade, isto faz_29 anOs, 

depois de oito anos à frente da universidade, aquele 
grande homem público, aquele grá":de educador, aquele 
mestre inexcedível das gerações amazonenses ê brutal
mente, nojosamente, acusado ter aplicado no merca_dQ 
financeiro, em seu próprio nome, recursos da Fundação 
Universidade do Amazonas. Se isto fosse verd;t_de o SNI 
e todos os serviços secretos que existem na República ja
mals teriam consentidos_ que o Senhor Presidente João 
Figueiredo riomeasse Uma terceira vei, para uhl terceii"o 

-mandato, o grande reitor da Universidade do Amazo
nas. No entanto, as cascavéis que ele próprio câheou 
para a Universidade do Amazonas, Universidaçle que ele 
ajudou a construir, com o seu alento e o ·seu talento, es- . 
sas cobras venenosas armaram este b_Qte contra_ o grande 
educador, bote tão tfaiçoeiro que, se giJ._ardasse u~ s6 
resquício de verdade, teria impedido a nomeação dÕ pro- -
fessor Mourão pelo próprio Presidente JQãQ Figueiredo. 

A calúnia já estava desfeita, fazia muito tempo. Mas o 
Conselho Universitário, que indiçoti; encabeçando à. tiS
ta sêxtupla, o nome do Professor Octávio ~oUrãO, Por 
um de Seus membros, o Professor Marcos Luiz Barroso 
Barros,-que-é PreStdente da Associação ~o~s Docentes da 
UÍ1íversídade do Amazonas, conteç.eu a agir com essas
mediocridades inconforhul.das, com esses apedeu.tas que 
querem se apossar do ~istem.a maiot da ed.Ucãçàõ no meu 

· Estado. E, por vias desconhecid!!S, mediante canais n~o 
reVeb."dõs, cOmeçou a enxurrar ~obre_ os órgãos de igfor
mações do País denúricias tôfalfuehie imprOcedentes, in
verídiCas, com o simples fito, com o objetivo único de re
taráãr- a- posse do verdadeit=ó Reitor da Universidade, 
cargo que· ocupa porc-on'quiSta, por mêrito, por brio, bri
lho e talento. E ainda, por escolha livre e expontãne-ã-, es
colha por ·prova e por títulos, escolha partida das mais 
altas autoridades federais à frente o Senhor Presidente 
da República. E alguns jornais que circulam no Pais vei
culaiam a informação: E o fizeram, naturalmente, cum
prlndo com o seu dever de infoiillar. Só que neste caso, 
Sr. ?"residente, eu apelo ao jornal O Globo e ao jornal A 
FOlha de S. Paulo; no sentido de que, através ·do~ docu
mentos que vou expor ao longo deste prtmunciamento e. 
-arieXã-los a este disctJ.rsO-para que-constem dos Anais do 
Senado e, conseqUentemente, do Congresso Nacional~ 
apelo-a esses dois jornais, não para retificarem a infor~ 
mação alítefiOt, rtfas·-para·publicarem a informação que 
se conc"aten3. e que se Sintoniza com a verdade verdadei~ 
rã: -úilícã e exclusiva. -

No dia 8 de novembro de 1984, o Professor Octâvio 
Hamilton Botelho Mourão, difi&iu- à AssOCiaÇão doS 
DocenteS da UniverSidade do Amazonas o offci9 ~e teo_r 
seguinte: 

Manaus, 8 de novembro de 1984, 

À 
Associação dos Docentes da UA (.ADl.JA) . 
Rua Martins Santana, n'i' 1053/ A 
Centro-- Nesta 
Sob protocolo 

Ã atenção: Sr. Marcus Luiz Barroso Barros_ 
Presidente 

PreZados Senhores: 
RetÔrnando a est.a capítal à noite- de ontem, fui 

surpreendido pela Edição Especial do Infoi'maHvo 
dessa Associação de Docentes, de 5-l~t_-84, Subposiã 
à carta de v. s'. a mim desti_nada.e datada de 19-IJ._ 

-"84, mas apenas recebida, em envelope chancelado 
de Confidencial, ao entardecer de 5-11-84, portanto, 
antes ffiesrrio da reSposta que passo -agora -a~se-qíien
cionar. 

19 Desde 26 de outubro findo, uma sexta-feira, 
chegoU ao meu conhecimento a aludida operação, 

- no entanto, s_em maiores detalhes ou niinúcías que 
pUdessem ser vistas e lidas; -~ _ 

2~- Já aos 31 daquele mês, quarta-feira, 
trouxeram·me uma xeroc6pia: (aqui anexa) de tal 
aplicação, peta qual atestará que o nome do_aplica-
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dor encontra-se ilegível e a data de aplicação é de 5-
10-84, conforme mifl:ha t::ntrevista--a .. A Crftica~•;-
publicada aos_ 2·11-84, documento est~ passado ao 
tePOfier;- cofio, de ig'ual fo-rma, minha carta
in.terj:lelatlva de 31-10-84 ao BanCo Econômico S.A., 
Manaus, e a resposta deste, no día seguinte, i.e., l'i'-
11-84; . -- ... 

:3~ __ AgOra, e·riyiada_gentilmente por V. S•, surge 
oUtra x.eroc6pia;-onde emerge meu nome, embora 
,com grafia err~da, todavia, é- claro, com sonori
zação Correta e.: a __ data çia aplicãção transril.udada 
para 9-10~_84. -o _que vai de encontro ao tópico-do 

JnformatiVo-EdiçãÕ-ESpecial dessa Associação, pre
sj_diQ~ _po~ V, ~·. edição esta -lançada às ruas aos 5-
i1-84 ou no di~ seguínte, quandO eu eStava ausente 
cte:_-Manaus; e, o restante dos dados num.ÇricQ_~ e ou
tros_Lndispensáveis ao preenchimento do fo_rmulârio 

.inererite,à operaç~o. em ambas xerocópías perfeitã
-me~t~ iguais: _ . 

4~- Repetindo parte de minha entrevista ao cita
do _mªtuiino, o n"' da Conta Qo Aplic3.dor, 
Ol9.0!7Ó55~7. n~§_duas xe:roc6pias profetadas sobre 

~
0

-_ManaUs e~ posSivelmente, alhures, some-nt!! o BancO 
_ Econômico SA. poderá tornar do domínio público 
- o- seu cliente, um felizardQ,_ sem dó vida; a minha 

co_nta no _Banc9 Econô_mico S.A., inserida na rninh_a 
Cntrevi~ta deJ-ll-84, repito, tem o nQ 099 .030254~ 1; 

S'i' A furi de~excl~re_cer e apontar os/ as agentes 
responsáveiS por esse fato, que poderá ou não s~ 
configur-ar doloso, ãS providências foram, de pron
to, acionadas por mim, incfusive junto ao próprio 
Banco que, por ora, em diligências processuais
administrativas internas, virá à tona sobre o assunto 
e todos nós então saberemos de ~oda __ a.. verdade ou 
~quem s~be?- da :tfamajarnüição; 

6-:> No tópiC0-4 do Informativo-Edição Especial 
de v. s•,_em c_irculação, diz lá "como existem os pre
cedentes--da coRQA-BRASTEL", sabe toda a co
munidade manaurana que o Ministério da Edu
cação e Cultura, conseqüentemente, o Governo Fe
deral, em sindicâncias por mim requeridas- e, à é
poca,_ proriunciei-me através dos canais de comuni
cação social - concluiu pela seriedade e lisura da 
operação, idêntica em número, gên-~ro e grau, a de 

_. muitas Pessoas Jurídicas _de Direito Póblico; 
7<1 Quanto às ~olicitações. d~- V_, S• ~ d~ seu_ 

Informativo-Edição Especial, desta Universidade 
vi~ a Prestar "todos os esclarecimentos ~uscit~do~ 
com dados têcnicos sobre sua situação_ finan_ç~ira, 
seus extratos bancãrios, etc. etc .. .'~, isto é- feito 
anualmente às autoridades federais competentes, 
aÍêm da distribUiçãO à. farta pelOS Órgãõs pUblico~, 
asSOciações, ·crassiStas-e profissionais, a pessoas tr:~i
_cas,_~tc, etc~ d~.u!!_l ~elªtóri() deati~!da~~s e~~-~ 
lanç_()_S ge~a1 e mensal ~a Universidade do )\rrüi~o- _ 
-nãs, cabeltdo: a essa Associação de Docentes~s:çm
soante textua no tópico tO de seu Informativo- _ 
Edição ESpecial, o direito "de ~opi_ar as medidasju
diciais cabíveis para defender o patrimônio da Uni

.Nersidade no momento em que se considere neces
sário".-

c -,-Finalmente., agradeço sensibitízado a_ d~fesa de 
V, S• quanto à minha honorabilidade e, na con
vicção de que fará também circular, de imediato, 
esta resposta, de igual forma, certo estou de que V. 
S' deplora e lamenta o fUror do animus injuria_ndl 
desses derradeiros dias. 

Atenciosamente. - Octávio Hamilton Botelb~ 
Mourão, Reitor~ 

O oficio; Sr. Presidente, encaminhado ao professor 
Marco Luiz Barroso Barros no dia oito de novembro ~e 
1984, atê hoje não foi divulgado na edição e~pecial do in
fOirnatlvo ·o.o Conselho Universitãrio do Amazonas. 

f. a Calúnia, Sr. Presidente, este sabre dos desonrados 
que tenta lançar ao infortú!'lio, os homens que não ver
gam a sua tez, os homens de honra inatacável, de repu~ 
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tação proba, e de carâter ilLbado, homens que se pas.c;ado 
têm c possuem a serviço da causa pública e este passado 
muito mais s_e agiganfa e se alenta com o passado do Pro~ 
fessor Octâvio Mourão na_ Univ~ers~d9 Ama2;onas~ a 
qual dedicou toda a sua existência, meStriO nO início- dos 
anos da década de 50, quando ao se falar e_m Uniy_ersida
de do Estado do Amazonas seria_ o mesmo que se falar 
nas possibilidades e viagens interplanetârias pelo nosso 
País. 

Mas, Sr. Presidente, da tribuna do Senado da Repúbli
ca, mando um aviso aos inimibos do _Reitor nomea,çiQ 
pelo Presidente da República. O ex-aluno do Reitor estâ 
de plantão em Brasflia, na tribuna do Senado, para en
frentar e para lançâ-los à execração pública, da popu
lação universitária, em particular do meu Estado, esses 
urdidores da calúnia, criminosos impunes COntra a honra 
dos honrados, e que só não colocam a própria honra em 
leilão porque atê hoje não apareceu quem queira arrema
tar, em hasta pllblica, a honra dos desonrados. E ao_Pro
fessor Octávio Mourão, além da solidariedade do seu ex
aluno, ex-aluno do colégio Estadual do Amazonas ... 

O Sr. Jorge Kalume- Permite V. Ex• um aparte? 

O SR. FÁBIO LUCENA- Com todo o prazer, nobre 
Senador Jorge Kalume. 

O Sr. Jorge Kalume- V. Ex• também me emocioõou, 
com o seu gesto de gratidão, como uma das virtudes do 
nobre representante do grande Estado do Ama,zonas, 
viitdo a esta tribuna defender um homem de um gabarito 
moral como é o Professor Mourão. Parabéns a_ V. Ex• 
Como diz o adágio: ''a calúnia tem o vôo curto", em cur
to espaço de tempo, o Magníficõ Reitor, depois de termi
nar o seu segundo perfodo, é reconduzido para as mes
mas e honrosas funções ni.J.ma prova sobeja da sua probi
dade, da sua dedicação e do seu magnífico desempenho à 
frente daquela grande Universidade. Tem V. Ext- a mi
nha solidariedade, extensiva a esse grande homem públi
co que é o Professor Mourão. 

O SR. FÁBIO LUCENA~ Agradeço sensibilizado, 
nobre Senador Jorge Kalume, a solidariedade de V. Ex•, 
que transborda daqui do plenário do Senado Federal 
para a comunidade universitária do meu Estado. Solida
riedade não apenas do Senador acreano, mas da popu
lação do Acre, irmã da população amazonense, que, sem 
dúvida, vai servir para enriquecer ainda mais o currículo 
notável e magnífico do magnificentíssimo Reitor da Uni
versidade do Amazonas, reconduzido para um tefceiro 
mandato na Universidade, fato até agora só <i.i::OOteCido 
na Universidade de_ Brasília, porque poucas são as notí
cias, Sr. Presidente, de que urp reitor tenha permanecido 
por mais de dois mandatos à crista de uma universidade. 

Concluindo, Sr. Presidente, digo ao Professor Mou
rão, recordando os velhos tempos do Colégio Estadual 
do Amazonas, os tempos dos meus 14, dos meus_ 15, dos 
meus 16 e dos meus 17 anos em que fui seu aluno no cur
str secanrlário-:-~S"--ãguas-da-vida--às--vezes são- -sólidas; ao 
serem tentadas singrar por naves não preparadas para 
singrã-las, estas naves podem dar-se muito mal." 

Repito ao Reitor a velha lição que apredemos com os 
cal!-miadores de Rui Barbosa, que lhe foram chorar ao 
leito, ao leito em que ele já agonizava, pedindo perdão 
pelas assacadilhas que, em vida, foram lançadas contra a 
honra deste que, hoje, é Patrono do Senado. Que perdoe, 
por conseguinte, o ProfeSSor Mourão aos seus detrato
res. Mas eu não os perdôo, Sr. Presidente. A partir do 
dia 6 de. dezembro, próximo ViridoUro, estarei em Ma
naus e, pelas páginas do meu jornal -A Critica- vou 
desmascará-los um a um, haja o que houver, custe o que 
custar. O Professor Mourão perdoa, Deus pode perdoar, 
mas eu e o meu povo não perdoamos. 

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

DIÁRIO D:0 CONGRESSO NACIONAL. (Seção_ll) 

DOCUMENTOS A QUE SI! Rl!él!RE O SE
NADOR FÁBIO LUCENA EM SEU D(SCURSO, 

As instalações tisicas da Fundação Univen~idade do 
Amazonas apresentaram um crescimento de 210,8 por 
cento, entre 1977 e 1984, período em que o professor Oe
tãvio Hamilton Botelho Mourão passou a exerc._er a 
função de reitor dessa instituição. 

De acordo _com dados fornecidos pela Prefeitura do 
Campos Universitário, a ãrea construída da universida
de, em campl, até 1977 era de 9 milll2 m2, enquanto que 
de 1977 a--1984 aUmentou 26 mi1665 m2, totalizando 35 
mif777m2 e que em percentuais apresenta um cresêimen
to de 74,5 por cento. 
Os percentuais 

Segundo os números da Prefeitura do Campu1, a irea 
c:onstnóda, em campi, até 1977 era de 9 mil112m1 enquao
to nos prédios próprios IDStalados em 'rea. urbana era de 7 
mi1384 m2• O craclmento du construções em prédios alu
gados 00 cedidos à lnstltulçio rol de 6 mU 338m', touii
ZI.ndo 12 mU 834 m2• 

O mesmo quadro, em relaçio a 19_84, apresmta o se
guinte comportamento: úu coustrufda em Campl, 35 mil 
777 m2; em prédios próprios em unidades ~rbanas, 7 mil 
384; em prédios alugados ou cedidos, 8 mil 062. Total 
apresentado neSse PCríodo: 51 mil223 m2.~Ci-esC:1'illenfo 
em termos percentuais: 210,8%. 

A fase de crescimento da Fundação Universidade do 
Amazonas reflete uma preocupação básica do Reito~; 
Octávio Mourão em dotar a instituição de melhores ins
talações, possibilitando um melhor ensino, tanto a pro
fessores quanto estudantes, alêm de maiores condições 
aos funcionários da fundação. 

CURRICULUM VITAE 
DO PROFESSOR 

OCfÁVIO HAMILTON BOTELHO MOURÃO 

CURRICULUM YITAE 

Nome: OCTÁVIO HAMILTON BOTELHO MOU-
RAÃO -

Filiação: Hamilton Mourão eArminda Botelho Mourão 
Naturalidade: Ama2;onense 
Nacionalidade: Brasileira 
Data do nascimento: 8 de setembro de 1921 

I. Graduação: 
1.1 Licenciado em Física pela Faculdade de Filoso

fia, Ciências e Letras da Universidade do Estado da 
GiJailàbara. 

1.2 Bacharel em Direito pela Faculdade de Direito 
do Amazonas. 

2. Trabalhos Publicados: 
·-2.1 Cálculo de Resistência Interna de Pares Term.oe-

létricos por Métodos de Pontes (publicação avulsa INPA 
- 1956). 

2.2 Estudo sobre imagens produzidas em espelhos 
PfãnOS -àri&"Ulares (PLi5iieãçãO avuisa INPA - 1956). 

2.3 Q_ teorema de Ptolomeu aplicado_ na determi
nação dos lados polígonos regulares inscritos em um 
cfrculo (publicação avulsa INPA - 1956). 

2.4 Estudo sobre Medidas das Grandeza!! _Fí~iç_as 
(publicação avulsa INPA - 1956). 

2.5 Estudo do Espectro do H idrogênio - Cálculo da 
Constante de Plank (publicação avulsa INPA n' 22). 

2.6- Determinação da Cor de um óleo pelo Método 
Espectrofotomêtrico - Revista Tecnologia 2 (4): t-12-
1960. 

2.7 Situação atual do problema de óleos vegetais
Revista d~ Associação Comercial do Amazonas XXI (2): 
5: 16-24-1962. . 

2.8 Determinação do teor do óleo de Tungue em 
mistura com óleo de linhaça --:-· Boletim do INPA -
Série Tecnologia n' I - 1969. 
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3. Conferêoclu Realizadas: 
~1 As atividad_es do IN_PA na Amazónia - _ _Audi

tório Alberto Rangel - Escola de Estado-Maior da 
Polícia Militar do Estado da Guanabara (1967). 

3.2 Uma poHtica de Pesquisa na Região Amazónica 
.::...._cOngresso--de EStudailtes dC Medicina (1971). 

3.3-- O problemã de óleos vegetais na Região Amazô
nica_- Associação Comercial do Amazona$> {1962). 

3.4 A Unidade das Ciências Matemãticas - Reu
nião da Sociedade Brasileira de Matemática Faculdade 

0
_-de Ciências Eçonó1llicas ---:- Man_aus - 1971. 

3.5 A Política da Pesquisa Científica ·no Brasil -
Alunos da Faculdade de Filosofia Ciências e Letras da 
Universidade do Amazonas- Auditório .. Alberto Ran
gel"- 1971. 

3.6 _ Preservação da Natureza- Alunos da Faculda
de de Filosofia, Ciências e Letras da Universidade do 
Amazonas- Auditório "Alberto Rangel" - 1971. 

3.7 A Escola Superior de Guerra- I Ciclo de Con
ferências sobre Informática para Executivos do Governo 
do Estado do Amazonas- Escola de Serviço Público do 
Estado do Amazonas- 1976. 

3.8 Sistema Nacional de Pesquisas Cientfficas e Tec
nológica - Associados da Associação dos Diplomados 
da Escala Superior de Guerra- Manaus- 1976. 

3.9 A Universidade do Amazonas no contexto Re
gional - Alunos do NPOR - Manaus- 1977. 

- 3.10 I~' Plano- Diretor da Universidade do Amazonas 
.=._ Alunos do NPÜR - Manaus- 1978. 

3.11 Expansão do Ensino Superior em face da exi
gências do Mercado de Trabalho- Federação dos Tra
balhadores nas Indústrias do Estado do Amazonas -
1978 .. - -

3.12 -A Ctise Educacional Brasileira - Associação 
dos Diplomados da Escola Superior de Guerra- Cuia
bã- J<i79. 

3.13 A Universidade e a Educação no Meio Rural
ADESG/Am- 1979. 

3.14 Participante como Conferencista do Ciclo de 
Palestras para os oficiais superiores da Guarnição de 
Manaus, do Comando Militar da Amazônia, maio de 
1979. 

4. Especlallzoçio e Cunos: 
4.1 Curso de Especialização em Física - Instituto 

de Tecnologia da Aeronáutica -São José dos C~mpos 
- 1956 .. 

4.2 Ct.irs_o de Óptica APlicada- Instituto de Úleos 
- Rio d_e Janeiro - 1957 f59. 

4.3 -Curso de Especialização de Emissão e Absorção 
- Instituto de óleos- Rio de Janeiro - 1957/59, 

4.4 Curso de Introdução à Física Nuclear- Institu
to de Física da Universidade do Estado da Guãllabara 
- 1964. 

4.5_ Curso Superior de Guerra- Escola Superior de 
Gueira- Rio de Janeiro - 1975 .. 

5. Estágios ReaUzados: 
5.1 Instituto de Óleos- Ministério da Agricultura 

- Rio de Janeiro - 1957/59. 
5.2 Instituto de Óleos- Ministério da Agricultura 

- Rio de Janeiro - 1963/66. 

6. At!vldades Didáticas: 
6.1 Ex-Professor Catedrático de Física do Colégio 

Estadual do Amazonas- 1944/1962. 
6.2 Ex,-Professor Catedrático de Matemãtic&- Co

légio Estadual do Amazonas- 1950/1962. 
6.3 Ex~ Professor de Física e Matemática do Colégio 

Nossa Senhora Auxiliadora- Manaus- 1946/1949. 
6.4 Ex-Professor de Física de Colégio Dom Basco

Manaus - 1952}1953~ 
6.5 Professor da Cadeira de Fisica Geral e Experi

mental da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras, des-
de 1961 - Professor Fundador da referida Faculdade. 
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6.6 Professor de Físi~a~"fviatemâtica do Curso de 
Matemática da Faculdade d~ Filoso_fi,a, ~~~~~e ~etras 
da Universidade do Amazon;~.s. _ ;__,_ :~ -~~;;_,·_ .,_ 

6.7 Ex-Professor da disciplina -Cálculo II _do Curso -· 
de Matemática da Faculdade de_ Filosofia, CiênciaS eLe:: 
tras da Universidade do Amazonas. . __ ·--~----

6.8 Ex-ProfeSsáf"deMatemática do Curso de. Licen
ciatura em CiênciaS ·da Faculdade de Filosofia, Ciências 
e Letras da Universidade do Amazonas. 

6.9 Professor de Físlca I e Física_ II do Instituto de 
Ciências Exatas da tlniversida<l.e do A(tlazo~_a~~ fPto~
sor Titular). 

7. Advidades de Pesquisas: 
7.1 Pesquisador em Física...:.. Nível 22--dOlristitu

to Nacional de Pesquisas da Amazônia- 195Sjl971. 
7.2 Chefe do Laboratórío de Espectr_ografíaâo Insti

tuto Nacional de Pesquisas da Amazônia- 1957/1967. 

8.- Outras Funções Desempenhadas: 
8.1--Diretor do Colégio Estadual do Amazonas-

1953/55. 
8.2- Direto( da raculdade de _FHos_ofia do Amazo

nas - 1962/63. 
8.3- Membro do Conselho Estadual dt; Edu_cação-

1962. 
8.4- Diretor SUbstituto da I• DiviSão_ do INPA -

1959(1962. . 
8.5 -Diretor da I• DiviSão do INPA- 1967/1971. 
8.6- Respondeu pelo Expediente do INPA em ou

tubro de 1960 e em novembro de 19.62. 
8.7- Diretor, em exercfcio-, do INPA de _março de 

1968 a março de 1969. 
8.8- Diretor Subsituto do_JNPA-:- 1969/1971. 
8.9 -Diretor dã._ Faculda_~ de Filosofi!\, CiênClaS_ e 

Letras da Universidade do Amazonas- 1971/1972. 
8.10- Membro do Conselho l]níversítário da Uni~ 

versidade do Amazonas, de 1971 até a presente data. 
8. [ f- Diretor do Instituto_ de Ciências Exatas da 

Universidade do Amazonas de março _dc;l972 até: julho 
de 1973. 

8.11 -Ex-Chefe do Departamento de Física e Mate
!Tiática da Faculdade de Filosofia, CiênCias e Letras da 
Universidade do Amazonas. 

8.13- Vice-Reitor da Universidade __ do AmaZQ!llls_
nomeado por ato presidencial de 18-7-73 põf-Urifmanôã.
to de_quatro (4) anos- publicado no Diáiio Oficial da 
União de 19-7:-73 --pâgiriã 7.045. -

8,14- Reitor da Universidade do Am_azonas, nqmea
do por ato presidencial de 15-2-77, para um-mandato de 
quatro (4) anos, publicado no DiáriO Oficialâa União de 
16-:l-77, pãgina-2.008._ ·· ·-· 

9. --Outras Ath•idades: 
9.1- Delegado, no Estado do Amaz-onas, da Asso

ciação dos Diplomados _da Escola Superior de Guerra; 
9.2 ...,...- Presidente da_ Comissão Nacional de__MQral e 

Civismo do Amazonas- COMOCI_- AM.- designa
do pela Portaria n9 GS 1.160/77, de 21~7-77- Pll:9licad~ 
no Diário -Oficial do _Estado, dia 22 de ju_lho de t977. 

9.3- Presidente .da Campanha Nacional de Escolas 
da Comunidade no Amazonas. 

9.4- Membro da Socieda.dt:. Brasileira para o Pro
gresso da Ciência. 

9.5- Membro da_ Ass_ociação_Têcnica· Brasileira de 
Celulose e PapeL 

9.6- Membro _da _Sociedade Brasileira de l~Wca. 
9.7- Participãnte da XX_II R~união Plenária do,Con

selho de Reitores das Universidades Brasileiras, realiza-
da em Manaus, janeiro de_ 1976. , _ 

9.8- ParticiPante da XXIII Reunião Plenária do 
CRUB, realizada em Maceió, julho de 1976. 

9.9- Participante da XXIV ReuniàQ Plenária do 
C_RUB, realizada em Florianópolis, janeiro rle 1977. 

-9,.10---: Par_tic_ipante da XXV Reunião Pl~n_ári_a do 
CRUB, realizada no Rio de Janeiro (Niter6i)1 Julho de 
~~~ . . 

_ 9.1r;.:...:Participante da XXVI Reunião Ple~ária do 
CRUB, realiZada _em Cãinpo Grande (RS), janeiro de 
1978. - - ~-·- ~ . 

9.1i- PàrtiCipante .. da_ XXVII Reunião -Plenária do 
-cR.UB. ieallzada em -Guarapari (Es), em 1978. 

· 9. ·13 --Participante ·da XXVItl Reunião Plenária do 
C&üB, r~alizada e-m aelo Horizõiüe- (MG), em 1979. 

9.14- Participãnte da XXIX Reunião Plenãria do 
CRU B, realizada em João Pessoa (PB); em 1979. 

9.15- Participante da XXX Reunião Plenãria do 
CRUB, realizada em Curitiba (Paraná) em 1980. 

9.16- Pãrf.ldp-inte da XXXI Reunião Plenária do 
CRUS, realizada em São Luis (Maranhão) em 1980. 

9.17-Participante da XXXII Reunião Plen(lria do 
CRUB, re~Hzada em Santa Maria (RS) eril l98t. 

9.18-- Participante da XXXIII Reunião Plenária do 
CRUS, realizada em Maceió (Alagoasrem 1981. 
· 9:19- Participante da XXXIV Reunião Plenária do 

CRUB, realizada em Cuiabã (Mato Grosscr)~em 1982. 
9.20- ParticiPante da XXXV Reunião Plenária do 

CRUB~-r-e-:ifiZàda em Sergipe (Aracajú) em 1982. 
9.21-Participante da XXXVI Reunião Plenária do 

CRUB, realizada em Natal (Rio Grande do Norte) em 
1983. 

9.22-P:irticipante da XXXVII Reunião Plenária do 
CRUB, realizada em Campinas (SP) em 1983. 

9.23- Anfitrião da XXXVIII Reunião Plenária do 
CRLiB, realizada eni Manaus (Amazonas)_emjaneiro de 
1984. 

10.- Condecorações: 
t0-:.1 ~ COrld.ecotacfõ com a Medalha do Pacificador, 

;;;nformê- Portaria n~' 935, de t -f-8-Sif-do Exm9 SenhOr 
Ministro de EStado d~ Exército. 

10.2- Cond~corado ~~m·a Medalh~ "J?aulo Sarmen: 
tQ.',~nforme Re_soluçào n~> 2 do Conselho Técnico Con_· 
sJJ1tivo da Esco(a Técnica Federal do~ Amazonas. 

t0.3-_Cond!::c.o_rado com a Medalha do ~Mérito Mé
dico, conferida pela Associação Médica do Amazqnas, 
em ato realizado em 17-10-80. 
. 10.4- Çondecoraq_o com a Medalha dos 2;5,_anot.Po 
Comando Militar da Amazônia- 27-10-81. 

10.5- Co~decorado- conl a Medalha d_o Mérlto_ Des
portivo, por Decreto nl' 7.049 de 28-2-83, dõ Ex:celentíssi
ffio Senhor Governador do Amazonas. 

10.6- Condecorado corrl a Medalha do ~'li' Cente
nfu.io d~ Abolição da Es~ravatura Negra no Am:azonãs" 
pela Resolução núméro 002 de 24-5-84 do Instituto Ge?
gráfico e Histórico do Amazonas- 10-7~1984. 

t0.7- Condecorado com a Medalha do_ Mérito Uni
versitário, conferida pela Universidade Federal do Acre, 
conforme Resolução n~' 6 de 16-7~ 1984, em ato i'e<!lizado 
no dia 19 de ou_tubrQ de 19-84. - - -

Jl._- Títulos: 
11.1- Professor "Honoris Causa" da UniVúsida_de 

Federal do Maranhão- 18-9-1981. --
l i .2- Cidadão _da cidade de Pedi-o Ú --Piauí - 8-

12-1981. 
11.3- Sócio BeneméritQ_c!a Liga ~e J?efeSãNacional 

- 1983. 
11.4- Membro da Academia Amazonense de Letras 

- 1983. 
_ M~naus, 3 de outubro de 1984.- Octávi_Q Hamil~on 

Botelho Mourão. 

O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dallã) - ConcedO a 
palavra ao eminen.te Senador Hélio GueirOs-. (Pausa.) 

S.Exf não está presente. 
Cõncedo a palavra ao nobre Senador Octâvio· Cardo

so. 

Novembro de 1984 

. O Sll.. OCTÁVIO CARDOSO (PDS- RS. Pronyn
- ci~ -o segUint"e discurso.) - Sr. Presidente, Si-s. Senado-

res: _ __ _ ~ 

Encerrou-se_, ontem, no Auditório Petrônio Portella, 
nesté S"enaao, o I COBRAG - CongrGSso Brasileiro da 

-~ Agricultura de Grãos. 

-Sabemos que a agricultura tem sido erigida em meta 
prioritária de todos os governos. Entretanto, a Iímitação 
de rec"ursos ou a falta de uma política verdadeiramente 
d.eterminada_e d~fi.ID:AA.-Ç'rn fazer deste setor da econon;a!a 
uma verdadeira prjprida-de', tem levado a agricultura bra
sileira a sofrer inúmeros percalços, como recentemente 
está acontecendo com a falta de libera_çào de recursos 
por paite dO-B-anco do -Brasil para o custeio das plan
tações e das _safras agrícolas. 

O I Corlgresso Brasileiro da Agricultura de Grãos teve 
a virtude de:_debater a problemática da_nossa a_griculturã, 
da comercialização e da exportação de produtos agríco
l<:fs, de deliriear um~a política para o futuro e de- demOns
tr;:tr as perspectiVas que tein a nossa agricultura. Faço, 
portanto, o registro_ deste evento que considero de gran
de iinpcirtâil-Cia· no desenvolvimento da agricultura brasi
leira. O documen_to básico diz: 

"O presente Congresso alerta a todos os_ que se 
sintam responsáveis pelo bem-estar do povo brasi~ 

-leiro para as perspectivas da produção, consumQ in
terno e de_ eXPortação dos principais alimentos pro
duzidos no Brasil. A continuação das tendências 
3tuais da pi-oduçio brasUeira de alimentos (prinCipü
mente-grãos) poderá levar o País à situação de grande 
importador desses produtos, situação esta que ne
nhum país do mundo aceita sem grande relutância. 
- Esta_ê a idéia _central para discussão nes(ç Con~ 

-· gres_so. O.G.onfronto entre as previsões de consumo ·e_ 
--= produção de alimentos não é risonho. O País siin~ 

plesmeri.te poderá se _d_efro_ntar, em 1995, com cr~se 
semelhãnle._à do primeiro choque do petróleo, em_ 

_ 1973-. POderá necessitar de importar US$ 6,4 bílhõeS 
de arroz, milho, feijão e trigo, sem que a exportação 
de outros produtos agrfcolas possa cobrir mais do 
que US$ 3 bilhões, existindo, assim, um déficit cam-
]Jial de US$ 3,4 bilhões. · · 

Os organizadores deste Congresso e os técnicos 
-- --que os ãssistem evidentemente não se conformam 

-- com ess~s perspec_tlvas. A necessidade elementar de 
nutrição do povo brasileiro não pode depender de 
decisões dos Países exportadores de alímentos, 
sobre __ as_quais não temos nenhum controle. Daj,_a 
Sugestão. de ãlternativas dç política capazes de viabi
liZar -aquilo que é absolutamente nec_es_sãrio: a pro
dução agrícola de alimentos terã que imprescivel
mente, crescer 7% ao ano, até 1995, para afastar a 

- concretizaç_ào dessas perspectivas ameaçadoras e 
possibilitar, com a meta deste Congresso, que oBra
sil. aléui da satisfação de suas necessidaqes alimen-

-- __ tafes, seja exportador fíquido de USS 5 bilhões em 
.grã_os. Q confronto dC:ssas duas situações diz o q~e 
_reaLmente representa a nossa meta. Ela se tradu;z: em_ 
ganhos no padrão de_ nutrição c!-o J~ovo brasileiro, já 
bastante precário, no_s dias de hoje .• em 1:!!11 ganho de_ 
US$ 8,4 bilhões, além de outros beneficias sOc~aíS: -
marcantes. 

MaS as medídas indicadas não esgotam o p-robte
- ma. O que, na verdade, é absolutamente impres~ 
cindível para o Brasil de hoje é uma mudança global 
de atitude perante a agricultura, não mais de mero 
interesse setoriat, mas sim fundamental para toda a 
economia, que não pode mais prescindir de __ uma 

_ ag_ricu_ltura dinâmica. 

- Por iSso, a relevância do ideal de produção de 
100 milhões de toneladas de grãos extravasa os limi
tes deste Cõngresso. t. ·um alerta a toda a Nação: 

-políticO:~. emp-reSários f! trabalhadores." 
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I. PORQUE DUPLICAR A PRODUÇÃO BRAS!-. 
LEIRA DE G_RÃOS'!015 

Estagnação da produção 

Desde 1977- ou seja,- há quase 8 aiios- a p-ro"dução 
brasi!eira de grãos es~_á estagnaebl abaixo de urri (etõ de 
50 milhões de tonelãâas. Nesse pe-ríOdo, nunca houve 
qualquer safra realmente abundante, capaz de-recorTtpor 
um mínimo de estoques estratégicos dentro do País. No 
mesmo perfodo, a população cresceu em mais de 20 mi
lhões de consumidores potenciais. 

Inflação, D~vida e Crescimento 

A dívida externa triplfcou;-pãSsando de US$ 32 para 
cerca de US$ 100 bilhões, com elevadíssimas taxas (k 
servfç:o de capitaL Ao mesmo tempo, a taxa de inflação 
quintuplicou, passando de 40 para mais de 200% ao ariO. 
A conjugação desses fatores evidentemente_ inviabjlíza o 
crescimento económico, agraVando a situaÇão futura e a 
frágil estabilidade social presente. 

Agricultura Interesse Nacional 

Uma população de 130 milhões de habitantes- a 
grande maioria cõffi carência nUtricionais flagrantes- e 
a contínua pressão inflaciõriária exerclda--pela Insuficien
te oferta de_ alimentos, são razões poderosas para que 
voltemos nossa atenç-ão prioritária à maior produção de 
grãos no País~Mas.este não é-um problema exclusiva
mente da agricultura. É de todo o País_._ 

Existem, também, razões estruturais que justifiC-am 
amplamente uma rãpida duplícação do atual nível de 
píOdução de_a_limentos básicos. Essas razões estruturais 
são: 

a) a contínua queda dos salários reais, no meio rural, 
desde 1977, acompanhando a redução da rentabilidade __ 
na produção de graõs; 

b) o ê-xodo rural conseqüente da compressão da renda 
agrícola, _que _empurra atualmente cerca de l milhão de 
pessoas por ano sobre as grandes cidades já- sufocãdas de 
tantos problemas; 

Agricultura e Reequilibrlo 

c) o desequilibrio estratégico entre o Brasil industrial e 
o Brasil agrícola, p-ois a falta de um agricultura sólida 
impede o crescimento sustentado da indústria-e das ou
tras atiVidadcs urbanas. 

d) o desequilíbrio regional que penaliza conStãntetrien
te os Estados e Municíj5\os, i::om ·atividades económicas 
mais concentrada na produção de ali~entos. 

!L O FUTURO EM GRANDES NÚMEROS 
A oportunidade de superação_dos graves problemas 

brasileiros, acima apontados, está diretamente ligada ao 
sucesso na retomada do crescimento da produção agrope
cuária do País, e mais especificamente da oferta de ali
mentos. Isto porque: 

a) da agricultura depende o equilíbrio futuro das 
contas externas; 

b) o equilíbrio social também repousa nesse press-u-
posto; 

c) o equilíbrio monetário- e financeiro do País, de
pende, igualmente, do desempenho satisfatório dã prO: 
dução de grãos. 

A projeção das necessidades nacionaiS: para 1995 dos -
cinco principais grão"S- (Soja, milho, arroz, feijão e trigo) 
fornece o seguinte panorama: 

DEMANDA DE GRÃOS (em !000) ~ 

Ano Demanda Demanda Demanda 
Externa Interna Total 

1983 12.000 39.!00 5!.700 

!995 29.400 64.6!0 94.0!0 

Taxa de 7,7% a.a. 4,"3%a.a, 5,2%a.a. 
crescimento 
!983/!99'5 

O quadro acima indica não só o_ potencial de c-resci
mento das expõrtaÇões - concentradas, sobretudo, em 

__ -soja e milho -como também uma estimativa das neces
sidades internas. 

Cenário da Demanda 

Na área externa, as projeções de demanda sãO conser
vadoras, _ficando, inclusive, aquém do potencial de ex
portãção bfasileira projetado por algumas entidades in
ternacionais. Na área interna consideram-se também es
timativas Conservadoras para o crescimento da renda per· 

_ capita (2,2% ao ano). Acrescentou-se, porém, Um pro
grama social para atendirrlento das carências alimentares 
mais agudas (da ordem de 2,8 milhões de toneladas em 
1995) e a formação de um estoque estratégico mínimo 
(260 rriil toneladas ao ano, após 1995). 

A soma do potencial externo às necessidades domésti
cas nos leva à cifra de 94 milhões de toneladas de grãos 
que encontrariam colocação garandda nos mercados inter
no e externo. 

Confronto com a oferta 

Projetando a tendência das últimas duas décadas (ten
dência histórica) ou, ainda a tendê-nciª'_recente, depois de 
1977, da produção brasileira de grãos, chegamos a cifras 
incompatíveis com o- atendimento das demandas acima 
projetad_as, 

PRODUCÃO E DEMANDA DE GRÃOS EM 1995 
(em 1000) 

Produção em 1995: ( 1) 

-pela tendência histórica 
-=---pela tendência recente 

Demanda total em 1995: 

Déficit: 
:=pela tendência histói-lCa 
~-pela tendência recente 

64.065 
A8_916 

94.0!0 

29.945 
46.09·f 

(
1
) a produção foi projetada com rendimentos médios 

por ha, nos ~ltimos 5 anos. 

Pela tabela acima, concluímos ímediatamenle que o 
enorme descompasso entre oferta e demanda só será re
solV-ido pela renúncia ao aproveitamento do potencial de 
exportação de grãos ejou pelo sacríficio das ne_cessida
des internas _da população. No caso mais grave, a perma
necer a tendência recente, O Brasil passará a ser grande 
importador de alimentos. 

OS custos cambiais 

Nas hip6teses- acima aVentadas, certamente iridesejá
veis, o equilíbrio cambial do País será fortemente afeta
do. Supondo que prevalecesse o atendimento das neces
sidades internas, o cUsto em doláres de não realizar o 

- prOgrama de grãos seria em 1995: 

OS- CUSTOS CAMBIAIS DA 
AÚSENCIA bo PROGRAMA 

Segundo: EmUS$ Equivalê-ncia 
bUhões em barris de 

petróleo 
por dia 

a tendência histórica 4,8 45Qmil 
a tendência recente 8,2 768mil 

Sexta-feira· 30 4685 

Na realidade, _como as contas externas não suporta
riam a sangria de dólares acima estimada, seria neces
sário o sacrifício do consumo interno, provocaildo:-

Os custos sociais 

a) aumento da carência nutricional do País; 
b) focos permanentes de pressão inflacionária; 

--~c_)_ _perda de empregos, tanto na agricultura quanto 
nos demais setores; 

d) redução sensível do crescimento do País e das re
ceitas _tribUtárias para os governos; 

e) crescéritCs PressõeS sociais. 

lll. A SOLUÇÃO ALTERNATIVA: INVESTIR NA 
PRODLJÇÃO 

b possível- e necessária- a duplicação da produção 
de grãos atê 1995. o·prOgramã será em grande parte au
tofinanciáVeJ se -hOuver rentabllldade adequada aos in
vestimentos privados no setor. Para tanto, o essencial é 
uma política de liberdade de preços de mercado (para 
produto~ e insumos) com taxa de câmbio competitiva, 

lsenção de impostos na exportação, conjugada a _um pro
grama especial de alimentação para a população consu
midora carente. 

O que fazer 

Um programa especial de crédito para investimento 
também é-essenciaL O subsídio ao crédito seria c_ontem
plado seletivamente, apenas em regiões socialrriente de
primidas e na agricultura de baixa renda. 

_Par~. a agricult1,1ra cqmercial- co~petitiva a nível in
ternacional - o apoio necessário reside na formulação 

.. de uma política agrícola tão diversificada e eficiente 
q_uanto a dos concorrentes externos, além de comprome
tida co~ os objetivos nacionais de longo prazo. 

Ao nível técnico, faz-se mister o reforço à pesquisa e 
-ao suprinielüô "di!'iilsumoS modernos em condições con
correnciais aos preços internacionais. 

A agricu_l_tur-ª_brasf!eir_anão pr~ de subsúllos lfql!i
dos, Mas pàQ POde, tampouco, ter sua renda diminuída por 
uma politica de preços artificiais, conOscos e obstáculos à 
livre comer_cialização externa e Interna. 

_ Não existe fórmula-padrão para chegarmos lá. A di
versídade edafoclimática das regiões do País e as con
dições específíca-s de cada unidade de pro_dução rural im
pedem a_ proposta de uma receita universal de combi
ifação-ae f<itOres. 

Como duplicar a produção 

Sabemos, entretanto, que: 
a) a duplicação da produção exige aumento da área 

cultivada ejou da produção por ãrea;--
b) existem grandes áreas a expandir, tanto nas regiões 

já cUIUV:idas quarito ·nas novas áreas (Certado e centro
oeste amazónico); 
- c) existem tecnologias já dísponíveis para um rápido 
aumento da produtividade nessas áreas. 

_Modemizaçio e produtividade 

Um programa de tal envergadura requer um horizonte 
de maturação em torno de 10 anos. Para viabilizar o 
cresclmento anual de 7% da produção de grãos, até 1995, 
seria:-·necêsSãrio. - - -

- áreà cultivada de 55,4 milhões de ha contra os 34 
milhões utilizados em 1983; 

-uma expansão anual da produtividade de 2, I% ao 
a.no._ perfeitamen_te viável pela experiência passada; 
---·um- coefic~~nte de modernização - medido pel~ 
proporção de áreas cultivadas com alta tecnologia -
evoluindo dos 12% atuais para 30%; 
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-um investimento em modernização orçado em-US$ 
I ,2 bilhão ao ano (aproximadamente USI 1.000/ha). 

Retomo social 

O retorno econômlco e social deste programa justífica; 
amplamente, seus custo_s. Primeiro, porque boa parte de~ 
Ies seria arcado pelos próprios agricultores, incentiV-ados 
por uma rentabilidade compatível com as demais ativi
dades _econõmicas e ganhos potenciais extras em fases 
prósperas. Segundo, porque o saldo cambial do progra
ma teria um efeito de geração de diVisas iil.uitõ-Superioi a 
seus custos e bem maior do que os atuaiS projetas de 
substituição de importaÇões. Terceiro, o programa enSe
jaria a melhor distribuição espacial de renda, elevando o 
padrão de consumo e bem-estar d~s populações interio
ranas (rurais e urbanas). Quarto, qualquer que seja a tec
nologia adotada em 1995 -~-:::J111possível d_e ser prevista 
hoje - obviamente a duplicação da produção - impli
cará um aumento de emprego direto {na própría ârea do 
cultivo} e indireto (na comercialização, processament_o_e 
todos os demais se.rvi_ç:os necessários ao escoamento d_a 

produção agrícola até as mãos do consumidor finai)._ E:._ 
finalmente, porque o atendimento das necessidãdes in- -
ternas de alimentos geraria dividendos e estabilidade 
política e, mais importante ainda, contribuiria para ele
varo padrão de saúde e de produtividade da grande mas
sa da população brasileira. 

Este Congresso reuniu, Sr, Presidente, técniCos do me_
\hor gabarito, produtores rurais, dirigentes de -as~O~ 
dações, de sindicatos dirigentes de cooperativas, políti
cas interessados pelo setor_ e hou_ve u_m c;ieba~e amplo 
sobre a necessidade de erigfr; de conc_re_tizar esta priori
dade para a agricultura nacional. 

Muito obrigado. (Muito bem!) 

O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla)- Concedo a 
palavra ao nobre Líder Nelson Carneiro. 

O SR. NELSON CARNEIRO (PTB - RJ. Como 
Líder, pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do 
orador. ) - Sr. Presidente, Srs. Senadores: 

No exercício _d~~ua ár~_ya e difícil m_iss~o de jornalista 
faleceu hoje, repentinament~·- no Aeroporto Internacio
nal do Rio de Janeiro, FrancíScó Nogueira Saraiva, cjÚe 
integrava os quadros do Senado Federal e participava do 
Comitê de Imprensa desta Casa. Quantos o.conh~eram _ 
querem, por meu intermêdio, deixar nos Anais da Casa o 
testemunho do noss-o apreço pela sua atividade e o nosso 
pesar pelo seu desapareciinento. E daqui, Sr. Presidente, . 
em nome de quantos com ele conviveram nesta Casa, en- ' 
via a sua família, aos seus companheiros-de trabalho e ao 
Comitê de Imprensa do Senado Federal os sentimentos 
que sei generalizados. 

O Sr. Almlr Pinto- Permite V. Ex~ um aparte? 

O SR. NELSON CARNEIRO - Com muita honra. 

O Sr. Armir Pinto - Q __ mundo jornalístico brasileiro 
foi surpreendido hoje com a notí_çia da morte de Francis
co Nogueira SaraíVa; Diretor de Jornalismo da OBN e 
TéCilico de Comunicaç~o Social do Senado, Cear!:nse 
apaixonado pelo -Cearâ, veio para Brasília, em 1964, 
para prosseguir em sua atividade profissio-nal, logo se 
tornando um dos representantes da Reuter na "Cãpita:J da 
República. Dirigiu a reportagem da sUcursal do Correio 
do Povo, e foi o _O_ü:_e_to_r de Jornalismo da Râdio Educa
dora, hoje Rádio M_EC de BrasOia. Há quatro anos a tua~ 
va como Diretor_de Jornalismo da_ OrganizaÇão Brasilei
ra de Notícias, à qual deu um grande impulso, amplian~ 
do_as suas atividades no joma_l impresso, no rádio, televi~ 
são e no cinema, fazendo-se presente em todo o Paf_s. 

Foi sempre um jornalista conscleilêió.So, realizando o 
trabalho com critério-e honestidade. Repórter ãgU:çaôO, 

foi o único jormilista brasileiro que conseguiu chegar ao 
Brasil no avião do Papa Paulo II, na visita: dO SumQ _ 
Pontífice ao Brasil, em 1980. São numerosos os episódios 
de sua vida profissional, tendo sido famosa_ a cobertura 
que ·realizou por ocasião da iuauguração do Açude de 
Orós, no Ceará. 

Nogueira Sãrafva assinava uma coluna de Qastidores 
políticos em diversos jornais de diferentes capitais do 
País. e nela sempre procurou exercer uma êtica invejável. 
Deixa viúva a Sr• Suamir Saraiva, e dois filhos, ambos 
cásãdos. 

o-uero, na oportunidade, expressar o meu profundo 
pd'ar e ci âo meu Estado do_ Ceará, pelO infaUsto aCOnte
cimento. 

O SR. NELSON CARNEIRO - Sr: Presidente, as 
palavras e o testemunho do nobre Senador Almir Pinto 
não s6 ilustram como engrandecem esta homenagem. 
Coni elas encerro estas bre'l:'es palavras, para renovar o 
pesar de todos nós pelo falecimeõ.tõ' âesse nóSs.O Côtnpa~ 
nheiro, que trabalhava ao lado, na bancada de imprensa, 
de onde saíu um dia, no distante ano de 1947, para ocu-

- par uma cadeira na Câmara dos Deputados. 
Era o-que eu tinha a dizer, Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla) ::--Concedo a 
palavra ao nobre Senador Humberto Lucena, na quali
dade_ de Uder. 

O SR. HUMBERTO LUCENA PRONUNCIA 
O SEGUINTE DISCURSO QUE. ENTREGUE À 
RI;VISÀO DO ORADOR. SERÀ PUBUCADO 
POSTERIORMENTE. . . . 

O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla)- Concedo a 
- pa\ãVril ao nobre senador Jorge Kalume. 

O SR. JORGE KALUME (PDS - A-_C. Pronuncia o 
seguinte discurso. Sem revisão do orador.)- Sr. Presi

--dente, Srs. Senadores: 
Assisti, entre emocionado e satisfeito, na mâ~hã de 

hoje, e· -v. Ex', nobre senador Moacyr Dalla, 
encontrava-sê presente honrando tambêm aquele audi
tório, ao la-ao de outros colegas Senadores e Deputados, 
a c-eJebTação de um acontecimento que pela sua na~ureza 
e importância mereceu e __ merece os nossos aplausos. 
Refiro-me ao vigésimo aniversário da Lei n9 4.504, co
nhecida como o Estatuto da Te-rra, sancionada no dia 29 
de dezembro de 1964 pelo saudoso e ínclito Presidente 
Marechal Humberto de Alencar Castello Branco. Esse 
documento representOu um dos passos mais arrojadQS 
no campo social, destinado a amparar os nossos patrí
cios carentes de terras, para que tenham uma vida tran
qüila e inãis feliz. 

Sr. Presidente, eu era Deputado quando houve um en
saio de reforma agrária neste_ País, mas este ensaio era 
ac9bertado pela demagogia, porque o objetivo verdadei-
ro, em t 963, era apenas prejUdicar aqu-eles Que trabal~a
vam a terra. Houve o Movimento Revolucionário de 
1964 e foi possível, com o destemor e com os instrumen-
tos que a Revolução deu ao primeiro mandatá-rio, levar a 
:efeito ~esse tentam e tão ansiada- pelos b;3.~lleiroS interio
ranos, principalmente aqueles que trabalhavam a terra. 
Decorridos vinte anos, Sr. Presidente, assistimos hoje a 
entrega do milionésimo_ título:parece-me sõ ho Goyern()_ 
João Figueir~do, foram entregues perto __ de oitocentos 
mil títulos. QuerO, nesta oc~Sü\Õ,-dizer que S. Ex~ na sua 
simplicidade, podemos dizer até sob silêncio, fez uma 
verdadeira revolução no campo. E o Congresso_ ['Jacjo~ _ 
na! não ficou apático ante essa medida tão valiosa, que 
veio contJ'ibu(r parã o bem-estar podemos dizer, coleti-
vo. 

Eu era DepUtado na: époCa em que foi enc<imíilhado o 
projeto à consideração -do CO.ngresso Nacional, errando 
o-EstatutO-da I erra, etive_a honra de participar da vo~ 
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taçil.o juntamente,_quase que peta unanimidade dos cole
gas que_ ornavain o Congresso Nacional naquele perío~ 
do. E na oc-asiãÕ, hoje, além da emoção que s_enti, S. E".' 
também, o Presídente do Congresso Nacional, com a 
sensibilidade que o caracteriza, eu observei que também 
se emocionou. Como se emocionou o Senhor Presidente 
da Repúó!ica. e verificamos que lhe vieram lágrimas, ta~ 
manha foi a sua alegria, em ver-materiãlizado um traba
lho que está_ sendo tambêm r_ealizado pelo seu honrado 
GovernO. 

Seis agricultorC$ dos Estados de Rondônia, Paraíba e 
Ma10 Gro-sso, representando a honrada çlasse _ali estive
ram. A_eles foram_ entregues os seus títulos e cada_ qual, 
numa linguagem simples, que caracteriza o homem do 
campo. mas_eivada de lealdade, ex:ternou a SlJa gratidão 
ao presidentt_: JoãO Figueiredo, ao Ministro O anilo Ven- _ 
tur1ni e ao PreSidente do INCRA., Dr. Paulo Yokota. 

Quefo, valendo~me des_ta_oportunidade, ler, pela im~ 
portâncta que representa, o discurso de S. Ex~ o Ministrq 
Daníto Venturini pronunciado na ocasião dessa festivi
dade. 

·=O Sr. Mo"an Acayaba- Permite V. Ex~ um aparte? 

O SR. JO~GE KALUME- Concedo o aparte a V. 
Ex~ 

O Sr. Morvan Acayaba- Antes de ir:iidar a leitura do 
importante Pronunciamento do Sr. Minísh'o Danilo 
Venturini, desejo congratular-me com V .. Elt~ pela feliz 
escolha que fez- do tema que estã tratando nesta tarde; o 
aniversário de criação do INCRA- Instituto Nacióil"al 
d!! Col_onização e Reforma Agrãria, que hoje completa 
vinte anos e para cuja instalação V. Ex~ contibuiu cOmo
parlãmentar; na -época, votando a lei, é acontecimento 
dos mais importarites na vida do nosso País._N_o_m_om~o-
to em que o Instituto completa vinte anos de existência, 
o Presidente da RepúbHca entrega _o milionésimo títu!Q 
de propriedade de terra a patríCios nossos. Não há medi
da mais útil e mais salutar ao País do que essa. Na medi
da em que se assegurar a cada chefe de família o direito 
de propriedade, seja a propriedade_urbana, através da 
casa própria, seja a propriedade rural, através da gleba 
de terra para ser trabalhada pelo proprietário e por sua 
família, na medida em que se fa:z isto, está se contribuin
do de maneira eficaz, proveitosa e definitiva para a esta
bilidade social e política dQ_País. V. Ex~ disse muito bem. 
Esta é a verdadeira, a melhor, a mais acertada forma de 
~e faZei- ulna teforma agrârla no Brasil. Não é tirando 
terra de quem tem, é dando a quem quer trabaJhar na 
terra a oportunidade, o acesso à propriedade. Este Go
verno tem feito -isto e feito de forma muito correta. O 
Presidente Figueiredo, de fato, estâ de parabéns por que 
foi justamente no seu período de governo, nestes cinco 
anos, que o lNCRA concedeu o maior núffiero de títu:
los. Pelo que V. Ex• está dizendo, entregou-se hoje o mi
lionésimo título de propriedade e, neste um milhãp de 
títulos de propriedade, neste Governo foram entrgues oi:.. 
tocentos miL Jsto é uma cifra de alta expressão e de alto 
significado, tanto para aqueles patrícios nOssos qile se 
tornaram proprietários, a partir da entrega do título, 
como para o_País que vai ter nestes homens fatores posi
tivos na prodUção do País e fontes de estabilidade social 
~política, Parabéns a V._Ex• por registrar, desta forma 
tão eloqilente_como está fazendo, este importante acon~ 
tecimento. 

O SR. JORGE KALUME - Não há düvida alguma, 
o aconte_cimento é dos mais importantes. Vou incorporar 
o aparte de V. Ex~ ao meu pronunciamento, o que veio 
engràndeçer as minhas palavras de congratulações por 
essa celebração que tive o prazer e a alegria de sentir na 
manhã de hoje. 
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Muito obrigado a V. Ex•. nobre representante do glo
rioso Estado _de Minas Gerais, senador Morvan AC3.Ya
ba. 

Antes de ler o discurso do Ministro Danilo Venturini, 
quero, também, dar um destaque especial às palavras do 
nosso estimado companheiro do Rio Grande do Sul, Oc
távío -Cardoso, que, num breve e eloqUente improviso, 
saliento_u a importância da agricultura neste Pats. 

t: preciso prevenir para que não tenhamos -amanhã 
que importar cereais para a nossa própria manutenção: 

O Brasil, com esta extensão territoriãl, o oitavo país 
do mundo em extensão territorial, não pode menospre
zar a agricultura, como muito bem disse o nobre Seita
dor Octávio" Cardoso,-como muito bem disse e eviden
ciou o nobre Senador Morvan Acayaba. ~ preciso dar 
êrifase, é preciso dar enfoque especial, é precis_o dar um 
tratamento especial à agricultura brasileira, para que 
passemos, não só de consumidor, mas, também, a st:r ex
portador, para que tenhamos o nosso_ tesouro mais enri
quecido com divisas. 

Sr. Presidente, nesta oportunidade, então, lerei o dis-
curso do Ministro Danilo Venturini. 

CERIMÓNIA DE ENTREGA 
DO MILIONl!:SIMO TITULO 
DE PROPRIEDADE RURAL 

PALAVRAS DO MINISTRO 
DANILO V~NTURINI 

29 de novembro de 1984 

Há vinte anos, o Presidente da República, Hum
berto de Alencar Castello Branco, sancionava a Lei 
n'i' 4.504 - o Estatuto da Terra. 

Este instrulneritO, verâi:tdeiro marco na história 
da evolução da ocupação e posse da terra no Brasil, 
assinala o fim de um período em que a questão 
agrária serViU de: terra fértil à exEloração demagógi
ca e à agitação- estéril_; 

Segurido informa a_ Mensagem do Executivo n'i' 
33/64, que capeou o Projeto de Lei do Estatuto da 
Terra,- 52% do contingente demográfico atiVo na 
agricultura eram constituídos de trabalhadores sem 
terra, alijados "dos benefícios do nosso progresso, 
formando um vazio sócio-ecooômico, tremenda
mente mais sério que os nosso-s VazioS geográfiCOS". 

Paralelamente, aumentavam as áreas ocupadas 
pelos grandes latifúndios, com freqüêncíi--desti"na
dos ã especulação, enquanto se multiplicavam as pe
quenas propriedades com menos de dez hectare_s, 
.. revelando um indesejável parcelamento dos esta
belecimentos de dimens-ões médi8s". 

De outra parte, entrava-se numa fase de moder
nização das empresas rurais e de urbani:z_aç_ãQ_ac_~h:::-_ 
rada, aumentando os deseqailíbrios no campo e en
tre este e a cidade. 

O Estatuto da Terra veio para dar origenl a urna 
nova política ãgi"áría em b~nefício do Homem do. 
Campo e da produtividade rural. 

Com esses objetivos a l_egislação considerou, para 
efello _de _ _reforma agrária - regularização, distri
buição ou redistribuição de terras- com priorida
de, as glebas pertencentes ao poder público (art. 9'i') 
e, paralelamente, garantidos os direitos à irldeni
zação, as terras particulares improdutivas, ou situa
das em "zonas crftLcas ou de tensão social" (art. 15). 

Por outro lado, o Es_tatuto_ da Terra não se limi
tou a ser uma lei de reforma agrária. Foi além. Vi
sou à modernização da-política agrícola do País, ao 
prever medidas reguladoras e disciplinadoras das re
\açôesjUrfcficas: sociais e ecOnómicas concernen1esã-
propriedade rural, seu dominio e uso. Sob esse as
pecto, é uma lei de Desenvolvimento Rural. 

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Se<;ãoii) 

Enfim, o estatuto da terra definiu, corilo mec-a
nismo administrativo para execução da nova políti
ca agrária, o Instituto Brasileiro de Reforma 
Agrária que, depois, juntamente com o Tnstitutõ 
Nac-ional de Desenvolvimento Agrário, deu origem 
ao Instituto Nacional de Colonização e Reform_a 
Agrária. 

Em agosto de 1982, Vossa Excelênci"ã, desejando 
dar nova dimensão à poHtica agrária e novo impUl
so ao enohne -trabalho que vinha sendo realizado, 
decidiu citar o cargo de Ministro Extraordinári:o 
para Assuntos Fundiários. Foi uma decisão pessoal 
de Vossa- EXcelência; que -reVela o nível de preocu
pação de seu governo com a questão da terra. 

Assim é que num momento de profundas trans· 
formações das nossas estruturas econõmicas, de in
tensificação dos iriovimentos -riligratóríos intemõS e 
de oc_upaçâo de imensos territórios, se conseguiu re
duzir, significativanlente,-os conflitoS de terra e al
c.ançar a expressiva marca de I milhão de tít!Jios dis
tribuídos a novos proprietãriOs -ruraís, beneficiando 
milhões_de brasileiros e suas comunidades. 

E digno de nota, portanto, este ato em que Vossa 
Excelência, Sr. Presidente, entrega a um trabalha

- dor brasileiro -o milionésimo título de terra. 
Não poSso furtar:me de declinar, neste momen

to, alguns números que permitiram c_hegar a este ob· 
j_et!vo. 

Assim, ~ã-~xecução da-Reforma Ágrária;âesdeo 
advento do_ Estat~to da Terra, jã f~ram desapro
priadas, por interesSe Socíal, mais de 229 glebas, 
compreendendo uma área superior a 13 milhões de 
hectares, maior que a soma dos territórios de Per
nambuco e Alagoas. 

As discriminações de terras, que esclareceram si
tuações de domínio de terras rurais e permitiram ti
tular os posseiros legítimos ·sobre terras devolutas, 
já atingem a mais de 136 milhões de hectares, área 
superior à metade da Europa Ocidental. 

· Os projetas de colonização oficial, somados aos 
da iniciativa privada, principalmente em- regiões 
pioneiras, chegam a 289, e já benefidaranl mais de 
188 mil famílias, consolidando a ocupação de novas 

-regiões, como o Estado de .Rondônia. 
Essas ações fundiárias foram normalmente com· 

plementadas pela assistência técnica, construção e 
manutenção de estradas vicinais, crédito, armazena
gem, pesquisa, educação, saúde e outras medidas de 
apoio à produção e de promoção do homem rural. 
Tiveram-acesso à propriedade 1.000.000 de famílias 
de agricultores, antes não proprietárias. Titulou-se 
para elas uma área global_de cerca de 62 milhões de 
hectares, superior a soma das áreas terrítoríais dos 
estados do Rio Grande do Sul, Santa Cã.tarina e 1'a
raná. 

Esta é Uma reforma agrária feita sem violência, 
sem atarde e sem traumaS no processo- produtivo, 
traumas que costumam acontecer quando se trans
formam estruturas agrárias. 

No nosso caso; a obra que vem sendo realizada 
reiponde ao desejo de um melhor ordenamento ru
ral, obedecendo os princípíos da justiçã social, res
peitando os d~~itos individuais e coQciliando a__li_
berdade- d~ iniciãtivã privada-com a valorização do 
homem. 

Isto foi poSsível graças à percepção das carac
terísticas brasileiras e à obediência às normas legais 
que regem a posse e o ~so da proPriedade rural. 

Na verdade, num país com a extensão terfltorial 
do Brasil, a política:-in1ediatísta, além de gerar ten
s~es e--CiistOrç~es desnecessárias no sistema produti
vo, causa.riq comoçõ~es inúteis e acabaria por se-re
velar iilócua. 
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Por isso a Reforma Agrária no Brasil vem sendo 
conduzida de acordo çom a realidade brasifeíra e 
não simplesmente transferindo experiências a\iení
genaS-;-oU Q-uerendo conformar a nossa 'reali4_ade a 
ideologias exóticas. 

Assim é que no Brasil, dada a existência de terras 
públicas aindã não exploradas, o Estatuto da _Terra 
deu prioridade, entre as formas de acesso à proprie
dade, aos_ assentamentos em projetas de colonização 
e às titulações de posses legítimas sobre terras devo
lutas. Esta política acresce, à solução do_ problema 
da terra, a ocupação ordenada do território nacio
nal, e isto se reveste de uma importância enorme 
para o País. 

Enfim, deve ser assinalada a preocupaÇão cOm a 
democratização do acesso à propriedade de_di_men
são familiar, com a dissemiriação de condições com
plementares de desenvolvimento econõmico e social 
das comunidades, e com a eliminação paulatina do 
latifúndio improdutivo e do minifúndio antieconô
mico. A preOCupação pela indenização justa das 
áreas desapropriadas e a busca de=-níveiS superiores 
de produção e produtividade têm sido uma constan
te~ Garante~se, asSim, o nielllor aproveitamentO in
dividua( da ierra e o Cumprimento de sua fun_Ção .s.o
ciaL 

Ao término destas palavras, Sr. Presidente, Dese
jo referir-me a Reivindicações continuamente ouvi
das, no sentido de modificai" a Legislação em vigor, 
e.<;pecialmente, o Estatuto da Terra. 

Não me parece que sejam oportunas modifi
Cãçõi!s_ precipitadas. Antes disso é preciso cuidar 
para-qUe a Legislação existente seja cumprida e seus 
dispositivos aplicados. A experiência reVela que os 
inStrumentos legais disponíveis, em suas grandes li~ 
nhas, são adequados. 

Entrementes, estamos promovendo a Consoli
dação da Legislação Agrária. A idéia é que a conso
lidação se dê- aentro do próprio Estatuto da Terra, 
cuja -es(rutura será mantida. Em síntese, a consoli
dação deverá consubstanciar: 

a) -riornla5 Vigentes, eXpresSas em forma sistemá
tica-a prlmoradã; 

b) f nevações tendentes a uma eficácia maior do 
Direito AgráTio; 

c) Dispositivos programáticoS sobre as futuras 
alterações legislativas, no campo do Direito 
Agrário, de maneira a evitar, futuramente, diplomas 
despojados de uma adequação com o sistema de di
reito positivo brasileiro e prejudiciais à certeza e se
gurança jurfdicas. 

Esperamos q'ue a Consolidação da Legislação 
A_gr~_ria- perfi?-ita, também, maior desenvolvimento 
das cm_egorias do DireitO Agrário e modifiCações de 
processos e procedimentos, no andamento das de
mandas agrárias, perante o judiciário, ou nos sim
ples proces-sos administrativos. 

Para salientar a importância que temos dado ao 
Direito-Agrário, pretendemos sugerir, ao MinistériO 
da Educação e Cultura, que esta disciplina seja inse~ 
rida no currículo mínimo obrigatório do Curs_o _de 
Direito. 
- EnqUantO iSto, prosseguiremos no trabalho de -

ampliação dos programas ,de capacitação do ho~ 
mem do_ campo, especialmente dos novos titula9os. 
Entre outros aspectos, estes programas deverão en
-VOlver o aprendizado de Processos, a extensã-o rural, 
a formaÇão caril unitária e CtvíCÇ)_-Sgcia_l, bem c;omo 
a abertura de horizOntes políticos e sociais para o 
agricultor. 

Assim, os ben__efíciários da Reforma Agrária pas-.. 
sarão_a ser,_ internamente pelo animus domini e, ex~ 
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ternamente, pela capacitação- profissional, efetiva
mente proprietâiios e produtores. 

Porque no ·trabalho realizado estã embutida toda 
esta dimensão, torna-se expressiva a marca hoje al
cançada, que esta solenidade procura registrar. 

A entrega _do milionéSimo título de terra é o 
símbolo de uma realização da maior profundidade, 
com a grande marca da valorização do_homem e d_a 
preocupação social, uma das marcas do Governo 
João Figueiredo. 

Quero, nesta ocasião, mais u-ma--vez~ saudar o Senhor 
Presidente da República João Figueiredo, o Sr. Ministro 
Danilo Venturini e o Sr. Presidente do INCRA, Paulo 
Yokota, bem como -congratular-me com todos os agri
cultores que foram beneficiad_os e que serão mais ainda, 
no futuro, por essa medida.-· 

Muito obrigado. (Muito be_~l Palmas.) 

O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla) - Concedo a 
palavra ao nobre Senador Lenoir Vargas, para uma bre
ve comunicação. 

O SR. LENOIR VARGAS (PDS- SC. Para uma co
municação.)~ Sr. Presidente, Srs._ Senadores: 

Anuncia a imprensa internacional um dos acontecí
mentos mais singulares para a vida da América -do Sul, 
que ê o_ acordo ftrmado entre a Argentina e o Chile sobre 
o Canal de Beagle. 

Diz a notícia: 

Argentina e Chile anunciaram ontem que firma
rão na quint:i-feilra próx-ima, dia 29, o Tr_atado de 
Paz e_Amízade_que põe-finl ãO litfgio sõl]re_ o Çanal 
de Beagle, que hã maiS- de um século abala as re
lações entre os dois países. o Tratado serã assinado 
na Cidade do Vaticano, peios Chanceleres Dante 
Caputo, da Argentina, e Jaime dei V alie, do Chile 
em cerimônia presidida pelo Secretário de Estado de 
Sànta Sé, Cardeal Agostino Casaroli. 

Logo após, o Papa João Paulo II, cuja mediação 
permiti ti: aos dois países -chegarem a um acordo, ao 
fim de mais de cinco anos de conversa'ções, oficiará 
uma miSsa na -presença das duas delegações. 

Esse acontecimento, Sr. Presidente, eu desejava regis
trar no Senado da República,- parqUe ffie paréCe da 
maior significação e sobre maneira auspiciosO Para as re
lações entre os Países da América do Sul. O Brasil, que 
tem na sua tradição resolvido todas as suas questões de 
fronteiras atravéS-da negociação e do entendimento dos 
ac-ordos, tem sido um piOneiro nesse"tipo de conVivência 
com os seus vizinhos. E agora, nós que vivíamos tão 
preocupados com os desentendimentos havidos entre a 
República da Argentin_a_ e o Chile, dois Países irmãos 
com os quais mantemos relações diplomáticas, e muito 
cordiais, vemos que se desanuvia o ambiente que esteve 
por tanto tempo carregado em torno da disputa que tra
varam em torno do Canal de Beagle. É, tambêm, Sr. Pre
sidente, uma grande vitória de sua Santidade o. Papa 
JoàQ PauLo II, que, por sua mediação conquista para a 
paz maiOr ainda na AmériCa do Sul este tratado de ami
zade entre os dois países sul~americanos. 

Era o registro que eu desejava formular nesta oportu
nidade. (Muito bem!) 

COMPARECEM MAIS OS SRS. SENADORES: 

Eunice Michiles- Gaivão Modesto- Odacir Soares 
-Gabriel Hermes-- Jo_sé Sarney- Helvídio Nunes
João Lobo- Almir Pinto- Carlos Alberto- Aderbal 
Jurema- Marco Maciel--Guilherme Palmeira- Car
los Lyra - Albano Franco- Enéas Faria 

O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla) -Sobre a me
sa, comunicações que serão lidas pelo Sr. 19-Secretário. 

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção li) 

São lidas as seguintes 

Brasllia, 29 de novembro de 1984 
Ofício n9 435/84 

_Senhõr Presidente: 
Nos terri1os regimentais, tenho a honra de indicar a V, 

Ex' os Senhores Deputados Mozarildo Cavalcanti e Nil
sOn Gibson para, em substituição aos Senhores Deputa
dOs _Ailtôriio __ Gome_s ~ Rubens Ardenghi, integrãrem a 
Comiss[o MiSta incUriüiida ae estiido e parecer sObre o 
Projeto de Iei n9 17, de 1984 (CN), que .. dispõe sobre as 
atividades da eqüideocultura no Pafs, e dá outras provi
dências". 

ApioVeito a opOrtunidade para reiterar a V. Ex• pro;;
testos de estima e consideração. - Nelson Marchezan, 

_Líder do P!)S. 

Brasí1ia, 29 de noverilbro de 1984 
Ofício n9 436/84 

-S"erihOi PreSidente: 
Nos termos regimentais, tenho a honra de indicar a V. 

Ex~ o nome-do Senhor Deputild0-Jorg6-Ai&age para in
tegrar, em substituição ao Senhor Deputado Salvador 
iuliimel_li, a Comissão Mista írlcu_mbida de estudo e pare-

. ce;:- sobre o Projeto de Lei n9 23, de 1984 (CN), quç: "au-
toriza o Poder Executivo a abrir aO Ministério da Saúde 

- 6 crédito ispecial até o limite de Cr$ 3.404.505.000 (três 
_f;lilhões, quatrocentos e quatro milhões, quinhentos e 
cinco mil cruzeiros) para o fim que especifiCa. ~--

Aproveito a oportunidade para reiterar a V, Ex! pro~ 
testOs- de estima e consideração. - Deputado Nelson 
Marchezan, Líder do PDS. 

O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla)-- Sef[o feitas 
as ~ubstituições solicitadas. 

A Presidéncia convoca sessão_ extraQ_rdínária a 
realizar-se hoje, às \8 horas e-30 rr;inutos, destinada à 
apreciação do Projeto de Resolução n9 92, de 1984. 

O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla)- ~Pa.:;sa-se à 

ORDEM DO DIA 

Sobre a mesa, requerimento que vai ser lido pelo Sr. 
1~'-Secretárío. 

É lido e aprovado o sCguinte 

REQUERIMENTO N' 354, DI': 1984 

Nos termos do art. 198, alínea "d", do Regimento ln
t~rno, requeiro inversão da Ordem do Dia, a fim -de que 
a matéria constante do item n~' 8 seja submetida ao Pie~ 
nãrio em ]9 lugar. 

Sala das Sessões, 29 de novembro de 19"84. -:-Nelson 
Cãme1ro. 

O SR. PRESID~NTE (Moacyr Dalla)- Aprovado o 
requer!mento, passa-se ao 

Item 8: 

Votação, em primeiro turno, do Projeto de Lei 
do Senado nl' 139, de 1984, de autoria do Senador 
Nelson Carneiro, qrie revoga o Decreto-lei nl' 1.541, 
deJ4 de abril de l977 (Lei das.Sublegendas), tendo 

PARECER ORAL, favorável, proferido em Ple-
nário, da Comissão 

-=--de Constituição e Justiça 

Ein vqtação o proje_io. 

O SR. NELSON CARNEIRO- Sr. Presidente, peço 
__ a pal~vra para ~n~aminhar a votação. 

O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla) __: Concedo a 
palavra ao nobre Senador Nelson Carneiro, pari enca~ 

-minhar a votação. 
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O_SR. NELSON CARNEIRO (Para encaminhar avo
taÇão. Sem reviSão do orador.)- Sr. Presidente, Srs. Se
nadores: 

No sistema blpariidário era razoável, embora não_elQ-__ 
giável. que se instituísse_ o processo de sublegendas no 
País. Mas, com o pluripartidarismo, já não há mais ra
zão para a sublegenda. Isto está dito na justificação do 
projeto: 

Ademais, não se compreende a existência do sis
tema de sublegendas partidárias num regime que a 
Constituição dii ser representativo e democrático, 
baseado na pluralidade dos partidos (art. 152, § I~', 
da C:F.). Sim, po-rque se há posicionamentos pOiítí~ 
cosideológicos ou -~~ogramáticos diferen-tes, eSses 
haverão de manífestar:.se na plura-lidade dos parti
dos que a lei admite existirem e-nunca na pluralida
de .. dos grupos localizáveis sob uma mesma legenda. 
Uma coisa é a negação da outra e, portanto, im
possfvel continuar preservando a sua convivência 
num regime democrático, máxinie a partir dos mo
mentos.liberalizantes que passamos a viver a partir 

_das recentes convenções nacionais dos_dois maioreS 
partidos políticos do País. 

Isto foi dito_ no dia l4 de agosto de 1984. Anteontem, 
Sr. Presidente, no_ dia 27 do corrente, ocupei esta tribuna 
para ler declarações do eminente Líder do_ PDS no Sen_a_
do Federal atê_ hoje não- contestadas. FQTam não só di~ 
vu\gadas pelo O Gl~~o, C(lm_O também lidas e comenta
das nesta tribuna. Está aqui, na página política de O 
Globo: 

__ "Revogação adiada. 
O Líder do Governo no Senado, Aloysio Chaves, 

_ OãO acredita qUe oS Pro]etos de revogação da Lei 
_J::Wciio e 4a sublegenda sejam a pi-ovados neste ano. 

- pe <~,c;:ord_o .com o Líder, quem mostrou desinte
_resse em aprovar os dois projetas de autoria do Se
nador Nelson Carneiro, que modificariam a legis
laçãO -de- propaganda, e a Lei Orgânica dos Partidos 
foi a Oposição." 

Eu- li eStas declarações, anteontem, na tribuna, 
comentei-as e nãO houve nenhuma explicação, nenhuma 
contestação por parte do Uustre Líder do PDS. Daí eu 
acreditar que est~ é_o penSamento de S. Ex• E aqui áiti
quei o PMDB, porque podendo aprovar, tomar a inicia-
tiva de <!_provar, na Câmara dos Deputados, a revogação 
da Lei Falcão, que ali se encontra há mais de um mês, 
ainda não tomou essa providência. Mas não posso criti
car o PMDB de não querer revogar as sub\egendas, por
que a bancada q_o ~MD_B, no Senado, está aprovando o 
p;ojeto. E aCredito que o PDS, coerente com as palavras 
do seu ilustre Líder, tambéin aprovará o projeto_. 

Querõ esclarecer, ainda, que o projeto não está em re
gime de urgência; o projeto está em prinleiro turno, vOl
tará ainda ao exame do Senado, possivelmente não mais 
este ano, no próximo anO, já que estamos a poucos dias 
do encerramento do ano legislativo. 

De modo ciue o meu apelo à Liderança do PDS é para 
que honre a palavra do seu Líder e não crie dificuldades 
à aprovação desse projeto em prim-eiro tUrno. Se houver 
alguma dúvida, alguma necessidade de modificação, de 
etnehdas, poderão ser apresentadas no segundo turno, 
porque. pelo que está vigorarido agora, jâ não é possível 
mais ãpresentar emendas, porque já estamos em fase de 
votação. 

São estes esclarecimelitos, Sr. Presidente, que queria 
trazer ao conhecimento do Senado, e me dirigindo prin
cipalmente à valorosa bancada do PDS, e baseado na de
claração do nobre Líder Aloysio Chaves, repetidas desta 
tribuna, analisadas desta tribuna, e não contestadas atê 
.agora~ 

- - -

O Sr. Jorge Kalume- Permite-me V. Ex•, um aparte? 

O SR. _NELSON_ CARNEIRO - Pois não. 
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O Sr. Jorge KaJume - Por certo o nosso Líder 
está seguindo o impulso do Governo ou da maioria dqs 
seus pares. Ele, pessoalmente, poderá estar de acordo, 
como também todos os presentes. Todavia, dentro do 
PDS quem manda é a maioria dos seus membros. J?sta é: 
ressalva que eu gostaria de fazer a V. Ex.•, contudo todQ 
o respeito que V. _Ex' merece. 

O SR. NELSON CARNEIRO - Então, eu vou a_gora 
retificar: eu esperó que a maioria do PDS seja intêrPreta
da pelo seu Líder. Se o Líder não interpreta a_maioria do 
PDS é o PDS que está depondo o seu Líder. Espero que 
S. Ex' seja prestigiado por sua bancada. A minha banca
da prestigia o seu Líder. N uoca divergiu do seu Líder. ~ 
uma bancada coesa, Sempre a_s ques_tõ~ são fecha
das.(Risos.) 

O Sr. Jorge Kalume - ~ porque V. Ex• ê único, 

O SR. NELSON CARNEIRO,..- tcJue V. Ex• não sa· 
be. Tem muitas que V. Ex• não acr~!ta; nós temos 
vârios col"egas __ que acompanham a modesta liderança 
que exerço. __ __ _,_ 

De modo que eu espero que a liderança do PDS não 
seja destituída assirri, nos últimos dias d~ sessão legislati
va. A palavra do Líder para mim representa a palavra do 
partido. Estu certo que o partido honrará a palavra do 
seu liderL_Tanto mais quando o seu Líder, nesta qecla
ração, aponta com·o responsável pela não aprovação, 
não o desinteresse _ _d_9 PDS, mas a posição dos partidos 
oposicionístas. EstOif CertoUe que, ao·meno--s-em-príni"ei
ra discussão, o Senado, com o apoio do PDS, aprovará o 
projeto para honrar a palavra do seu Líder. E em segun
da discussão poderá apresentar as emendas que quiser, 
para corrigir, modificar e até alterar profundamente o 
projeto. _ 

Eram essas, Sr. Presidente, as palavras que eu desejava 
·proferir, na certeza de que o PDS honrará a palavra de 
seu Líder. (Muito bem! Pa_lmas.) 

O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla) - Conti9-ua 
em discussão o projeto. 

O Sr. Itamar Franco - Sr. Presidente, peço a palavra 
para discutir. 

O SR. PRESIDENTE lMoacyr OaUa) ~ Conç_edo a 
palavra ao nobre Senador Itamar Franco, para· discutír a 
matéria. 

O SR. ITAMAR FRANCO (PMDB -MG. Para_dis· 
cutir. Sem revisão do orador.)- Sr. Presidente, Srs. Se
nadores: 

Apenas para juntar a minha voz à do Senador Nelson 
Carneiro, que pretende a revogação do Decreto-Lei nq 
1.541, de 14 de abril de 1977, que revoga a chãfu<ida lei 
dus sublegendas. O Senador Nelson Carneiro, com a sua 
sensibilidade e com a sua ação sempre presente_no Con~ 
gresso Nacional, e particularmente no Senado, já de
monstrou exaustivamerite qUe é preciso' revogar a cha
mada lei das sublegendas. Não se entende, Sr. Presiden~ 
te, a teimosia reãlmente da Liderança do Govi:rnõ~-nesta 
Casa, em não aprovar esse projeto. 

Quero trazer o meti teStemunho, Senador Nelson Car
neiro, O -quanto de prejuízo_ traz aos partidos políticos _o 
processo da sublegenda. - _ -

Eis,-Sr. Presidente e Srs. Senadores, que a subiegen(~ia 
surgiu para diferenciar, ou buscar ordenar í.ntemam~n(C: 
diferenças partidárias _:: como diz o "Senador Nelson 
Carneiro- do sistema bipartidário. PriinCífãiõ.ente, sur
giu o instituto da sublegenda para as prefeituras: Mais 
tarde, por incrível que pareça, estendeu-se o- processo 
para o Senado da República. 

O que nós esperamos, nesse tempo novo que se aproxi
ma, é que nesta tarde a Liderança do Govern_o possajtiii~ 
tar a sua voz à voz do Senador Nelson Cárneíro~ e; co-m 
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os votos da Liderança, revogar o nefasto e contido decre
to que permite a sublegenda no nosso Pafs. 

A sublegenda, Senàdo-1- Nelson Carneiro, tem sido um 
câncer dentro dos partidos. Ela dificilmente ~:me os parti
dos após a eleição, ao contrário: ao inVês de dirimir, ao 

--invés de conduzir a uma possível unidade no processo 
:eleitoral, os partidos se' tornam OUtros partidos na dispu
ta. E, posteriormente, há uma dificuldade flagrante para 
que se junte os partidos. 

Razão pela qual eu junto a minha voz à do Senador 
Neisõn Carneiro, solicitando à Liderança do Governo, 
nesta Casa, que através apenas do sirilples levante-do 

- Líder. possamos ·revogar o irfStituto da sublegenda. Era o 
-que--eu tinha a dizer. (Muito bem!) 

O SR. PRESIDENTE (Moacyr Oalla) - Concedo a 
palavra ao nobre Senador lenoir Vargas, para discutir a 

·matéria. - -= ~ -" 

O SR. LENOIR VARGAS (PDS .....: SC. Para discutir. 
""Sem-fevísãO"'dó orador:y_::_ sr. Presidente, Srs. Senado

res, ·o:-projeto estâ-em votação, poriantO,ê-parã-ericiitrii
-nhai á votaÇão~o SãO du"ã.s -palav-ras-aPenas, Sr. Presiden-

--te. _ __ _ 
Acho que as· consideraçõeS fOrmuladas peto Siilador 

Nelson Carneiro, Líder do PTB, são dignas de medi
tação. Mas, esta reformulação partidâria, que comeÇaria -
com este projeto do Senador ca-rioca, parece-me que fíca-
ria mais adequada um pouco mais tarde. Não seria con-
tra, digamos,frorúalmente,-ao illStituto da sublegenda no 
momento. Acho que este assunto deve ser mais m~ita-
do, porque o que se verifica, Sr. Presidente, é que a eX
tinçãO da silbl"egenda representa um ato de reçonheci~ 
menta da unidade dos partidos poHticos e nós estamos 
justamente no momento em que essa unidade dos parti
dos políticos não ê a que está se apresentando para a face 
da Nação. 

Em virtude disso, Sr. Presidente, acho que seria de boa 
prudência se_ este projetO, em vez de ser_açodadamente~ 
ou. Pelo menos. apressadamente Votádo _no Senado da 
RePública, que ele tÍvesSe um espaçamehto, que -fosse 
udiada sua ap_reciação ou uma- outra proVidência seme
lh~n_t~?_._a fi_ fi de (J_ue ele viesse numa hora mais oportuna. 
Ele est<i numa hora que não é a adequada. -

Os partidos políticos, os grandes partidos políticos es
tão tendo alguma dificuldade e, evidentemente, não va
moS extlngüir"esse instituto que é aquele capaz de satisfa
-zer as Várias correntes dos partidos que estão desavindo. 

De modo, Sr. Presidente, que me parece que o projeto, 
se tivesse sido apreciado logo após a última eleição, eu 
a·credito qUe êr"á lima oportunidade. Mas, no momento 
em que a vida partidária no Pafs estâ sofrendo uma sêrie 
de dificuldades, não me parece que devemos agora, no 
momento, erradicar o instituto da sublegenfla. . 
~- De maneira que, vamos aguardar urn pouco mais, 
para com maior tranqüilidade, medita_rmos e resolver
mos sobre essa matéria. (Muito bem!) 

n·sr. Gastão MUller- Peço a palavra, para encami
nhar a votação. 

O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla)- Concedo a 
palavra ao nobre Senador Gastão MUller, para encaini
nh'!_r a votação. 

O SR. GASTÃO MÜLLER (PMDB - MT- Para 
encaminhar a votação, pronuncia o seguinte discurso 
sem revisão do orador)- Sr. Presidente, Srs. Senadores: 

Eu Pouco tinha a falar, diante das declarações e do 
pronunciamento do Senador NelsoD_ C~neirci-e do Sena-_
dor Itamar Francõ. Mas, diante da manifestação do meu 
prezado amigo Sen~dor Lenoir Vargas, tenho que me 
manifestar, declarando, espeCialmente a S. Ex• que não 
há açodamento nenhum neste projeto. Ele está na pauta, 
pãta discussão e votação neste plenário, há mais d_e? me-
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ses. E, como disse o Senador Nelson ÇarneirO, é o pri
meiro tu_rno e ainda há o 2'1 turno. Além disso, depois, se 
n·o-casQde aprovado no Senado, ainda vai para a Câma
ra, onde pode s-....or emendado, corrigido e burilado. 

Para terminar, Sr. Presidente, eu faço também um 
apelo à liderança do PDS para que aprove, pelo menos, 
no primeiro turno este projeto, para que possamos, en-' 
tão; disctitir no_vamente a matéria, porque não há dúvi
da, Sr. Presidente, a sublegenda é um câncer que deterio
ra e_ mata de fato os partidos polítiCos. 

O SR PRESIDENTE (Moacyr Dalla)- Em votação. 
os--Srs. Senadores que o aprovam queiram parmane

cer sentados_. (P_ausa.) 
Rejeitado. 

=---()Sr. tiASTAO MÜLLER- Sr. Presidente, peço ve
'rifiCUÇ[O de Quorum. 

O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla)- e; regimen
t<ll a solicitação de V. ExJ Seiâ feita a verifiCação solicita
da. A Presidência suspenderá a sessão por 10 minutos, 
acionando as campain'has para chamada dos Srs. S~na
dÕres. 

(Suspensa às 16 horas e 3 minutos, a sessão é rea
berta às 16 horas e 18 minutos.) 

O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla).- Est_á reaDer
ta a sessão~ PersistindQ a_fa}ta d,equoru~?J. Presidênci_a se 
dispensa de proceder a verifica.ção solicitada. 

O Projeto de Lei do Senado_ nq 139/84, fiCa CO!Jl a sua: 
votação adiada po_r falta de quorum. 

Em conseqUência, as demais matérias da Ordem do 
Dia, todas em fase de votação, constitutdas dos Projetas 
de Lei da Câmara n•s 10/81,44/81.53/77,65/79, 14/84, 
79/79 e Projeto de Lei do Senado-n"'41/82, ficam com a 
sua apreciação adiada para a próxima sessão ordínáiia. 

O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla)- 1-!ã oraclores 
- inscritos. 

Concedo a palavra ao nobre Senador Moacyr Duarte: 
(Pausa.) 

O Sr. Moacyr Duarte- Sr. Presidente, declino da pa
-lavra. 

O SR:_PRESIDENTE (Moacyr Datta)- Concedo a 
palavra aO nobre Senador José Fragelli. (Pausa.) 

S. Ex~ n,ãci está .. p~esente. 
Concedo a palavra ao nobre Senador Nelson Carnei

ro. 

O SICNELSON CARNEIRO (PTB -RJ. Pronuncia 
o s·eguihte discUrso.)_- Sr. Presidente, Srs. Senadores: 

O Instituto dos Advogados Brasileiros, em sessão ple
nâria realizada no dia 31 de outubro último, aprovou pa
recer da nossa- autoria, por unanimidade, sustentando a 
impresclndibilidade de pronta -convocação de uma As
sembléia Nacional Constituinte, representativa de todas 
as correntes de pensamento do País, bem como a plausi
bilidade jurfdica de a mesma Assembléia ser convoca-da 
quer por ato do Executivo, quer pOr iniciativa do Poder 
Legislativo. 
· Quando· a-Constituição erii:_ vigor disciplina o processO 
legis_lativo (art. 46) fala no poder de emenda_~ a ser pro
pOsta, Ttõs-fermoS-do úC4_7;--põr um terço da Câniii'a -e 
do Senado e pelo Presidente da República, com algumas 
limitãções: não pode ser proposta no Estado de Sítio, 

_nem substituir a FC:deração e--a República. 
_Evidentemente, como "todo o poder emana do p-ovo e 

em seu nome é exercido", seja mediante convocação elei
toral, ~eja por aprovação popular implícita, como ocor
reu com a outorga dos atas institucionaís revolucio
nários, a partir de 1964, principalmente o Ato Institucio
nal n" 5, de 18 de dezembro de 1968, que alterou a Cons
tituição de 1967. 
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Resta, no entanto, encontrar, neste momento históri
co. a solução mai~ oportuna, certo que o poder consti
tuinte pertence tanto ao Execºtivo como ao Legislativo, 
certo que cada um deles poderia convocar uma As
sembléia Nacional Constituinte. 

Dizíamos nesse parecer, uliãtlimemente aprovado:_ 

"Tudo indica que a presente Carta Magna não 
mais atende aos anseios da nacionalidade, que pre
tende a elaboração total, pelo vot_o do povo, através 
da escolha dos parlamentares, de outra Consti
tuição Federal, no objetivo de completar a restau
ração democrãtica. 

Nenhuma fórmula se faria triais apropriada para 
esse fim- de modo a instituir-se verdadeira e eficaz 
democracia- que o ponto fundamental e inicial de 
ser feita uma Cá.rta Constitucional. O instrumento 
ideal seria, évidentemente, a convo<;ªção da As
sembléia Constituinte, que deveria oCorrer para as 
eleições que se aproximam." 

Salientando que o instrumento ideal seria a convo
cação da Assembléia Constituinte, salientamos que essa 
missão reformista séria entregue ao futti_r_o Congresso, 
reconhecemos, no entanto, que o Poder Executivo de
tém, na Carta em vigo-r, ti ma Cspécie de comando das ini
ciativas legislativas, fazendo leis por decurso de prazos 
ou decretos-leis que entram imediatamente em vigor, daí 
pqder convocar a Constituinte. J'al a opinião de grandes 
juristas, Conio AforisO--Arinos de Melo Franco e Rai
mundo Faoro. 

Honramo-nos em que nossa opinião tenha sido unani-
memente aceita pelo Instituto dos Advogados Brasilei
ros, acolhendo a proposição oferecida pelo ilustre Dr. 
Evandro Corrêa de Menezes. 

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

O SR- PRFSIDENTE (Moacyr Dalla) ..,.. Concedo a 
palavra ao nobre Senador Gastão MUller_. __ 

O SR. GASTÃO MÜLLER (PMDB- MT. Pronun
cia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Srs. Senado
res: 

Quando se fala aqui ou acolá que o governo Federal 
na óltima eleição usou e abusou do seu poder para enga
nar o eleitorado, vem à tona reações enérgicas. 

Não gostam, alguns governistas impederni_dos, de ou
virem as verdades, preferindo viver ao acal~Õto de d_oç_ç:s 
ilusões e até inebriantes que Os impedem de perceber a 
realidade. 

Ainda agora, Sr. Presidente, Srs._Senadores, o jornal 
Diário de Cuiabá edição de {9 de novembro, traz a se
guinte notícia:_ "O aeroporto de Rondonópolis só ficou -
promessas". Reproduz o jornal na t• pãgina, fotografia 
do SL Ministro da Aeronáutiça, ao chegar àquela cida
de, tendo ao_ lado o então Governador Frederico Cam
pos e o Prefeito de Rondonópolis. Lançou-se a pedra 
fundamental no dia 19-8-82, aliâs esse fato n-não passou 
de uma atitude demagógica anunciada com a estarda
lhaço às vésperas das últimas eleições e esfriada com o 
decorrer do tempo". Vejam, Sr. Presidente, Srs. Senado
res, como se usou e abt~s_ou do direito de enganar o povo, 
indo o próprio MinistrO- âa Aeronáutica participar da 
encenação, com pedra fundamental, banda de música e 
demais ingrediente da ocasião. Ficou só nos ''comes e 
bebes", foguetÓrio e outras formas __ de motivar o povo_ de 
Rondonópolis a acreditar na breve implantação de um 
moderno aeroporto. Foi só se dar o pleito e o Governo 
Federal nunca mais se lembrou de providenciar meios 
concretos para executar a obra. 

O Sr. Brigadeiro Délio Jardim de Matos, que sonhava 
alto quando da sucessão presidencial, está muito ocupa-

- do_ em produzir notas oficiâ1s rii.elancólicas e a atacar 
grandes líderes populares deste Brasil, olvidando, total
mente, as causas concretas que viriam-beneficiar direta
mente o povo, no caso em pauta, um moderno aeroporto 
para Rondonópolis, a primeir·a-·grande cídade de Mato 
Gro-sso, fora Cuiabã. 

Embora, Sr_. Presidente, Srs. Senadores, sem delegação 
expressa das autoridades municipais de Rondonópolis, 
nem de pilotos que lá operam, nem da comunidade de 
forma global, venho desta Tribuna, protestar contr-a a 
demagogia barata que se praticou com a população de 
Rondonópolis, quanto a construção de um aeroporto, 
condigno com o progresso da cidad_e e com pistas que ga
rantam a segurança dos que voam. 

Infelizmente, tenho que assinalar, o Sr. MiniStrõ- da 
Aeronáutica, é o principal culpado, salvo engano, pela 
não construção até _agora da obra, paralelamente, a sua 
cobertura até pessoal, como Ministro, aos atas demagó
gicos que n-ortearam o sonho de Rondon-ópolis de ter um 
bom e razoável, se não um decente, terminal, paralela
mente, a uma pista, de boa segurança. 

Faço um apelo, Sr. PresidCnte, Srs. Senadores, ao· Sr. 
Ministro da Aeronâutica para não sair do Ministério; 
pelo menos, para os habitantes de Rondonópolis, como 
um demagogo vulgar. Ainda há tempo. 

Sr. Presidente, Srs. Senadores, quero, no momento, 
também trazer ao conhecimento da Casa, a "Carta de 
Diafilantino", documento gerado pelo .. 119 Ciclo de Es
tudos Legisl~tivos do Norte de Mato-grossense ... 

Co~o semPre. Sr. Presidente, Srs. Senadores, o gran
de problema daquela região e de outras de Mato Grosso 
é a agricultura. v árias itens da referida carta, fazem 
apelo ao Poder Público Federal, no sentido de facilitar a 
vida do produtor rural e poder el~ trabalha·r com_ mais 
tranqUilidade bem como em melhores condições de vida. 

Sr. Presidente, Srs. Senadores, nos dias 12 a 14 de se
tembro óltimo, realizou-se em Diamantino, Cidade Bi
centenária de Mato Grosso na ·região Norte do Estado, o 
"II Ciclo de Estudos Legislativos do Norte Mato
grossense". 

Após debaterem democrática e energicamente -os 
problemas da região, bem como os políticos, os nobres 
Srs. Vereadores geraram um documento que intitularam 
"Carta de Diamantino"_e eysa Carta foi publicada com a 
data de Comemoração do_s 256 anos de Fundaçiiõ da
quela Câmara Municipal. 

Ressalto, Sr. Presidente, Srs. Senado_res, os pontos 
mais importantes da intitulada. "Carta de. Diamao.tino'', 
visando divulgar a Carta, citamos os itens de maior des
taque: 

"Como resultado das matérias apresentadas, dis
cutidas e ap.--ovadas em plenário, elabora-se a pre
sente Carta de Diamantino, visando divulgar o que 
se propõe: 

-Condições favoráveis pará os agricultores co~. 
mo: 

lnslalliçãO de uma unidade de pesqUisa ãgrope
cuária da EM BRAPA em nossa região; 

Criação de um programa especial de crédito rural 
especificamente para a região Norte de Mato Gros
so. 

Para que os VBC.S sejam mais compatfveis e se
jam liberados mais cedo parã os agricultores; 

Que aumente a capacidade de armazenãgCITI os 
quais em pontos estratégicos em nossa região. 

-Para que seja realizada a Reforma Tributária 
nos moldes apresentados. Visando a dar aos mu
nicípios aquilo que realmente têm de direito._ 
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- Asfaltamento da antiga BR-364 do trecho 
Novo Diamantino ao Posto Jacy a qual beneficiaria 
uma grande região altamente produtora. 

- Para que seja construída a estrada que interli
gani Juara e Alta Floresta." 

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

O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla)- Concedo a 
palavra ao no_bre Senador Jutahy Magalhães~ 

O SR. JUTAHY MAGALHÃFS (PDS ~ BA. Pro
nunciá o seguinte discurso.)- Sr. Presidente, Srs. Sena
dores, nossas preocupações dirijidas à sucessão presiden
cial têm-nos feito esquecer importantes e graves proble
mas de cunho nacional ou regional, que é nosso dever 
denunciar. 

Certamente movidos pelo desejo de imaginar descul~ 
pas para o insólito posicionamento político, qüe tiveram, 
alguns GOvernadores do Nordeste olvidaram-se de bata
lhar pelos recursos que, de direito, cabem a nossa região._ 

Reiterando pronunciamento anterior, volto à tribuna 
para reclamar contra a usurpação de nossos direitos, 
pois o Nordeste faz jós a um tratamento diferenciado, 

-terido- em vista ·a-s ·peculiaridades de sua situação econó
mica e geogrãfica~ 

Sob o título "Nordeste" reclama a sua parte legal na_ ar
recadação do IOF", O Jornal do Brasil, em data recente, 
relata que a Federação das Indústrias de Pernambuco es
tá denunciando, em relatório técnico, que o Nordeste 
deixa rã de receber este ano, Cr$ 225 bilhões dos 240 bi
lhões de arrecadação nacional do Imposto sobre Ope
rações Financeiras a que tem direito assegurado por lei. 

Pelo Relatório, a instrução Ministerial n'il 12/74 deter
minou que c·abem ao Nordeste 8% dos recursos arreca
dados pelo IOF ein todo o país. Neste ano, serão arreca
dados Cr$ 3 trilhões, enquanto que apenas Cr$ I 5 bi
lhões até o final do ano, estarão disponíveis para o de
senvolvimento regional. 

Já relatamos anteriormente, a "sangria", que não é re
cente. 

Em 1975, o Nordeste recebeu apenas 11 bilhões e 90Ó 
rflilhôes de -IOF, quando lhe tocaram Cr$ 63 bilhões. 

Desde então", a coisa vem se repetindo. 
Antes já perdemos o percentual que, por norma cons- · 

titucional, era destinado ao Nordeste. Se esta norma ain
da pr<evalesse, teríamos 930 bilhões a receber. 

Se sempre louvamos as atitudes governamentais que 
venham a favorecer a nossa região, não podemos deixar 
de acusar esta nova e injusta maneira de atentar contra 
os direitos da região maiS pobre do país. 

Queremos crer que o noss_o clamor despertará cons
ciências-fazendo voltar a seu fluxo normal as somas d~
tinadas ao Nordeste pelas normasjurídicas que visaram 
ao seu benefício. (Muito bem!) 

O SR- PRFSIDENTE (Moacyr Ualla)- Naeresente 
sessão terminou o· Prazo para apresentação de emendas 
aos seguintes Projetas de Resolução: 

- No;o 75, de 1984, da Comissão Diretora, que cria a 
Categoria Funcional de Adjunto de Segurança Legislati
va, e dá outras providências; 

- N? 76, de 1984, da Comíssão Diretora, que altera o 
Regulamento Administrativo do Senado Federal, apro
"~ldos pela Resolução n.,. 58, de 1972, e alterações poste
ri:-ores-, cri~ _a-Auditoria,- e dã outras providências; e 

- N9 8 I~ de 1984, da Comissão Diretora, que altera a 
Lotação _nos Gabinetes a que se refere o item VII do art. 
357, do Regulamento Administrativo do Senado Fede
ral, e dá outras providências. 

_Aos projetas não foram oferecidas emendas. 
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De aco_rdo com o disposto no Regimeii.to lnterno,- as 
matérias serão despachadas às Comissões de consti
tuiç-J.o e de finil.nças. 

O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla)- Nada mais 
que tratar, vou encerrar. a presente sessão, designando 
para a sessão estraordinâria a realizar-se hoje, às 18 ho
ras e _30 minutos a seguinte 

DIÃRIO DO CONGRES&O NACIONAL (Seção II) 

ORDEM DO DIA 
-I-

Discussão, em turno único, do Projeto de Resolução n~ 
91, de 1984 (apresúú.ado pela Comissão de Constituição_ 
e Justiça como conclusão de seu Parecer n<~787, de t984), 

_que suspende a execução dos arts. 1<~. 2~ e 7<~ do Decreto 
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nQ 20.6J7, de 31-10-70; dos arts. t~ e 2<~ da lei n<l? .329, de 
28-12~79, e do item IV, n'~ VIII, letra "a", da tabela ane
xa_ à_ referi~__l~i, do Estado do Rio Grande do Sul_. 

O Sr. PRESIDENTE (Moacyr Dalla)- J;J;tá encerra
da a sessão. --(Ll!l'anta-se a sessão às 16 horas e 20 minUtos.) 

Ata da 23011- Sessão, em 30 de novembro de 1984 

2~ Sessão Legislativa Ordinária, da 47~ Legislatura 

- EXTRAORDINÁRIA -

Presidência dos Srs. Henrique Santillo e Almir Pinto 

ÀS 18 HORAS E 30 MINUTOS, ACHAM-SE PRE
SENTES QS SRS. $_ENA DORES: 

Jorge Kalumc- Altevir Leal- Mário Maia --:-_Euni~ 
ce Michiles- Fáhio_Lucen~,- RaimundO Parente-~ 
Gal vão Modesto--=-_Odacir-Soares--:-: Aloysio Chaves
Gabriel Hermes- Hélio Queiras- Alexandre Costa
João Castelo- Josê Sarney ~ _Alb.erto S_ilva- Helyídio 
Nunes - João Lobo - Almir Pinto - José Lins -:
Virgílio Távora- Carlos Alberto·- Moacyr Duarte
Martins Filho- Humberto Lucena- Marcondes G.ã::. 
de!ha - Milton Cabral- Aderbal Jurema :-Cid Sam~ 
paio - Marco Maciel- Guilherme Palmeira - Carlos 
Lyra - Luiz Cavalcante - Albano Franco - Passos 
Pôrto- Jutahy Magalhães- Lomanto JQ.nior_- Luiz 
Viana --João Calmon- José lgnãcio Ferreira- Moa
cyr Da_lla----:- Amaral Peixo_to 1 Nelson Carneiro- Ita
mar FranCo -- Morvan Acayaba --:- Amaral Furlan.
Benedito Ferreira- HenriqueSantillo__- Mauro Borges 
- Benedito Canelas_- Gastão MUller - José Fragelli 
-Marcelo Miranda_:- Saldanha Derzi- Affonso Ca-
margo --Álvaro Dias- Eriéas Fafia -:- Jaison-l;.larreto 
- Jorge Bornhausen - Lenoir V:a_rgas -:-:- Carlos Chia-_ 
relli - Pedro Simon - Octâvió-Cardos-o: 

O SR. PRESIDENTE (Aimir Pinto)- A lista de pre
sença acusa o comparecimento de 62 Srs. Senadores. Ha
vendo número regimental._declaro aberta a sess?o. 

Sob a proteção de DeuS:_iniciamos nossos trabalhos. 
O Sr. !<~-Secretário irá proceder à leitura dQExpedien

te. 

t. lido o seguinte 

EXPEDIENTE 

OFICIO 

Do Primeiro-Secretário da Câmara dos Deputad~ 

N<~ t.067/84, de 29 do corrente, comunicando a aprb
vação, sem emenda, do Projeto de Lei do Senado.n'~ 163, 
de 1984 (n~ 4.560/84, naquela Casa), que reajusta os 
atuais valores de v~ncim_ento e prOventos dos servidores 
ati vos e inativos do Senado Federal, e dã outras provi
dências. 

{Projeto enviado ã sançãO em "29-ll-84.) 

OFICIOS 

Do Sr. 19-Secretárlo da Câmara dos Deputados, enca
minhando à revisão d~ S~nado autógrafos dos seguintes 
projetas: - . 

PROJETO DE LEI DA CÁMARA 
N<~ 237, de 1984 

(N9 3.991/84, na Casa de origem) 
De iniciariva do Sr. Presidente da República 

Autoriza o DepartamentO Nacional de 
~gistro do Comércio ~ estabelecer mo
delos e cláusulas- i>adronizadas destina
d'as a simplificar a constituição de so-

- ciedades .mercantis. 

O congreSSo Ná.cloriãl decreta: 
Art. L 0 Fica facultado ao Departamento 

Nacional de Registro d_o Cómércio, órgão 
central do Sl.stema Nacional de Registro do 
comércio, estabe1ecer, em ato_ normativo, 

- modelos e cláusulas padronizadas de con
tr.ato de sociedade, que a,s partes ço:qt_rat_an
tes ]J<lderão livremente adotár. 

§ 1.0 A- adoção de cláusulas padronizadas 
.dispensa a §ua transcrição Integral n<) ins-
trumento contratual. · · · -

-- § 2.0 {),;; modelos e cll).u,sula.spadronlZa
das obedecerão às normas legais aplicáveis 
à espécie de sociedade a que vl.sem regu
lar. 

Art. 2.0 Adotadas ,pelos sócios as cláusu
las padronl~adas, do Instrumento· constitu-
tivo da sociedade constarão: --

I--::... fi' nome. a- qil.al1ficação completa e ~ 
assinatura <le todos os sócios; 

U ~ o nome comerciaL da sociedade (J"a-_ 
zão.ou d~ominação); 

III·'"'- o objeto, o local da sede e 'o. c"'_pltal 
da .sooledade;· 

1lV ~ a form~ e o rprazo dà. integrallzação 
_do capital oocial e a sua distribuição entre 
os aOOios;-

V ~.-o Uso dó nome coiP.ercial .pelàs __ sócios 
com poderes de gerência; 
.. Vr - o número e a~ dat·a_ do ato normati
vo que aproVou as cláusuiã..s- pa~r<>nizadas~ 

Art. 3~0 Observada a legislação pertinen
te, é ilícito aos sócios alterar ou complemen
tar os modelos ou eláusulas padronizadas de 
que trata o art. 1.0 da presente lei, bem co
mo acrescentar outras ·cláusulas no instru
mento contratual. 

Art. 4.0 )~ modificação, pelo órg·ão cen-
-tral ào Sl.stema N:.cional de Registro do 

Comércio, dos modelos e clã.usulas padroni
zadas, não produzirá eieitos em 'elação às 
sociedll!des que deles se tenham utilizado an
tes da vigência do ato normativo que apro-

- _ YQU a modificação. 

_Art. 5.0 O disposto nesta lei não se apli
cará às pessoas jurldicas constituídas sob 
a forma de Sociedade Anônilna. 

Art. 6.0 Esta lei entra em vigor na data 
de sua publicação. 

Art_. 7.0 Revogam-se as disposições em 
contrário. 

MENSAGEM }!P 264, DE 1984 

Excelentíssimos Senhores- Membros do 
Congresso Nacional: 

Nos termos· do art. 51 da Constituição Fe
deral, tenho a honra de submeter à elevada 
delibereção de Voosa.s Excelências, acompa
nhado de Ex]J<lsição de Motivos dos 5enho• _ 
res Mlnlstro de Estado da Indústria e do 
COmércio e Orientador e Coordenador do 
Programa Nacional de Desburocratização, o 
anexo Projeto de Lei qUe "autoriza o De
partamento_ Nacional de Registro do COmér-
cio ã estabelecer modelos e cláusulas padro
nizadas destinadas a sim,plifiear a constitui
ç~ d~~~~ocieçlade$ merca11~"· 
- Brasília, 18 de julho de 1984. - João Fi

gueiredo. 
EXPOSIÇãO DE MOTivOS N.O 18/84, DE 7 

DE JUI;HO DE 1984, DO MlNISTÉRIO DA 
IND"(JSTRIA E DO COMÉRClO E DO 
ORIEN'J:ADOR E COORDENADOR DO 
PIROGRAMA NACIONAL DE .DESBURO
CR.ATIZAÇAÓ. 
Excelentíssimo Senhor Presidente da Re

púb!iea: · 
Cbnsoante _ -as diretrizes _ ·e objetlvos do 

Pnogta~a Nacional de Dêsburoeratiz?-ção, 
temos a honra de submeter à :.preciação de 
Vossa Excelência o Anteprojeto de Lei, em 
anexo, que autoriza. o órgão Central do ~is
tema Nacional de Registro do Comércio (De-
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partamento Nacional de Registro do comér
cio) a estabelecer mod-elos e cláusulas pa
dronizadas de contratos de soeled.ade,; mer
cantis, com o objetivo de_ simplificar a ~ua 
eonstituiçã{) e dar maior segurança às par
tes contratantes. 

2. São-notórias as dificuldades práticas 
com _que se defrontam os pequenos empre
sários, no momento em que pretendem cons
tituir sociedades -comerciais, não apenas em 
face da escolha da espécie societãria que 
mais se adapte às suas neces-sidades,_ mas 
também em razão da complexlc;iade de ____ que 
se .reveste a redação das cláusulas essen~iais 
do contrato de constituição. 

3. Ré.sulta dai, para o pequeno empre.sá
rio, a necessidade de contratar a assistên
cia de técnico-s .especializados, o que el.e
va as despesas de eonStituição, s·em maiores 
proveitos para o desenvolvimento efetivo de 
sua inleiativa empresarial. Em muitos casos, 
o alto custo envolvido nessa assistência ter
mina por ií:libir o- empresário a busear a 
legalização, fazendo-:::o permanecer na clan-
<!e.stin!dade. _ --

4. Acre.sce que freqüente.s dl.sputas judi
ocl.aiS entre sócios, e entre estes e tel"ceirOs, 
decor:r.em de impropriedades, omissões e _am~ 
bigü!dad.s redacional.s do.s con trato.s de .so
•j.edade. - - _ _ __ 

5. Com o ob}et!vo de faci!!tar'a e.scolha, 
pelos empre·sãrioS, da forma so·cretáiia que 
m.ais lhes convenha, be:m como das cláusu
las contratuais que rp.elho~ Se ajusteD:l _à.s 
suas necessidades, idealizou-SE, no Antepro
jeto de Lei ora. submetido a. Vo.s.sa Excelên
l'!ia, o estabelecim~nto ele moCiel_«?~ ~- cláusu_
las padronizada.s, mediante ato normativo 
do Departamento Nacional de Reg!.stro do 
Comércio, que as partes contratantes po
derão livremente adotar. 

6. A àutor!zação legislativa .se afigur~, 
no 'Caso, imprescindível, uma vez que- a sim~ 
plif!cação objetivada prevê a. dii;pensa de 
transcrição, no instrumento contratual, das 
cláu.sulas p:<drcm!zadas adotadas pelas .par
tes (art. 1.o-, § 1.0) .-Trata-Se, portanto, _de 
uma· exceção à regra .geral do Código C o
mercial_ Brasileiro, -que determina, no seu 
art. 302, que da e,scritura pública ou parti
cular de contrato de sociedade con.stem to
das as cláusulas e condições ·necessárias pa
ra se_ de-terminarem, com preci.s~, os di- _ 
re!to.s e obr!gaçõe.s do.s sócios entre .s! e pe
rante terceiros. 

7. O principio da plena liberdade e su
premacia da vontade individual do.s .sócios 
aeha-se preservado no __ a;ntgproj eto, seja ~me
diante a neee.s.sidade de expre.s.sãó adoção 
das cláu.sulas padronizadas (art. 2:0~-lV), 
seja pelo reconhecimento do direito de o.s 
sócioS acrescentarem outra:s cláu.sula.s co-n- ~ 
tratua!s; além: da.S que constarem do ato 
normativo )laixado _:pelo Departamento Na
cional de Registro do Comérc_io_ (~t. -3 •• 0 ). -• 

8. Da mesma forma, a;· eventual altera
ção -dos modelos e eláusulas padronizadas, 
mediante a expedição de novo. ato no!"ma
t!vo, não produ~!rá efeitos retroat!vo.s e)ll rec . 
lação às .sociedade.s já constituídas cart. 4.,0 ). 

9, As Sociedades Anôn!mas, cujos ato.s 
constitutivos e estatutos devem xeceQ.e_r .!U,n
pla publicidade, estão, nãturalmente, -ex
cluídas do regime ora proposto Carl. 5.0). 

10. Sé_ aprovada por vossa Excelência e, 
finalmente, tran.sforroada em_ lei_._ a medJda 
ora proposta contribuirá para o des·env~l
vimento das !effi.presas_._ l>em oomo para agi
lizar a Rfl~~ e tr~mitaçã.9 de cer_ca ~e 
70.000 instrumentos subl,_lle'!;Mos anualme:r1te _ 
às Juntas Cofnerc!al.s de todo o ;E>al.s .• 

DJÁRIO DOCOWGRESSO N AClONAL (Seção II) 

::- Renovamos, pa _ oport@idade, a Vossa Ex
celência, nossos protestos de alta estima e 
distinta consideração.- .João Cãmilo Penna, 
Minl.stro da Indú.stria e do Comére!o - João 
Geraldo Piquet Carneiro, Orientador e CO
ordenador do Programa Nacional de Des
burocratização. 

-: (A~ ComissõeS de Constituição e Jus
tiça e de Economia.) 

PROJETO DE LEI DA CÂMARA 
N"' 238, de 1984 

-cN-'~ 1.170(83, na CaSa -de origem) 
Oe iniciatil'a do Sr. Presidente da República 

---Autoriza a reversã.O ao- 1\IUnicípio ·de 
Jacarezinho, Estado do Paraná, do ter
reno que menciona. 

<Ybongtesso Nacional decreta-: 

Art. 1.0 Fica o Poder Executivo autoiiza
do !i _promover a reversão aO_ Município cte 
J'acarezinho, Estado do Paraná, do terreno, 
com área de 713.?00,00 m2 (.setecentos e 
treze mil e novecentos met~ quadrados), 
sit_uado na ~azenda "Santa Terezinha", na
quele .Municipio, doado à União Federal 

_ a._tfli.v_é.s de Escritura I'ública de 22 de ju~ 
lho de 1~58, transcrita no Cartório de Re
gj_s_tro de Imóveis da Comarca de Jacarezi
nho- PR, .sob o n.0 8.991, às fl.s. 6- do Livro 
3-J, em 6 de ago.sto de 1958. 

Art. 2.0 -, Esta Lei entra em vigor na da
ta de sua publicação. 

Art. 3.0 .. :Revogani.-se as_ djsp.osiçõe.s enr 
contrário. 

-MlENBA!G!ElM N.0 -295, DiE 1983 

Excelentíssimos Senhores Membros do 
Congre.s.so Nacional: 

Nos termos do art .. 5l_da con.stitufcão Fe
dera[,-tenho a honra de Submeter a élevada 
deliberação _de Vossas Excelências, acompa
nhado de Expo.sição de Motivos . do_.Sienhor 
:1\finistro de Estado da Fazenda, o --_anexo 
projeto de lei _que "autoriza a rever~ão _ao 
Munlcip!o de Jacarezlnho, Estado do I'ara
ná, do terreno ·que menciona". 

Bras!lla, 8 de ago.sto de, 1983. - AurelianO 
Chaves. - -

EXII'OSIÇAO DE MOT:rVOS N.O 106, DIE 1.o 
DE AGOISIIlO DE 1983, DO ~· 
DIA_ FA21ElN!DA. 

Excelentlssímo- Senhor Vice-!PreSidente da 
República, no exercício da .Presidência da 
xtepúbl!ca. 

No anexo procesoo, cog!ta-.se da reversão 
_ ao Municipio de Jacarezinho, Estado do :Pa

ran_á_.. da área com 713.9.00,00 m2, situada na 
Fazenda Santa Terezinha, naquela Munici-
·palidade. 

2. E.sse bem fôra doado à União Federal 
pelo aludido Mimicipio, no.s termo.s da Le! 
Muulcipal n.0 307, de 27 de abtiil de 1958. e 
C!a ÉScr!tura lPOOlica de 22 de julho de 1958, 
transcrit'l no Qartório do !l;e1giSttO de Imó
vels rla COmarca de Jacarezinho - PI&, no 
Livro 8-.T, às f!s. 6, .sob o n.0 8. 991, em 6 de _ 
ago.sto de 1958. Aceitou-o a donatária, con
forme-Decreto n.0 44.832, de 8 de novembro 
de 1958. -

3. bestinOu-se- o terreD.O em 9.preÇO- à
construção de um aeroporto. Todavia, em 
virtude de não se ter realizada essa finali
dadet pleiteia o doador ã sua rew-rsão, para 
ati Jnstalar um Parque Indu.strial. 

Novembro de 1984 

- 4. O M!niztérlo <4 Aeronáu\!cJl. lll1Ul a 
oogitada r.eversãi> _consoante despacho de 26 
de janeiro de 19S2, do .seu Titular. 

5. Ademal.s, o Serviço do :E'atrimôulo da 
União e a ~:>ecretaria-Geral de.ste Minlsté
rlo, opinam, favoravelmente, sobre a maté
ria. 

6. INe.s.sas condições, acolhendo es.ses ')>a
receres, tenho a honra de submeter à ele
vada apreciação de Vo.ssa Excelência o ane-. 
xo projeto de mensagens ao OOngresso Na
cional, acompanhado de anteprojeto de lei, 
que consubstancia a medida proposta. 

Aproveito a oportunidade .para renovar a 
Vo.s.sa Excelência o.s prote.stos do meu mais 
profundo respeito. ,..- Ernane Ga.J.vêas, Mi
nistro da Fa2enda. 

(A Comissão de F!nançasJ 

PROJETO DE LEI DA CÂMARA 
NQ 239, de 1984 

(N'? 3.739/84, na Casa de origem) 

LEGISLAÇAO PERTINENTE, 

LEI N.0 6. 78.8, 
DE ~8 D;E MAIO DE 1980 

Dispõe sobre a -r-e.s"tatiração dã.s car:.. 
terias do 1\linistériO .PúbliCo da. União 
junto à Justiça Comum, do Trabalho e 
l\Iilitar, e dá outras providências. 

o :E're.sidente dilo República. 

Faço .saber que o Congre.s.so Nacional d,e
creta e eu sancio-no a seguinte Lei: 

Art. L0 Os cargo.s de Procurador da Re
pública de 2.a_ Categoria passam a ser os 
!ulcia!s da re.spectiva carreira do Min!.sté
rio Fúblico Federal. 

Art. 2P Os atuais cargos de Procurador 
da ).'!.epública de 3.• Categoria pas.sam a in
tegr~ o g;rau ip.icial da -qarreira a que alude 
o artigo- anterior, respeitada a ordem de 
antigüidade na classe, para efeito de pro
moção. 

Art. 3.0 · Ficam cr!ado.s 67 (.se.ssenta e 
sete) c<trgos de ·:E'rocurador da República 
de 1.• Categoria e 79 (setenta e nove) de 
2.8 Categoria, passando a carreira a ter a 
seguinte. e.strutura: 

·Procurador da República de 1.• Ca
tegoria - 140 cargo.s; 

:E'rocurador da República .de 2.• Ca
tegoria --169 cargos. 

:E'-Mágrafo único. O.S cargo.s de :E'rocura
_dor da República .serão lotados por ato do 
:E'rocurador-Geral da República no.s Esta
dos-membros e no Distrito Federal. 

Art. 4.0 O Procurador-Geral da RePúbli
ca solicitará ao órgão central do Sistema 
de Pessoal os servidores de que necessitar, 
com indicação_ PNcisa do quantitativo in
d:i.spensável, da localização geográl!ca e da 
respectiva categoria funcional. 

Art. 5.0 _Os cargos de Pro_curador do Tra
baJho de 2.a Categoria passam a ser os ini
ciais da càrreira do Ministério da União 
junto à Justiça do Trabalho. 

Ar\. 6:0 Os aluais cargo.s de Procurador 
fio Trabalho Adjunto passam a integrar o 
grau· inicia) da carreira a que alude o artigo 
ant_erior,,r·espeitada à ordem de antigüidadc 
na classe, para efeito de promoção. 

Art. 7.0 . O.s -atuais Sub.st!tutos de :E'ro
C)lrador do Trabalho Adjunto passam a Me 
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nominar-se . Substitutos de Procurador do 
Trabalho de 2.• Categorla; constituindo um 
Quadro Suplementar. Essas funções _s_erão 
extintas à m,edida ,em que se vagarem, veda
das novas nomeaçôes a' partir da vigência 
desta Lei. 

Parágrafo único. Aos integrantes do 
Quadro Suplementar é vedado: 

I -·o-ingresso nos- ca:rgo_:S iJ;üciais da Ç:ar
reira, salvo mediante_ co:qcurso público de 
provas e de· títulos, caso· em que não flGàrão 
sujeitos ao limite legal de idade; 

II - o ex:é:i'cício de outr:-a função pública, 
assegurados, no ·que couber, os direitos e 
vantagens pre.vistos na legislação em vigor. 

Art. 8.0 O Quadro do Mlntstér!o Público 
da União junto à Justlça_do Trabalho é f!C 
xado _em __ 45 (quarenta e cinco) cargoS d-e 
Procurador de _l.a_ Categoria e em 65 (ses
senta e cinco) cargos de :Procurador de 2.a 
Categoria. 

§ 1.0 Atendidas as alteraçõ.es desta Lei, 
integram o Quadro do Ministério Públiço 
da União junto à Justiça do Trabalho, nas 
r·s.spectiva.s categorias, os atuais Procurado
res efetivados ou declarados estáveis por 
disposições constitucionais ou legais ou por 
decisão judicial. 

§ 2.0 Os Procuradores do Trabalho de 
1.a Categoria serão lotados na Procuradorl!l 
Gerai e os de 2. a C a tegorla nas Proclii'alio
rías Regioiiais, por decr.eta do Poder Ex.a
cutivo, de acordo com as necessidades do 
serviço~ 

Art. 9.° Ficam criados 3 (três) cargos; 
em comissão, -de Subprocurador-Gei'ãl da 
Justiça do Trabalho, a serem pro:vldos por 
Decreto do Presidente da Repúbl!ca, com 
fu:hções na Procuradoria Geral e remune
ta.cão fg'UaJ à fixad_a,_ oara _o cargo de mesma 
denominação na Pro_cUrador :t Geral da Jus~ 
tlça Militar. 

Parágrafo· único. O Procurador-Geral da 
Justiça do Trabalho será subst!tuldo nas 
suas faltas e Impedimentos eventuais pelo 
Su•bprocurador-Geral que designar. 

Art. 10. Os carg-os-ãe Procurador Ml1JC 
tar de 2.a Categoria passam a ser os iniciais 
da carreira do :Ministério Público Militar. 

Art. 11. Os atuais cargos de Procurador 
Militar de 3.a Catego:r;ia passam a integrar 
o grau inicial da carerira a que aJude c~ 
artlgo anterior, respeitada a ordem de anti
güidade na clase, para efeito de promoção. 

Art. 12. Aos atua!s Substiutos de -Pro
curador Militar, que passam a denominar
se Substitutos de Procurador .Militar de 2.• 
Categoria, aplicam-se as disposições do art. 
7.0 e seu_ parágrafo. único desta Lei. 

Art. 13; Ficam criados 1 (um) cargo de 
SubprocUICador-Geral da Justiça Militar, de 
provimento em. comissão, e 3 (três) cargos
de P1·ocurador Ivi:i.litar de 1.a. Categoria, a 
serem providos pelo critério de ~antlgüldade 
e merecim-ento. -

Art. 14. Os cargos de Subprocurador
Geral da República, Subprocurador-Gera!' 
da Justiça Mllltar e Subprocurador Geral 
da, Justiça do Trabalho são de provimento 
em comissão, cujo exercic!o é. deferido ex
clusivamente a ~rocuradores da R-epú,_bllça, 
Procuradures Militares e- Pr.ocuradores do 
Trabalho, no âmbito da r·êspect!va institui-
ção. · 

Art. 1õ. A despesa decorrente da exe
cução desta Le! será atendida à conta das 
dotações constantes do Orçamento da Uni-
ão. - - --

_ Art. 16. Esta Lei entrará· em .vigor na 
data de sua publicação. . 

Art. 17. " Ficam revogadas as' disposições 
em-contrário. 

Brasilla, 28 de maio de 1980; 159.0 da In
dependência e 92.o da República. 

MJí:NsAGEM N.o 176, DE 19S4, DO PÓDER 
EXECUTIVO. . 

Exé~lehtissimos Senhores Membros do 
CongreS&d --Nacional: - -

Nos termos do art. 51 !la eqns.tituição, te
nho a honra cte submeter à eie,.ada dellbe
ração de Vossas Excelências, acompanhado 
de Exposição de Motivos do Senhor MiniS
tro -de Estado da Justica, o anexo proJeto 

-de lei Q.Ue '~cria cargoS- de Procurador Ivfi-
11tar-·ae ~.a C'ãtegotia na carreira da Minis
tério Público d:(· União junto à Justiça Mi
Ii tar~ e dá óu tras proyidências". 

Brasilla, 6 de junho de 1984. - JQão 
Fi~ueiredo. 

EXPOSIÇAO. DE MOnv'OS N.O 190, DE 8 
DE MAIO DE 1984, DO MlNlSTÉEIO. DAc 
JUSTIÇA. 

· -:E:m 1l de maio de 1984. 

Excelentíssimo Senhor Presidente da R~
públlca: 

_ T.enhci- a honra-de submeter à Considera
ção de Vossa Excelência_ o anexo J?roje.to 
de Lei, que cria cargos de Procurador Mi
litar de 2.• Categoria na carreira do Minls
térlo Pú~lico da União !unto à Justiça, Mi
litar. 

A proposta se justifica tendo em vista que, 
pela atual sistemática, implantada peal Le.i. 

n.o 6. 788/80, os cargos de Substituto de 
Procurador Mllltar de. 2 .. • ~Categoria, que 
constituem Quadro Suplementar, serão e:x
-tintos -~à _medida que se va_garem, vedadas 
npvas nomeações. 

Assim, a permanecer esta situação, qun
do vagarem todos os cargos, não haverá 
mais substituto disponive!s para suprir as 
necessidades das ·Auditorias Militares. 

Por outro lado, cumpre salientar qu-e da 
medida proposta rião advirá aumento de' 
despesa, vez que os novos cargos serão pro
vidos tão-somente à medida que se ex.tin
gulrem os de Substituto de Procurador Mi
litar de 2.• Categoria, integrantes de Qua
dro · Suplementar. 

Aproveito a oportunidade para renovar a 
V-oss~ ~celêncfa os protestos de ·meu mais 
profundo respeito. ....: Ibraím Abi-Ackel 
Mlnlstro da Justiça. 

PROJETO DE LEI DA. CÂMA..RA. 
- . N• :Í40, de I!Í84 . 

(N9_ 3.023/84, na Casa de o-rigem) 
__ pe iníciªtiva do Sr. Presidente da República 

Autoriza o Instituto Nacional de Co
Iopização e Reforma Agrária - INCRA, 
a doa'r o imóvel que mencio-na. 

O Olngress<l. Nacional decreta~ 
.MI. 1.0 . Fica o I'nstltuto Nacional de Co

lonização e Reforma Agrária - INCRA, au
torlzado a doar, à União dos Escoteiros do 
Brasil - Região do Aere, o imóvel, oom a 
área de 6,1230 ha (seis hectar_es, doze ares e 
trinta centiares), situado na Gle'ba ''D", do 
Projeto de Assentamento Dirigido Rumai
tá, no Município de Rio Branco, Estado do 

_ A<:re. 
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!Parágrafo único. O imóvel a que se re
fere este _artigo está registrado- em maior 
porção, Efth noMe do Instituto Nacional de 
Colontsaçãio e Reforma Agrária - l!NICIRiA, 
no Reglstro de Imóveis da comarca de Rio 
Branco, Estado do Acre, às fis. 271 do Li
vro 2-Q-2,.matricula 6.035, e tem os segu!n-
_tes~ Umttes e confrontações: a'O Norte, com 
os lotes 54 e 56; a Leste, com estrada vlci
nal; ao Sul, ·com a mesma estrada vicinal; 
e a Oeste, com o lote 79-A. 

1Art. 2.0 O linóvel em objeto destinar-se
-á à construção de_ um Campo~cola para 
realizaçãô~çl..e cursos de treinamento, acam
pament<>s e outras atlvldades escotelras. 

. \'\rt,. 3.0 A -doação efetuar-se-á median
te termo~- a sér~lavrà.do em livro próprio do 
InstitutO Nacional de Colonização e Refor
ma A_grària _:::---- IlN:ORA. 

Art. 4.0 . .0 imóvel, com suas benfeltorias 
e acessórios, reverterá, de pleno direito, ao 

· património do Instituto Nacional de Colo
nização e Reforma Agrária - INIO!llA, !nde
penden_teme:p.te de qualquer indenização, se 
em q~ai(i ue:f -fiempD vier a ser dada aO im6-
v-el destinação "diversa da prevista nesta Lei. 

Art. 5. 0 Esta Lei entra em vigor na data 
de sua publ~cação, 

Art. 6.0 Revogam-se as dlspos!ç®.s em 
contrário. 

MIElN8Mlffi:M: N.o 82, DiEl 1984 
Excelentíssimos . Se_nhores l\ofembros do 

CÕngress<l Naclonal: · 

INios termos do art. 51 da Constituição Fe
deral, tenho a honra de submeter à elevada 
deliberação de Vossas Excelências, acompa
nhado de Exposição de Motlvos do Senhor 
Ministro de Estado Extraordinário para As
suntos Fundiários, o anexo projeto de lei 
que "autoriza o Instltuto Nacional de Colo
nização e Reforma· Agrária - JlNICIRA, a 
doar o __ imóvel que menciona". 

Brasilla, 12 de março de 1984. - JOAO 
FI_GUEIREDO. 

EXJPQSIÇAJO DIEl MO'I1liVIOS N. o 003/84, DIEl 
8 DIEl MIA!RÇO DIEl 1984, DO SElNIHiOIR. :MI
NJS'l1RIO DIEl EST.AIDO EXTR.AOiRlDlJNtA
RIO MDM Al3fSUiN'I'OIS ~, 

Ex.C:elel).lissimo Se.nhor Presidente da B;e~ 
públ!ca 

Tenho a, honra de submeter à eJevad.a 
consideração de Vossa Excelência o anexo· 
anteprojeto de lei, que autoriza o iiNC!!M. 
a, doar, à União dos Escoteiros do Brasil -
!região do Acre, o imóvel de proprledade 
daquela Autarquia,- situado na Gleba "D", 
do Projeto de Assentamento Dirlg!do Hu

. maltá, no Município de Rio Branco, Estado 
do Aere, com a área de 6,1200 ha (seis hec
tares, doze ares e tr!n ta cen ti ares) . 

2. Destina-se o referido imóvel à Im
plantação de um Campo-®soola para realiC 
ilação de cursos de treinamenix>, acampa
mentos e outras atlvldades escotelrá.s. 

3. IA medida aqu! proposta está ampa
rada pelo Parecer H-005, de 14 de junho de 
1967, da Consultaria Geral da Repúbl!ca. 

tmmovo a· Vossa Excelência, na oportuni
dade, os ·protestos do meu mais pro.fundo 
~espe!to. - Danilo Venturini, Ministro de 
m.tado Extraord!nárlo para Àssuntos Fun
diários. 

PARmlCIEJR H-525, 
. de 14 de junho de 1967, 

da eonsultorla Geral da República 
Assunto: os bens das entidades au

tárquicas não se confundem oom os da 
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União. A _ desvinculação deles, m,esmo 
para o patr!mô<nlo da União depende 
de autorização legislativa. 

Parecer: H-5!!5 

Volta à consideração desta" C<:>nsultorla 
Geval o Processo número 263:004/63, que 
trata da transferência para -o então :M1nis
térlo da Guerra, de uma gleba situada. em 
São Francisco do" SUl - Estado de Santa 
oatarina - remanescente dos bens da 
"Southern Brasil Lumber and Colonization 
Company"~ cujo ac_ervo foi i_~corp_ora,do no 
Património da União, por força do Decreto
lei n.0 2A3S, de 22" de julh<l de 1940. 

2. IRie!na, sdbre a matéria, ligeira con
fusão que precisa ser dirimida. Antes que 
isso se faça, no entanto, vejamos os pontos 
sobre o.s quais não há controvérsia: 

a) que os bens a serem transferidDS são 
do património da Superlntendên~ia das ~
presas Incorporadas ao Paorlmonio Namo
nal; 

b) que, dita Superintendência é órgão a'!
tárquico c-om autonomia financeira e adml
nistrativa (Lei n.o 2.193, de 9-3-54, art. 7.0 ). 

3. -AS dúvidas surgidas podem ser, assim, 
resumidas: 

____, os bens da.s autarquias se confundem 
com os da União? 

- em caso negativo, podem ser desvin: 
culados. do rpatrimônio da autarquia, sem 1~1 
autorizativa? ou .seja, como no caoo, atraves 
d"e decreto do Poder Executivo? " 

4.. Falando rio processo, fls. 113, o então 
Dlretor do SPU, argumentou: 

·~tidade autárquica, com autonu--
mia finane"eira e adminiStrativa, está a 
'Superintendência das ""Empresas Incor
poradas ao Patri!hônio N"acional sob rec 
gime jurídico especial. Seus bens não se 
confundem com _os __ da- União, __ ,suj.eitos 
às regras do Decreto-lei n.0 9. 760, de 5 
de setembro de 1948. P<)rtanto, a des
vinculação do Imóvel do seu pa trimônio 
depende de lei autorizat!va." 

5. IA "douta Procuradoria Geral da Fa
zenda Nacional, em seu Parec-er de fl.s. 115 
a -n7, já asSim não _entende, concluindo: 

"Não há dúvida que os bens ali in
corporados constituem bens do patri
mónio nacional." 

por isso que, 
urA personalização, ensina Francisco

Campos não muda ou altera a naturezà 
das !unÇões da comPetência ou dos __ s_e_:r_- _ 
viços delegádos ao ente autônomo. _ ~ 
competência é do ·próprio Estado. Dre 
certo, a entidade com" tais poderes !ne
·rentes ao Poder Público constitui ape
nas certa modalidade_ d~ organi!Z:ação . 
(Clfr. Francisco Oampos, in Direito Ad_
ministrativo (vol. I, pá;g. 107) ." 

6. Data venia, parece estar com a razão 
o D!retor _do SPU. 

7. Ensina Themistocles Brandão Caval
canti: 

'íMás, constituída a autarquia, com 
ou sem património inicial, é incontes
tá v e! que os bens por ela adquiridos se 
integram em seu património, _tal éQmo 
ocorre em · relação a qualquer outra 
pessoa jurídica. 

Esta inc·orporação se Verifica para to
dos os efeitos :a· os pliV"i1é-gios dos que 
venham a gozar, dependem das dispo
sições legais que venham porventura a 
outorgar tais prerrogativas. 

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONA-L (Seçãoll) 

:e--que o Estado. criando esses serviços 
descentralizados e concedendo-lhe per
sonalidade juridica, tem a faculdade de 
definir esta personalidade nos termos 
mais convenientes ao serviçu público. 

- Ora, sendo assim, nada justifica, a 
_equiparação do pa trlmônio das en tida
des públlcas·ao do"Estado, juris et de 
-jure, atendendo apena.s -à sua nature
za." 

Não, _a atribuição de um _patrimônio 
a- uma entidades autárquica, importa na 
sua ti-ansferêricia para a pesso-a jurí
dica integrando o seu ativo, para todos 
os- efeitos, inclusive contábil, salvo na
turalmente, o direito do Estado de con
ceder as vantagens e os privilégios, jul
gados necessários. Cin "Tratado de Di
reito Administrativo"), vol. IV, 1943, 
págs. 190 e 191) ." 

8.. OOm ef_eito, a característica principal 
do ente autárquico é ter sido criado por lei: 
seu património, dela decorre_. Muito embora 
se trate de entidade pública, seus bens "não 
se co·nfundem oo:rrr os da UniãO. -rre -conse
guinte, a desVinculação deles depende de 
autorização legislativa. 

9. Em conseqüência~ para qUe se possa 
transferir o imóvel em apreço, mesmo para 
o patrlmônio da União, desvinculando-O" do 
património da Superintendência das Em
pfO.Sar íri.córporadas ao . Patrimõnio da 
União, é necessário autorizaçãO legislativa. 

10. A posterior permuta ilo bem de -que 
se trata com outro de propriedade do Es
tado de santa Oatarlna, também dependerá 
de autorização" legislativa federal e tam
bém do respectivo Estado. 

Sub censura. 
- Bras!Iia, 14 de junho de 1967. ~ Adooaldo 

Mesquita da Costa., Consultor-Geral da Re
pública. 

(As C~miss6ea de Assuntos Regionais 
e de FínançasJ 

PROJETO DE LEI DA CÂMARA 
N.; i4t, de t984-

(-N? 3.992/84, na Casa de origem) 
_De injciatíva do Sr. Presidente da República 

Altera a. denominação e o valor de 
Vencimento mensal dos cargos que es
pecifica e dá outras providências: 

o Congresso Nacional decreta: 
Art. 1.0 Os funcionários enquaclrados na 

Categoria FUnCional de Agente Administra
tivo que comprovadrunente exerceram ati
v!dádes de dillgen te externo de •arrecadação, 
no extinto Instituto de Prevldêuela e Assis
tência dos Servidores do Estado - IP ASE, 
passam a ter sens cargos denominados Ofi
cial de Previdência (d!ligênctas externas), 
com -o yencimento correspondente à refe
rência NM-35 da escala _de re~clmentos e 
salários dos cargoo efetivos e empregos per
manentes. 

- Arf 2.0 O$ cargos "de Oficial .de Previ
dência (cilllgências externas) passam, com 
os respectivos ocupantes, a Integrar Quadro 
Suplementer e são automaticamente supri
midos à medida "que" vagarem. _ 

-Art. a.o A. alteração do valor: ãe vencJ
mento mensal servirá ele base para revlsao 
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de proventos dos funclonárloo na !nati
vidade. 

Art. 4.o os funcionários alcançados- por 
esta lei poderão opter, no prazo de 60 (ses
senta) dias, contados da sua vigência, pela 
petin'B.nência na situação em que se en
contrarem. 

Art. 5.o A nova situação não prejudicará 
a lotação ou as atribuições dos funcionários 
atingidos por esta lei. 

Art. 6.0 . o disposto nesta lei não dá di
reito a percepção de atra.sados ou a lnde
nização de qualquer espécie. 

Art. 7.0 o" "órgão de pessoal do Instituto 
de Administração Financeira da Previdên
cia e ASsistência Social - lAPAS, apostl
lará, sob .Sua responsablllda·de, os tltu1os 
dos servidores beneficiários desta lei, em 
adimp!emento das condições a que' se re
fere o art. 1. 0 

Art. 8.0 A despesa com a execução desta 
lei correrá à conta das dotações orçamen
tárias próprias do Instituto de Administra
ção Financeira da Previdência e ASsistên
cia Social - IAP AS. 

Art. 9.0 Esta l€i, Inclusive quanto a seus 
efeitos financeiros, entra em vigor na data 

-a e sua publicação. 

-Art. 1o. Revogam-se " as disposições em 
COntrár~o. 

MENISAGEM N.0 265, DE 1984 

Excelentís-simos Senhores . Membros do 
Congre.s.so Nacional: 

Nos termo.s (\o ·art. 51 da Constituição F-e
deral, tenho a honra de suQ.meter à elevada 
deliberacão de Vo.~sas _EXC'·~lências, ac-ompa
nhado- de Exposição de Motívas -do Senhpr 
Diretcr-Geral do pepartamento Administra
tivo do Serviç<YPúblico. o anexo Projeto ãe 
Lei que ualtera a denominação e o valor_ de 
vencimento mensal do.s cargos que especi
fica, e dá outra.s providências". 

Bra.sília, 18 de julho de 1984. - João Fi
gu~edo. 

EXPOSIÇAO DE MOTIVOS N. 0 83, DE 29 
DE MAIO DE !984, DO DEPARTAMENTO 
ADMINISTRATIVO PO SER.V!ÇO Pú- . 
BLIOO. 

Excelentíssimo Senh.or Presidente da Re
pública: 

Submeto à eleVada consideração de Vossa 
Excelência o anexo An teproj e to de Lei, 
acoiill.Panhado de mensage.m, o qual -tem par 
fim ·-alt-erar a situação de algun.s Agentes 
Administrativos que exerceram, dura1_1te al
guns .rn"trs, no extinto Instituto de P"revidên
cia e Asslstêllcla dos Servidores do Estado 
- lP ASE, atividades ligadas à arrecadação 
de contribuição de beneficies de família, em 
serviços de _diligências externas, como re
presentantes credenciadQs junto às reparti
ções ]lúbllcas. 

2. Os funcionários alcançados pelo art. 
l.o__do ::Jntep_rojeto, apesar de terem exercido 
no- extinto_ IPASE _funções fiscalizadoras, 
não pod_eni s-e_r _incll,lídos_ no Grupo-Tribu
taÇão, Arrecadação e Fiscalização, de que 
trata a Lei n.0 5.645, de 10 de dezembro de 
uno, tendo em vista que, entre as atr!bui
çõés -c1_e.se_!U_penhada$, não se encontra a de 
tributação, nem. a de arrecadação, nem a 
de fiscalização de tributos federais, devida~_ 
mente comprovadas. 

3_. _Qomo, porém. a atividade d~q11·ele.s 
servidores- no extinto órgão transcendeu à -
pr~vlsta para a Cat·egoria Funcional de 
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Agente Administrativo, a matéria foi sub
metida ao --exame d-os órgãos especializados 
deste Departamento, que t:oncluiram p~Ia 
conveniência de ser elaborado anteprojeto 
de lei, conferindo-se aos que, comprovada
mente, houvessem exercido atividade.s d·e 
"diligente externo de arr~cadaç_ão", valor 
pecuniário equivalente às atribuições ante
riormente exercidas. 

4. Ao fazer o prévio levantamento, o 
IP.ASE calculou em 36 (trinta e seis) o nú
mero aproximado- dos servidores a .serem 
beneficiados. -

5. Por __ outro lado, está sendo estendida 
aos aposantados, -que comprOvadamente 
exerceram atividades d<> dlilgente externo 
no extinto IPASE, a alteração nos respec
tivos proventos na forma estabelecida no 
anteprojeto. 

6. O assunto já foi exanllnado pela Se
cretaria de Planejamento da Presidência da 
República - SEPLAN, que através do A viso 
n.0 330, de 18 de abril de 1~84, deu pron un
ciamento favorável sob o a.speeto orçamen
tário, sugerindo, entretanto, modificações 
no texto do anteprojeto de lei anterior. 

7. Assim, ante a superveniência de fatos 
novos sugeridos pela SEP.LAN, acolhidos por 
este Departamento, esta Exiposição de· Mo
tivos substitui a de n.0 100, de 10 de agosto 
de 1~83. 

8. Nestas condições, tenho a honra de 
submeter a Vossa Excelência o incluso An
~projeto de Lei, em substituição ao ante
nor, que consubstancia as providências Jus
tif!ca,das nesta Exposicão- de Motivos, para 
o devido encaminhamellto ao Congresso Na
çio()nal, acompanhado de Mensagem, caso· 
mereça a ·aprovação de Vossa Exçe:Iência. 

Aproveito a oportunidade para renovar a 
Vossa Excelência protestos de elevado res
peito. ---José Carlos Soares Freire, Diretor
Geral. 

LEGISLAÇÃO CITADA 

LEI N.o 5.645, 
DE 10 DE DEZEMBRO DE 1970 

Estabelece diretrizes para a classifi
cação de cargos do Serviço Civil da 
União e das autarquias federais, e dá 
outras providências. 

O Presidente da República. 
Faço saber que o Coogresso ))Tadona! de

creta e eu sanciono a seguinte Lei: 
Art. 1.0 A classificação de cargos . do 

serviço civil da União e das autarquias f<>c 
derais obedecerá à.s d!xetrizes estabe!eclo 
das na presente Lei. 

Art. 2.0 Os _ cargQS serão classificados 
como de provimento em comLssáes de pro
vimento efetivo, enquadrando-se, basica
mente, nos seguintes grupos: 

De Provimento em Comissão 
1----nireçãa e_-Assessoramento Superio-

r&. 
De Provimento Efetivo 
II - Pesquisa Científica e Tecnológ'.<Ja; 

III --Diplomacia; 
IV - Magistério; 

V - Polícia Federal; 
VI - Tributação, Arrecadação e Fiscali

zação; 

VII - -11rtesanato; 
VIII - Serviços Auxiliares; 

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção II) 

IX --"c OUtras àti-vldades de nível supe
:r-J.or; 

X - outras ativldades· de· nível médio. 
Art. 3.0 . Segundo a correlação e afini

dade, a natureza dos trabalhos o_u o nível 
de conhecimentos aplicados, cada Grupo, 
abrangendo várias ativldades, compreen
derá: 

I - · Dlreção e Asse.">soramento Superio
res: os cargos de direção e assesspramento 

___ superiores da administração cujo provl
m.ento deva ser regido pelo crHério da eon
tJança, segundo for estabelecido em regu
lamento. 

II - Pesquisa Cientifica e Tecnológica: 
os_--cargOs com- atribuiç-ÕeSj, excluSivas ou 
_çpmprovad-amente .principais, de pesquisa 
científica, pura ou aplicada, pa:ra cuja pro
vimento s.e exija d~ploma de curso supe
rior de· enalno ou habllltação legal equiva
lente é não estejam abrangidos pêl·a legis
lação do Magistério Superior. - -

m --·Diplomacia: os cargos que -se dés
tinam a representação diplomatlca. 

IV - Magistérlo: os cargos com_ ativi
dades de magistério de todos os __ ni._veis_ de 
ensino. 

V - Polícia Federal: os cargos com atri
buições de na.~ureza policial. 

VI -- Tr>butação, ArreCadação e Fiscali
zação: os cargos com ·atl'vidMes de _trihu
tação, arrecadação- -e :fiscalização_ de tribu-
tos federais. -
- VII - Artesanato: os cargos de ativida

deS.de natureza permanente, principais ou 
auxiliare$, 'relacionados -oom os se·rviços de 
artífice em suas várias' modalidades. 

VIII - Serviços Auxlllares: os cargos d• 
atividades administrativas em geral, quan· 
do não de nível superior. 

IX - OUtras ativldades de nivel supe
rior: os demais cargos para cujo provi
men~ se exija diploma de curso superior 
de ensino ou hamilitação legal equivalente. 
~-- Outra.S atividades <fe nível médio. 

os tiemais- Ca:i-gos para cujo provimento se 
esdj a diploma. ou certificado de conclusão 
de curso de grau médio ou habllltação 
equivalente. 

Parágrafo únlco. As ativldade.s relacio
nadas eom tra.nsporte, oouse!vação, custó-. 
dia, operação de elevadores, limpeza e ou
tras assemelhadas serão, .de preferência, 
objeto de execuÇão indirelaj, mediante con
trat<>, de acOrdo com o ·art. 10, § 7.0, -do 
De-<ll:àto-lei n.o 200, de 2li de fevereiro de 
1967. 

_____ ,Art:-4~0 .· Outros Grupos, co~ caracterís
ticas própria.s, diferenciados dos relacio
nados no ·al'ltigo an~rio_r, poderão ·ser es
tabel-ecidos ou desmembrados daqueles, se 
o justificarem as necessidades da Adminis
tração, mediante ato do Poder Executivo. 

Art. s-."6 Cada Grupo ~terá sua própria 
esc.ala de nív-el a ser- apl'()vada pelo Poder 
Executivo, atendendo, primordialm'ente, aos 
seguintes fatores: 

-l ~ !mportãncia da atividade para o de
senvolvimento nacional; 

II - complesddade e rcespon~abilidade 
das atribuiçôes exercidas; e 

m ~-qualificações requeridas para -o 
desempenho das atribuições. _ 

Pãrágrafo úniCo. Não haverá correspón
dência en~re os níveis dos diversos Grupos, 
para nenhum efeitb. 
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Art. 6.6 A asc.en.são e ·a progressão fun
cionais obedecerão a crlbérios seletivo~, a 
.s-erem -·~ta!belecidos ·pelo Poder Executivo, 
_.,.saciados a um sistema de treinamento e 
qualificação destinado a assegurar a per
manente atualização e elevação do nivel 
de eficiência do funelonalismo. 

Art. 7.0 O Poder Executivo elaborará e 
expedirá o novo Piano- de Classificação de_ 
Cargos, total ou parcialmente, mediante 
de,creto,observadas as disposições desta lei. 

Art. 8.0 . A implantação do Plano será 
feita por órgãos, atendida uma esc:>la de 
priorid-ade na qual se levará em conta pre
ponderantemente: 

I - a. Implantação j)révia da reforma 
admini.s•trativa, com b-ase no Decxeto-lei 
n.0 200, de 25 de fevereiro de 1967; 

II.---..:.__<> estudo quantitativo e quaU_tativo 
da lotaç.ão dos: órgãos, tendo em vista a 
nova.1 estrutura e ,ru:ribuições decorrentes 
da providência mencionada no item an

·terior; e 

m ~-.a.-existêqci~ de recursqs or_çamen
·târios para fazer face às respectivas des
pesas. 

Art. 9.0 A transposição ou transforma
ção dos cargos, em deeorrênda da siste
mática prevista nesta lei, processar-so-á 
grãdativamente considerando-S<>· as neces
sidades e conveniências da Administração. 
e:,---quando- ocupados, segundo critérios &e
letivos _a serem estabelecidos para os ear-

- gos integrantes <!e cada Grupo, inclu.slve 
----através _de treinamento_- intensivo e obri-

ga,tório. 

Art. 10. O ó:tgão central do Sistema de 
Pessoal e"!ledirá as normas e instruções 
necessárl~_ e coorde~rá - a execução do 
novo Plano, a ser proposta pelos Mf.W.Stté
rios, órgãos integrantes da Presidência da 
República e autai'Quias, dentro das respec
tivas. jurisdições, para aprovação mediante 
decr<>to. 

§ 1.0 O órgão central do Sistema de 
PeSE;oa.l promoverá as medidas necessárias 
par_a que o 1Jlapo seja mantido permanen
temen•te atualizado. 

§ 2.o -oPara a ·correta e uniforme implan
tação do Plano, o órgão central do Sistema 
de Pessoal promoverá gradativa e obriga
toriamente o tl"einamento de todos os ser
vidores que participarem da tarefa, se
gundo :progTamas -a serem estabelecidos 
com esse. objetivo. 

Art. n: Para assegurar a uniformidade 
_de orient;:tçã,o dos trabalhos• de elabora
ção .e_· .execmção do Plano de :ClassifiGação 
tle Cargos, haverá, em cada Mlui&tério, ór
gão integrante da Presidência da República 
ou a,uta~:quia, uma equipe técnica de alto 
nivel, sob a presidência do dirigente do 
órgão de pessoal J::espectivq, com a incum
bência de: 
I-- determinar quais os Grupos uu res

pectivos cargos a ·serem abrangido-s pela 
escala de !PriOridade a que se ref~re o ar- _ 
tigo 8.0 desta lei; 

II - orientar e supervisionar o.s levan
tamentos, bem como realizar os estudos e 
análises indispensáveis à inclusão dos car
go.s- no no-vo Plano; e 

III- manter com o órgão central do Sis
tema de_ Pessoal o.s eontactos necessários 
para correta oelaboração e implantação do 
I'Jano. 

Pãrágr-aro-único, Os merilbro.s das Equi
pes de que- trata este artigo serão designa
dos pe'!os Ministros de Estado, dirig-entes de -
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órgãos integrantes da Presidência da Repú
blica ou de autarquia, devendo a escolha 
recair em servidore~ que, pela .sua autori
dade administrativa e capacidade técnica, 
estejam em condiç_ões de exprimir o.s obje
tivos, do Ministério, do órgão integrante da 
Presidência da República ou da autarqUia. 

· Art. 12. O novo 1'1ano de Classifica~ão 
de Cargos a .ser instituído_ em aberto d~ 
·acordo com a.s diret_riz_es ex__p_r8$$S.S nesta lei, 
estabelecerá, para cada Ministério, órgão 
integrante da Presidência da República_ou 
autarquia, um númerO- de cargos inferior, 
em relação a cada grupo, aos atualmente 
existentes. _ _:__ _ -·--

·Parágrafo únic_o. A não observân,cla da 
norma contlda neste. artigo somente será 
permitida: 

a) mediante reduçãQ eo_ulyalente em- _ou- __ 
tro- grupo, de modo a não haver aumento 
de despesas; ou 

b) em casos excepcionais, d~vidamen_te 
justl!lcados perante o órgão central do Sis
tema de Pessoal. __ .se inviável ~ providência 
indicada na alínea anterior. --

Art. 13. Obse_rvádo_ 9 di.spo~to na Seção 
VIII da Con.stituição e em particular, D.o 
seu a-rt. 97, as formas. _de provimento._ de 
cargos, no Plana de CJ.a~s.i;fic.ação d~_ç_or:rfm-= 
te desta lei, serão estabelecidas e discipli
nadas mediante norma.s. regulaJ)lentares es
pecificas, não se lhes aplicando as dispo
sições, a respéito, contidas no Estatuto dos 
Funcionários Públicos Clvi.s da Uniã;O. -

Art. 14. O atual Plano de Clá.....:iflcação 
de Cargos ·do. Serviço Civil do ?ode_:~; ·Exe
cutivo, a que se refere.a Lei n .. o 3 .. 780, de· 
12 de julho de 1960 e legislação posterl9r, 
é considerado e:&tinto, observadas as dis ... _ 
posições desta lei. 

P_a_rágrafo único... A .medJda qu..e !9r sen
do implantado o. nov.o_ PlaD.Q, os. cargos ;-e
manescentes de cada .categoria, _ classificª':" 
dos conforme o .. s_istema de que trata este 
artigo, passarão a Integrar ·Quadros Stiple
mentare,s e, sem pr.e.juízo das promoções e 
acesso que couberem, serão suprimidos, 
quando· vagarem. -

Art. 15. Para efeito do dlspooto no art. 
108, § 1.0 , da constituição, as diretrlze~ es
tabelecidas n.esta lei, Inclusive o disposto 
no art. 14 e s-eu parágrª'fo único, se aplica
rão-à class_lficac_ão_dos-cargos do Poder Le
gislativo, do Poaer Judiciário, dos Tribunais 
d·e Contas da União e ~o D1strito Federal, · 
bem como à classificaçã.o- dÕ.'i_cargo.s _ dàS 
Territórios ~ do D~•trito Federal. 

Art. 16. _ _Esta Lei cntraTá em_ 'l(igor na 
data de sua publicação, revogadas ris dis
posições em con_trário. · 

Bras!Ua, 10 de dezembro de 1970; 149.o da 
Indep~ndência e &2/c.da República.-__, EMí
LIO G.- MllDICI - Alfredo Buzaid - Adal
berto de Barros Nunis _:"'·õriã.ndô·-o:eiSel 
__; Mário Gibson. Barboza - Antônio Del
fim Netto- MrÜio David Andr"eazza-·-=·-L. 
F. Girne Lima - Jarbas G. Passarinho -
Júlio Barata - Márcio de Souza e Mello-·
F .. Rocha Lagô~ - Mar~us ViníciUG Pratinf 
d'e. Moraes - Antônio Dias Leite Júnior -
João Paulo dos Reis Velloso - José Costa 
Cavalcanti - Hygino C. Corsetti. 

(As Comissóes de Serviço Público Ci'll:J1_ 
e de Finanças.) 

PROJETO DE LEI D(l. CÂMARA 
N'~ 242, de 1984-Complementar 

N'~ l54j84-Complementar, na Casa de origem) 
(De inic1ativa" 'do. _S~óbor !?residente da ~ep.ública) 

DIÁRIO DO CONGRESSO NAC!QNAL (Seção II) 

Estabelece normas integrantes do Es
tatuto da Mlcroempresa, relativas a. 
isenção do ImpOsto :sob;re Circulação de 
Merca.tforias - ICM, e d& Imposto sobre 
Serviços - ISS. 

o Congre.s.so Nácional decreta: 

~t; 1.0 Jis mlcroempresas ficam assegu
tados 0<1 favores est .. belecidos nesta lei com
plementai, .Sem prejiili:o dos ·demais bene
fícios previStos na legislação ootadual e mu
nicipal. 

.A;rt, 2.0 Para os fins previstos no artigo 
__ anterior, os Estedos, o Distrito Federal, os 

Territórios e os Municipios, mediante lei; 
definirão as mlcroempresas em função das 
earacterlsticrus económicas ;regionais ou lo
cais, atendendo, ainda, à participação efe-
tiva dessas· empresas na arrecadação dos 
tributos estaduais ou municipais. 

.§ 1.0 A definição da _microem:presa deve
-rá ser- feita àe forma ,; que a isenção não 
a.<:arrete pe"da de reeei.t!J. superior a 5% 
_(cinco por cento) . do montante estimado 
para a arrecadação _do J.mposto isento,- na 
forma do art. 3.0 desta .lei complementar, 
e a. que a receita bruta anual da mieroem
presa não exceda o limite máximo, estabe
lecido em lei federal, para o seu t])3.tamento 
favorecido e dlferenctado. 

§ 2.o A definição a que se refere este ar
_:_ tlgo será baixada no pr.azo de 180 (cento e 

oitenta.) _diiiS, contados da vigência de.sta lei 
complementar. 

§ -s. 0 Vencido o prazo -referldo no I . 2. o 
de.'!te artigo, enquanto a lei estadual ou mu
nicipal não ""tabelecer outra definição, eon
sidemr-se-á microempresa ·a que tiver re
ceita bruta anual tgual ou inferior· a: 

a.) 10.000 (dez mil) ORTN,' no ll.lnbito es-
tadual; · · · 

b) 5.000 (cinco mil) ORTN, no âmbito_ 
mUhiclP":l-

§ 4.0 Pam os efeitos previstos no I 3.0 

deste artigo, tomar-.se-á por referência Q 
valor da ORTN vigente_ no mês de jlineiro 

- de Cada ano, devendo a receita bruta anual 
ser ai>urada no período de janeiro a 31 de 
di>i!<>mbro. · ---

~§ 5.0 No primeiro ano de atividade, o n
mite da re<:elta bruta será calculado propor
cion1tlmente ao_ número de meses Q.eco!Tl
dos .entre o mês da constituiçãO da-empresa 
e 31 de dezembro do mesmo ano. 

Art. 3.o A& microempresasder!DidO..-ru. 
forma do-art. 2.0 desta lei ficam Isentas: 

r ""'-ao lmpooto estadual sobre oper"'!;ões 
relativas à circulação de mercadorllll!; quan
to às saldas de mercadorias e ao forneci
mento de allmentJ>.ção_ qÍle reallzarem; . 

II -'- do lmpooto mliiilclpal robre "' pres
tação de serviços de q1<alquer natureza. 

Parágrafo único. A. isenção· referida no 
inciso I -deste artigo não se estende à.s sai
das de mercadorias, ·exPresSamente relacio
n,.das em lei estadual, que fiquem sujeitas 
aocregime de substituição tributária já Ins-

- tituído ou que v-enha, efetiv-am-en>te, a se 
ln.stituir no· prazo de 180 (cento e oiteh~a) 
dias, contados da vigência desta lei _com
plementar. 

Arl. 4.0 As microem:presas que deixarem 
de .preencher os ~equisltos para .o seu en
quadramento nesta lei complementar fica
rão sujeitas ao pagamento dos tributos in
cidentes. sobre o valor da_ reeeita bruta que 
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exc·eder o lim.ite fixado- no seu ·arl. -2.0- ou 
na lei es·tadual ou municipal, bem eomo so
bre _o.s fatos geradores _que vierem a ocorrer 
rupós o fato ou situação que tiver moti1.'ado 
o desen'!uadram-ep..to. 

Art. 5.0 Nos llmites de sua competência, 
a legislação estadual ou municipal orlen
tar-se-4 'no sentido de conceder redução -ou 
di.s·pensar as m.iCl'(Jemp.resa.s do pagamento 
das taxas vinculadas ao exercicio do poder 
de ppliç.i:a, b.em oomo de eliminar ou sim
pl!!icar o oumprimen to de obr_igações tri
butárias aeessórias a que estiverem suj!'ltas, 

Art. 6.o Os Estados, o Distrito Federal, 
os T·erritórlos e os Municípios ;podeo:"ão con
siderar extintos os débitos das mlcroompre
sa::s pata com a Fuenda Estadual e Muni-. 
cipal, de natureza tributária, vencidos até a 
data da vigência desta Lei COmplementar, 
in:s:.critos ou. não, como dívida 31tiva, ajuiza-

- dos ou_ niio. 
Art. 7.0, Esta Lei Comple·mentar .entra el',ll 

vigor !la data de sua publicação. 
_ Art. 8.? Revogam-se as di.s!PQSições em 
contrlirio. 

Càmar·a doo Deputados, 29 de_ novembro 
de 19M.-

- MENSAGEM N.o 137, DE 1984 

Excelentisslmos Senhores Membros do 
Congresso Nacional: 

-Nos termos do art. 51 da. Constituição, 
teílho a honra de submeter à apreciação 
de Vossas Exoe:ênci""' projeto. de lei com
plenientar que integra o conjunto de nor
m~ ,componentas do ~'Esta·tuto da Micro·em-
pres-a". · 

Dentre os objetiVQ.S do Programa Nacio
nal de Desburocratização, ·está o <ie "for~ 
talec.er o sistema. de livre empresa, f~vor~
cen~o a empreSa pequena e média". Neste 
sentido, foram, adotadas, desde o inicio do 
Programa, diversas medid""' destinadas a 
reduzir os encargos fiscais e biD'OCl'áticoiÍ 
que afetam as empresas em geral e, parti
cularmente, as .çl.e pequeno porta-. Destacam
se, pela sua relevância, a isenção do im
!PQSto sobre a ·r:,enda e a dispensa de escri
turação !Iscai. concedidas _à.s empresas de 
rj!:d~J.a _receita bruta anual; a alllq)liação 
e~ sim:Qlific'l-çáo do sistema de tributação 
com base no lucro presumido; a institui
ção do ·reglstr:o simultâneo na Junta CO
mercial, Iio-Oadastro Geral de COntribuin
tes (CGCJ e no Instituto de Administmção 
Financeira .da Previdência e Assistência "So
cial .. (IAPAS); bem como a criação do regi
me sumário de registro no Registro do co~ 
mércio .. 

Não obstante os resUltados já a:cançados 
no plano federai, faz-se necessárlo, no que 
ooncerne especificam·ente à.s microempresas, 
aprofundar e consolidar o processo de eli
minação de obrigações burocrã,ticas e fis
cais em todas ·a.s esferas de ·governo -
federal, estadual e municipal - como única 
forma de assegurar a sobrevivência e o de
senvolvimento d-essa.s pequenas unidades 
produtivas. 

Com efeito, apresenta-se a .microempresa 
como. a mais ca:rente de proteção especial 
porque, desprovida de recursos eoonômico-
!inanceiros e de estl'Utura adruinlstiativa
adequada, não 'consegue supor:tar, por seus 
próprios meios, os inúmeroo. encargOs que 
ainda lhe são impostos. 

Ora; o Sistema de livre emPresa não pode 
prescil;~.CU·r d~ microem_pre.sa, visto que ela 
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é a verdadeira matriz do próprio .sistema. 
Além disso, a microero_presa __ oonstitui uma_ 
da.s principais fontes de ocupação de mão
de-obra, com ou ..sem vínculo empfegat.ici:q, 
sendo, pois, relevante a sua funçãq social, 
notadamente em-~épo_ca- de crise. Da mesma 
forma, é-- importante a participação da 
microempresa no d&envolvlmento econô
mico, .seja como forn~l1êüora. de -msu~·o.s 
básicos para a ,p~odução 4_a.s ~m'Qr~~-as maio
res, seja como-·-consumidora. dos produtos 
por estas industrializado~ ou cop.terciaJi~a
do.s. 

Por tudo isto, torna-se urgente e impe
rioso tomax m.edjdas q,u~_ i~portem na·_subs
tancia! liberação da r.Qicroempresa d~--pei
nicioso.s-_ et·eitos decorrentes do exce-Sso de 
burocracia e do peso da carga fiscal Este é, 
em essência, o obJetivo que presidiu a ela
bo)Oação do Estatuto da_ Micro~mpresa. 

Uma dessas medida.s está consubsttancia
da no _anexo projeto de lei comP~ementªr, 
oue visa a conceder __ às_ em;pxesas de redu
zida receita brutã anual isenção do impo·s-to 
estadual sobre operações relativas à eircula
ção d-e mercadorias (ICMl e do imposto 
mu.nicipal sobre a pre.s·taçã.o de serviços de 
qualquer natureza <ISSl. 

COnquanto, nos termos do .projetO, a isen
ção seja concedida pela própria lei com
plementar, a d-efinição da microempresa 
favorecida de.pend·erá da legislação est&dual 
e municipal, ,pois ficará a cargo <los Estados 
e Municípios fixar o limite_ anual da receita 
bruta, p-ara fins de enquadramento da em
presa no favor isenclonal. 

Os Estados _e M.unlcipios ._dev-erão fixar 
esse limite em função das característica:s 
econômica.s.. regionais <!U locais, bem como 
atendendo à efetiva participação tias mi
croempresas na arrecadação dos tributos 
iS'entos d.e forma a que a isenção não acar
retA; perda superior a 5% (cinco cpor cento) 
do montante estimado de receita _ dq re.:;:
pectivo- tributo em c_ad<& exexc!cio. O l!mlt<; 
não poderá, ainda, superar o ,teta máximo 
estabelecido em lei federal para definição 
Uas microempresas, no que concerne .ao seu 
tratamento faVorecido __ e s:in}plificado P-Q -

campo administrativo, tributário, trabalhis
ta, -previdenciário e creMtlcio. 

Foram ·expressam-ente .exclufdas do con
ceito de __ microempresa aquelas que se re
vistam de detenni.nadoo fornrª" assoclativ_as 
ou que exerçam certas atividades econ(}-_ 
micas .somente compatíveis com empres,ãs 
de maior PQ·rw ooonômico. Neste N;Mo, 
adotou-.se critério já wnsagrado na legisla
ção federal vigent<; relactiva à ~enção do 
imposto sobre a renda.-

Não basta, todavia, a l.sençã,o do .-paga:
mento de tributos. Nece.ssário será também 
acrereentar a dispensa do cumprimento de 
obrigações tributárias ace..'SórW;, sem o que 
o favor não terá _a abrangência almejada, 
princi-palmente porque os controles formais 
exigidos para flns de simples f!scalizaçõo 
:produzem •. para as mlcroempresas, despe..;_ 
sas bem_ maior~-do que as decorrentes do 
próprio tributo. 

LEGISLAÇÃO CITADA_ 

OON'SOIJID!AÇAO DAS LEillS 
DO~~ 

-Das Férias Ooletivas 

Art. 139 . íPoderão ser concedidas férias 
ooletivas a todos os empregados. de uma 

empr~ ou de determinados estabelecimen-
tos ou -se-oores da empresa. -
·, § 1.0 Jlf; férias poderão ser gozadas em 
dois períodos anuais, desde que nenhum.de
les seja inferior a lO (dez) dias corridos. 

} 2.0 JPara-os -fins prévisOOs neste artigo, 
o empr-egador corriunfca.rã ao órgãO ToCfB.l do 
MiniStério do Trabalho, com a antec_edên- · 
ela mínima. de 15 (quinze) dias, as datas 
de iriícl,o e _ji~ das férias~ _ _pre~ando quais 

-_os estabelecim-entos op. seto:res abrangidos_ 
peta: med!cla. 

§ 3.o !Em Igual prazo o empregador en
viará cópia da aludida C'O)l!Unicação aos 
sindicatos representativos da respectiva ea
tegoria profissionaL e providenciará a fi
xação de aviso n<1s locais de. l;ra,ba.l)+o. 
•••••••••• ~-!- .-••• ~. ~ _ ........ - ••••• ,. ••• •. -~. -~~--

LEGISLAÇÃO CITADA 
·.~~ -cóDIIG<l' P'EN\l\L 
(D!ElCIREro-LEll N.o 2-848, 

[)!E 7 D1E DEZEM!mO DIE 1940) 

Falsidade ideológica -

.Art. 200 . Omitir, éni documen tlo público 
ou particular, declaração que dele devia 
constar, ou _nele inser~r ou_ farer inseri:r de
claraçãQ. falsa ou diversa da que devia ser 
!lScrita., com o fim de prejudicar direito, 
criar obrigação ou alt-erar a_ verdade sobre 
fato juridicamenre relevanoo: 

Peria - reclusão, de um _a -~_noo anos. e 
mlilta; de __ um cruzeiro a dez cruzeiros, se o 
documento é público, e reclusão de, um a 
três anos, e multa, de clnqüenta ·centavos 
a- cinco cruzeiros. se o documento é_ parti
cular. 

LEGISLAÇÃO ·ciTADA 
DECRETO-LEI N• 356, 

DiE' Ui DiE AGQSII10 DE: 1008 
_ Esten._d_e ben~fícios do- Decreto-lei n.O 
288, de 28 de fevereiro de 1967, a áreaS 
da Amazônia Ocidental, e dá outras 
providências. 

-Õ -P.res!denw da República, u.sando das 
atribuições que lhe co~re. o art. ;;a; item 
II', da e<:>n.stitui~o, decreta: 

:.Art. 1.0 Ficam estendidos às áreas plo
rielrfis, oo:i::tas de· fronteira e outras locali
dadl)s--da Amazônia Ocidental f!Lwres fis
cais concedidos pelo Decreto-lei n.o 288, de 
28 de fevereiro de 1967, e seu regulamento, 
aos bens e mercadorias recebidos. oriundos, 
beneficiados ou fS!brlcados na ZOna Franca 
de Mail:ius, para utilização e consumo in
terno naquelas áreas. 

--- - --- -

§ 1.0 --A Amazônia Ocidental é constitui
da pela área abrangida pelos Estados do 
Amazonas e Acre e os Territórios Federais 
de Rondônia e Roraima, consoan re o esta
belecido no § 4.0 do a.rt. 1.0 ·do Decreto-lei 
n,o 291, de 28 de fevereiro de 1967. 

! 2.0 .As áreas, zonas e localidades de 
que trata estA; artigo serão. fixadas por de
creto, mediante __ proposi~ó conjunta dos 
Ministérios do Interior, FltZenda e Pila.nej a
menta e COordenaçãoGef'àl. 

Art. 2.0 O beneficio das Isenções- fiscais 
previstas nesre Decreto-lei, quanto às mer
c~dOr\1!-S estAngeiras, apllca.r-se-á a gêne
ros de primeira necessidade e bens de con
sumo e produção, a seguir enumerados: 

it) motores. marítimos de c_entro e de po
pa, :reus acesSórios, pertences e peças; 
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b) máquinas e implementas agrícolas, ro
doviárias" industrials e pesqueiros, suas pe
ças sobressalentes, inclusive os anzóis e ou
tros uten.sillos para pesca, exclusive os ex
plosivoo e produtos utilizáveis em sua fa
bricação; 

c) mawrlais básicos de construção, ln-_ 
-~uslvê os Jie !lübertura; 

d) ·gêneros al!ment!cios e medicamentos 
de primeira necessidade. 

Parágrafo único.- !Medlant<; portaria in
rermlnisterial, na jurisdição do Minl.stro dll> 
Fazenda, do Interior e do Planej-amento e 
Ooordena.ção Q-~al, será organizada a pau
ta, com vigência semestral, dos produtos e 
bens a serem comercializados com os bene
ficios iPJ>tltuldos neste Decreto~leL 

Art: 3.0 .A.·Sáida da Zoná Franca. de Ma.., 
naus dos artiiJOS isentos nos rermos desre 
becretó-!el far-se-á obrigatoriamenre, atra
vés de despacho livre, processado na Alfân
dega de Manaus, quer se tratA; de mercado
ria nacional ou de procedência estrangeira. 

Art. 4. 0 A Alfândega de Manaus, em co-
laboração com a Superintendência da ZOna 
Franca de Ma-naus (SUFRAJMlA), manterá 
estatl.stica. atuallzada sobre as entradas e 
saldas das mercadori;l.S nacionais e estran
geiras, na referida zona Franca, e exerce
rão, oonjuntamente com o Departamento de 
Rendas Inrema.s, o controle e a fiscalização 
da destinação dos bens abrangidos pelas 
franqt;tlas destA; Decreto-lei. 

Art. 5.o A SIUFRA'MA., em convênio oom 
a Fundação Instituto Brasileiro de Geo<;;ra_
f!a _.- E.sta.t!stica - IBGE - e que poderá 
contar com a participação do- Estado do 
Amazonas, adotará sisrema eficaz e atuali
zado para avaliação dos resultados do fun
t.ionamento da Zona Franca _de M~nau$, 
com vistas ao de.senvolvimen.to- aUto-Susten
tável da Amazônia OcidentaL 

Art. 6.0 Os favores previstos neste Dec 
· creto-J.ei -Sorriente entrarão em vigor se ob

,servado, no que couber, o disposto no inciso 
li do art. 49 do Decreto-lei n.0 288, de .!l8 de 
:evereiro de 1967. 

___ .AJ:t. 7.0 lEste Decreto-lei, que será subme~ 
tido ao OOngresso Nacional nos te_rmos do 
parfugrafo único do art. 58 da Oon.stitulção, 
entrará em vigor na data de sua pu))llca
•ão, revogadas as disposições em contrário. 

Bras!Ua, 15 de aiJOSto de. 1968; 147.0 da 
lrndependência e 80.0 da República. - A
COSTA E SILVA- Antônio Delfim Netto
Jlélio Beltrão - Afonso A. Lima. 

LEGISLAÇÃO. CITADA 

DIElORIE'I'O-'UEli: N.o 288, IliEl 28 DIE 
FEvERiEll'RO IliEl 1%7 

Altera as disposições da. Lei n.0 3.173, 
de 6 de junho de 1957, e _regula a Zona. 
Franca de Manaus. 

O PresidentA; da . República, usando da 
atribuição que lhe confere o art. 9.o, § 2.o, 
do Ato Institucional n.0 4, de 7 de dezem
br<l de 1900, decreta: 

OAPiTULO I 

Das finalidades e localização d& 
Zona. Fra.nca de Manaus 

Art. 1.0. A ZOna. Franca de Manaus é 
uma área de 1Jivre comércio de importação 
e exportação . e de incentivos fiscais espe
ciais, esta,belecida com a finalidade de criar 



no interior da. Amazônia um centro indus
trial, oomercial e a.gropecuário dotado--- de 
condições econôl)Jjca.s que ,permitam seu de
senvolvimento, em: face dos fatores locais 
e da. grande distância, a que se encontram 
os centros consumidores de seus produtos. 

.Arrt. 2.0 O Poder Executivo fará demar
car, à margem esquerda dos rios Negro e 
Aana.mnas, uma área contin~ oom a su
perfície mínima de dez mil quilômetros 
quadrados, !neluindo a cidade de Manaus e 
seus arredores, na qual se instalará. a Zona 
ftanm.- - · 

§ 1.0 IA área da Zona Franca terá. um 
comprimento máximo contínuo na.s màr
gens esquemas dos rios Negro e Amaoon-ªs, 
de c!nqüenta qullômetros a juzante de Ma
naus e de setenta qullômetros a montante 
desta cidade. 

§ 2.0 · IA faiXa da superf!cie dos rios acij a
centes à z.ona Franca~ nas proximidades do 
porto ou portos desta, considera-se nela ln
tegrada, na· extensão mínima de trezentos 
metros a contar .da margem. 

§ 3.0 O PodOJ:_Executivo, mediante de
creto e por proposta da SUperintendência 
da Zona Franca; aprovada pelo Ministério 
do Interior, poderá aumentar a área origi
nalmente estabelecida ou alterar sua confi
guração dentro dos !Imites estabele_cidos no 
§ 1.0 deste artigo. 

OAD?íTULO I( 
IDos incentivos fiscais 

.Arrt. 3.o A entrada de mercad<>riali es
trangeiras na Zona Franca, destinadas_ -a 
seu consumo interno, industrialização em_ 
qualquer ·grau, Inclusive beneficiamento, 
agr.apecuâria, pesca, instalação e op-eração 
de indústrias e serviços d_e qualquer nat]l
reza, e a estocagem para reexportação, se
rá Isenta dos impostos de importação e so
bre produtos industrializados. 

§, 1.0 !Excetuam-se da Isenção fiscal pre
vista no capnt deste artigo . ru; seguintes 
mercadorias: armas e mnnições, perfumes, 
fumo, bebidas alcoólicas e automóveis de_ 
passageiros. 

§ 2.0 Com o objetivo de coibir práticas 
ilegais, ou antieconômicas, e por proposta 
justificada da Superintendência, aprovada 
pelos Ministérios do Iuterior, !Fazenda e 
!Planejamento, a lista_ de me-rcadorias cons
tante do § 1,0 pode ser alterada .,ar decreto. 

.Art. 4.0 A exportação de mercadorias de 
origem nacional para consumo ou indus
trialização na Zona Franca de :Maoaus, ou 
reexportação para o estrangeiro, será para 
todos os efeitos fiscais, constantes da .Jegis
la~ão em vigor, equivalente a uma expor
tação brasileira. para o estrangeiro. 

'Axt. 5.0 
c A exportação de merca<\orias da 

Zona Franca para o estrangeiro, qualquer 
que seja sua origem, está isenta do imposto 
de exportação. · 

Art. 6.0 ___ As mercadorias de origem es-
trangeira estocadas na Zona Franca, quan
do saírem desta para comercialização em 
qualquer ponto do território nacional, ficam 
sujeitas ao pagamento de todo.s os impostos 
de uma importaÇão- do exterior, a não ser 
nos casos de isenção prevista em legislação 
especifica. 

IAl-t. 7.0 IAs mercado..rias produzidas. be
neficiadas ou industrializadas na Zona 
•!Franca, quando saírem desta para qualquer 
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ponto -do tettltório nacional, estarão su
jeitas: 

I '--- apena.s ao pagamento do imposto de 
circulação · de mercadorias, previsto na le
gislação em vigor, se não contiverem qual
quer parcela de . matéria-prima ou parte 
componente importada . 

JII - e ainda ao pagamento do Imposto de 
irmportlação sobre as matérias-primas ou 

_ partes componentes Importadas, existentes 
-nesse ptoduto,- oom uma redução" J?erc_entuaJ. 
da al!quota de importação Igual ·ao percen
tual do valor adicionado no processo de In
dustrialização local em relação ao custo to
tal da mercadoria. 

Art. !1.0 IAs mercadorias de origem nacio
nal destinadas à Zona Franca, com a fina
lidade de serem reexportadas para outros 
pontos do tem tório~ nacional, serão ~stoea
das em annazéru. ou embarc'ações, sob con
trole da Superintendência e .pa;garão todos 
os impostos em vigor para a produção e 
clrculaçoo de mercadoria.s no"'Pais. 

Art. 9". l&stão isentas do Imposto sobre 
Produtos Iudustrializados todas as merca
dorias. produzidas na Zona !Franca de Ma
naus,- qt(er se destinem ao seti -oonsumo in
terno, quer à oomercialização em qualquer 
pon~ do terrltõrto nacional. -

!CAIPiTULO .lll[ 

Da administração da ZOna Franca 
Art. 10. _A administração das instlllacões 

e serviços da Zorla Franca será _exercida 
'Pela SUperintendência da Zona Franca de 
Manaus (SU'Ii1!!.AJMiA), entidade autárquica 
com personalidade juridlca e patrimônio 
próprio, autonomia administrativa e_ finan
ceira, com sede e toro na cidade _de Manaus, 
_capital do Estado do Ama!ll<>nas. 

:ParágrSJfo único . A SJJ'F1R;AIMA vincula
se ao Ministério do Iuterior .. 

Art. 11. São atribuições da SUFRAMA: 
a.) elaborar o P1an<J Dlretor Plurianual rta 

Zcinil. Franca·- :e coõrdenar -ou promover a sua 
execução, diretamente ou mediante convê
nio com órgãos ou entidades públ'cas. !n
_clusive sociedades de economia mista, ou 
~través- de contrata com ·pessa.as ou entl
dad.es privadas; 

b) revisar, uma vez por ano. o· Plano D!
retór e avaliar ·os resultados- de sua exe
cução; 

_c) IPTom:Over a elabOração e_ a execução 
dos cprogrâlnas e projetos de interesse para· 
o desenvolvimento da ZOna ·Franca; 

d) prestar assistência técnica a entida
des públicas ou privªdas,_ na, eJ.aboração ou 
execução de programas de interesse_ para 
o desenvolvimento _da Zona Fra.b.ca; ____ ·· 

e) manter constaJJte __ artlm.irr.~ão C9D1 a 
SU'Perlntendência . do Desenvolviment<> da 
Amazônia (!'!UJDAM), com o Governo do 
Estado do Amaoonas e autoridades do~ mv.-

- nic!plos -em cjue se encontra local!z:i:da a 
Zcn'!a Franca; 

f) sugerir à ~ e a outras entidades 
goV~ernamentais, -esta:duais ou municipais~ 
providências julgadas n_ecessárias ao desen
volvimento da Zona Franca_; 

g) _promover e divulgar pesquisas ,estudos 
e análises, vi:Sando aq __ y;_eoonhecimento sis
temático das potencialidades econômica_s da 
Zona Franca; 

h) praticar toãos os demais a_tos necessá- .;. 
rios às suil.s fuuções de órgoo de planeja-
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rilerito, promoçã_o, coordenação -e ad_n:rln1$.
traçã-o d.a. Zona Franca. 

.Art. -12. _ A Superln~endência da Zona 
Franca de Manaus, dirigida por um Supe
rintendente, é assim constitulda: 

a) Consellio Têcnlco; 
b) Unidade_s _ Adnúnist.ra tlvas. 
Art. 13. o Superinte::tdente será nomea

do pelo Presidente da República, por indi
cação do Ministro do Interior e demlssivel 
ad nutum. 

Parágrafo único. O Superintendente se
rá auxiliado por UII1 Secretário Executivo 
nomeado pelo Pr.es.ldente da República, por 
!ndicaçoo daquele e demissível ad nutum. 

Ait. 14. Compete ao-superintendente; 
a) praticar todos o_s atas necessários ao 

bom desempenho das atribuições estabele_
cidas para a SUFRAMA; 

b) elaborar o regulamento da entidade a 
ser aprovado pelo Poder Exec~tivo; 

c) elaborar Q;Reglmento Interno; 
d) submeter à apreciação do Consellio 

-Técnico os planos .e suas revisões anuais; 
e) representar a autarquia ativa e passi

vam-ente, em juizo ou fora dele. 

--:Parágrafo único. ó &>cretário E.xecutivo 
é o substituto eventual do Superintendente 
e dese:t;npenhará as funções que por este lhe 
forem cometidas. 

Art. 15:·- Compete ao Conselho Técnico: 
a) sugerir e apreciar as normas bá~_icas 

da elaboração. da Plano Diretor e suas revi
sões -anuais; 

b) a'Provar o Regulamento e_ Regimento 
Interno da Zona Franca; 

c) homologar a escolha de firma ou !ir
mas auditoras a que se refere a art. 27 da 

· presente L-ei; 
4> aprova ras necessidades de pessoal e 

níveis salariais das dlversas categorias 
ocupa;c!onais da SUFRAMA; 

e) aprovar o.s critérios da contratação de 
seryiços técnicos ou de natureza especlali--: 
zada,- Com terceiros; 

f) aprovar relatórios periódicos apresen-_ 
tados pelo .Superintendente; 

g) aprovar o balanço anual da autarquia; 

__ h_l aprovar o Plano Diretor da Zona 
Franca e smts ·revisões _anuais; 

i) aprovar as propostas do superinten
dente de Compra e alienação de bens Imó
veis e_ de bens móveis de capital; 

·i) aprovar o orçamento da SUFRAMA e 
os programas de aplicação das d.otaç_ões 
globais e de quaisquer outros recursos que· 
lhe forem atribuídos; 

k)_ aprovar convênios, contratas e acor
dos firmados pela SUFRAMA, quando se re
ferirem a execução de obras. 

Art. 16 ... 6 coilselho Técniéo _é .:omposto· 
do Superintendente, que o presidirá, do Se
cretário Executivo, do Representante do 
Governo .do Es-tado do Amazonas, do Re
pr:esentanta. da Superintendência do _Desen
volvi.l':!,1.ent:o .Qa Amazônla_e"de dais membros 
nomeados pelo Presidente da República, e 
Indicados pelo Superintendente da SUFRA
MA, sendo _up;l e_ngenhelro e o outro espe
ciallsta em· assuntos fiscais. 

ParágráfP:. pri.ico. Os membl'os do.Pon
selho T~cnico deverão ter reputação Iliba-
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da, larga experiência e notório conhecimen
to no campo de sua _especial!dade. 

Art. 17. AB unidades administrativas te
rão as atribuições definidas no Regimento 
Interno da entidade. -

Art. 18. A SUFRAMA contará exclusiva
mente com pessoal sob_ c regime de legis
lação trabalhista, cUjos n!veis salariais se
rão fixad<Js .- _ pelo Superintendente, 'Com 
observância do mercado de trabalho, ·e 
aprovados pelo Conselho Técnico. 

Art. 19. O Superintendente e Secretário 
Executivo perceberão, respectivamente, 20% 
(vinte por·cento) e 11}%_ (dez por -cento) a 
mais do maior salário pago pela §P'FRAMA 
aos .seus servidores, de aeordõ com o esta_be~ __ 
lecido na presente lei. 

C'AJ?iTULO LV 
Dos recursos e regime financeiro e contábil 

Art. 20. Constituem recursos da SU
FRAMA: 

r '--' às dotações orçamentári_as ou crédi
tos adicionais que lhe sejam atribuídos; 
n-o produto de juros de depósitos ban

cários, de multas, emolumentos e ta~ de
vidas à SUFRAMA; 

m - os auxílios, subvençõeS, contribui
ções e doações de entidades públicas ou pri
vadâs, internacionais ou estrangeiras; 

rv - as rendas provenientes de serviços 
prestados; · 

v - a sua l:enda patrimonial. 

Art. 21. As dotações orçamentárias e _os 
créditos adicionais destinados à SUFRAMA 
serão distribu!dos independentemente ele 
prévio registro no Tribunal de Contas da 
União. · 
Parágr~fo único. Os oontratos, acordos 

ou convênios firmados pela SUFRAMA ln
dependem de registro prévio no Tribunal 
de O<mtas da União. 

Art. 22. Os recursos provenientes de do
tações orçamentárias ou de créditos adicio
nais ou provenientes_ de ou~ras fqntes atrl
bufdas à SUFRAMA incorporar-se-ão ao seu 
patr!mônio, podendo os saldos ter apl!ca
ção nos exercícios subseqüentes. _ 

Parágrafo único .. Os saldos não entre
gues à SUFRAMA até o fim do exercício 
serão escriturados cotno "Restos a Pagar". 

Art. 23. A SU:J!'RA.MA, por proposta -do 
Superintendente ,aprovada pelo COrrselho 
Técnico da. autarquia, poderá contrair em
préstimos no pafs ou no exterior para aee
lerar ou garantir a exeeução de programas 
ou projetas integrantes do Plano Diretor da 
Zona Franca. 

§ 1.0 As ope-rações em moedas estrange_i
ras dependerão de autorização do Chefe -do· 
Poder Executivo; 

~ 2.0 As operaçqes de que trata este ar
tigo poderão ser garantidas com os próprios 
·recursos da SUFRAMA; 

§ 3.0 Fica o Poder Executivo autorizado 
a dar ~ gara:p.tia do Tesouro Nacional para. 
operaçoes de crédito externo ou interno, 
destinadas à :realização de obras e serviços 
básicos, previstos no orçamento do Plano 
D~retor; - -

§ 4.0 . A garantia de que tratam os pará
grafDs anteriores será concedida às o:nera
ções de crédito contratadas diretamente 
pela SUFRAMA QU com sua interferência, 
sempre mediante parecer fundamentado do 
Superintendente, aprovado pelo Conselho 
Técnico; 

§ 5.0 As operações de crédito menciona
das neste artigo serão !sentas de todos os -
impostos e taxas federais; 

§ 6.0 Oonsidera-se aplicação legal dos 
recursos destinados à S_UFRAMA, a amor
tização e- o pagamento de juros relativos a 
operações de crédito. por ·ela c(mtra~das, 
para aplicação e'n'l- programas ou. projetas 
atinentes à destinação dos mesmas re_cursos. 

Art. 24. A SUFRAMA poderá cobrar ta
xas por utilização de suas instalações e 
emolumentos por serviços prestados a par~ 
tlcular. 

Parágrafo único. As taxas e emolumen
tos de que tratam este artlgG serão fixadas· 
~lo Superintendente, c!epois de aprovadas 
pelo conselho Técnico. 

Art. 25. Os recursos da SUFRAMA, sem 
destinação prevista em lei, e as dotações 
globais que lhe seja!p. atribuídas, serão em.
preg'ados nos serviços e al>ras do Plano Di-· 
retor, de acordo com os programas de apli
cação prppostos pelo Superintendente e 
aproVjldos pelo Oonselho Técnico. 

Art. 26. l!: a SUFRAMA autorizada a 
realizar despesas de pronto pagamento até 
5 (cinco) vezes o valor- do maior salário 
mírii~o vige~te no País. 

- Art. 27. No controle dos a tos de gestão 
da SUFRAMA será adotado, além da au-di
toria interna, o regime de auditoria exter
na independ-ente ,a ser contratada com fir:.. 
ma ou firmas brasileiras de reconhecida 
idoneidade moral e técnica. 

Art. 28. A SUFRAMA terá completo ser
viço de _contabllldade patrimonial, finan-
ceira e orçamentária. -

Parágrafo único. Até o dia 30 de junho 
de cada ano, a. SUFRA:MA remeterá os ba
lanço-s do exercício anterior ao Ministro do 
I:!J.terior . e através deste ao Ministério da 
Fazenda. -

Art. 29 . A SUFRAMA poderá alienar 
bens móveis g Imóveis_ integrantes do .seQ 
património, -mediante proposta do Supe- _ 
rJntepdente aprovado pelo Conselho Téc
nico. 

Parágrafo único. A compra e al!enação 
de bens imóveis depende de autorização do 
Mlnls~ro do I:!J.terior. - -

Art. 30. Fica o Superintendente da SU
FRAMA autorizado a ã!spensar licitação e 
contrato forn_lal para aquisição de material, 
prestação de serviços, execução de obras ou 
locação de ImóVeis até 500 (quinhentas) 
vezes o valor do maior salário mínimo vi
gente no Pais. 

--Art. 31.- o Superintendente da SUFRA
MA, na conformidade das disposições do 
parágrafo único do art. 139 da Lei n.0 830, 
de 23 de setembro de 1949, apresentará ao 
Tribunal de Oontas da Uniãó, até o dia 
30 de junho de cada ano, prestação de eonc 
tas correspondentes à ·gestão adminlstrá
tlva do exerclclo anterior. 

Art_ 32. São eJ<tensivos à SUFRAMA os 
p:rlvllégios da Fazencla Pública quanto à 
empe:hhorabiHdade de bens, renda ou ser

- viços, aos prazos, cobranças de crédito, uso 
_ de ações especiais, juros e custas. 

Ait. 33 •. A SUFRAMA terá todas ru; iSen
ções tributáriJS def_e:rlda.<; aos órgãos e ser-
viçoo da União. · 

Art. 3{:--A SUFRAMA desempenhará 
suas funções especial!zadas preferentemen
te através da contratação de serviços com 
pe&soa.s fí.slcas ou· Juridicas habil!tadas, se-
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gundo a,. critérios que foram aprovados 
pelo COnselho Técnico. 

Art. 35. A SUFRAMA e-presentará rela
tôr!os periódicos de suas -atividades ao Ml
nJ.stro do Interior. 

C'.A:E'1'ml'LO v 
Das Disposições Gerais e Transitórias 
Art. 3<1. O Plano Dlretor da Zona Fran

ca _e o Drçamento-progràma da SUFRAMA 
serão aprovados pelo Ministro do I:!J. terior e 
C'Onslderado aquele como empreendimento 
priori tàrio na elaboração e execução do 
Plano de Vaioril1laÇáo -Económica da Ama
zônia. 

Art. 311. As dispo.s!ções contidas no pre
sente decreto-lei não se aplicam ao esta
belecido na legislação atilal sol>re a Im
portação, exportação e tributação de lubri
flcan tas e combustivels !lquidos e gasosos 
de petróleo. 
~ Art. 38. A entrada e salda de mercado

rias na Zona Franea de Manaus indepen
dem de licença de importação ou eX])Orta
ção, ficando sujeitas, somente, a registro 
de controle esttatistiqo, _ com exeeç:ão dos 
casos <!e pagamento do Imposto !fe Impor
tação pre\"'sto neste deCTeto-lei. 

Art. 39. Será cc>nsiderado contrabando 
a saída de mercadorias da. ZOna Franca. 
sem a autorização legal expedida pelas au
-tor!dacles competentes. 

Art. 40. COmpete ao Governo Federal a 
vigilânc!a ds,s âreas-l!mltes da Z<rna Fra.n
ca e a repressão ao oontrabando. 

Art. 4L No zona Franca ·de Manaus 
poderão Instalar-se depósitos e agênc!M 
aduaneiras de outros paises, ;na forma de 
tratadoo ou notas complementares a tra
ta<'!os de-eomércio. 

§ · 1.0 Para os fins deste artigo, o Gover
no brasileiro, conforme haja .sido ou ve
nha a ser pactuado, proporelonará faelll
dades para a construçãO 0'11 locação dos 
entrepostos de depósito francQ e Instala
ções conel<l!S. 

_J 2.0 !Poderão estender-se àqueles palses, 
quanto à.> mercadorias estpcà.das nos depó
sitos a que se refJ>re este artigo, os privi
légios e obrigações especificados no Regu
lamento da zona Fr:anca, segundo as con
dições estabelecidas em ajuste 'entre _o 
Brasile Qllda r>ais. 

Art. 42. As isenções previstas neste de
creto-lei vigorarão pelo prazo de trinta 
anos, podendo ser prorrogadas por decreto 
do Poder Executivo, mediante aprovação 
prévia do COnselho _de Segurança Nacional. 

Art. 43. O pessoal pertencente à antiga 
Zon-.a Franca poderá ser aproveitado na. 
SUFRAMA; um_a vez verifieada, en1 cada. 
caso; a necessidade desse_ a.proveitamento e 
a habilitação do servidor para as funções 
que deverá. exercer. 

_§ 1.0 O pessoal não aprm.,ítado na SU
FRAMA, segundo o eritério que esta esta
belecer, será relatado em outro órgão da 
Administração Púl>llca Feder:<!, de acordo 
com as oonve:hiêneias desta. 

§ 2.0 Até 31 ae julho de lOO'li, o pessoal 
não aproveitado contJn.uará a ser pago pela 
SUFRAMA, caso não tenha sido relotadc> 
_em outros órgãos da Administração Fe
deral, na forma do parágrafo anterior. 

Art. 44. O servidor da antiga Zona 
Franca., ao ser admitido pela SUFRAMA, 
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passa a reger-se· pela Legi.slação Traba!hi'l
ta e será ronsiderado, em caráter excepcio
nal. automaticamente licenciado de sua 
fnnção -pública, sem vencimentos, por esta, 
e em prazo não excedente a 2 (dois) anos. 

Art.. 45. Até quatro meses antes de se 
esgotar o prazo a que se refere o artigo 
an terio~. o serviçor da antiga Zona Franca 
deverá declarar, por escrlto, ao M!nlstro do 
InteriQ_r, s11'3. opção quanto à situaçâo qUe 
preferir adotar. 

~ 1.0 A opção pela permanência a ser
viço da SUFRAMA implicará em :perda 
imediata da condição de servidor. 

f 2.o Esgotado o prazo de 2 (do1s) anos, 
a contar da data da publicação deste de
creto-lei, a SUFRAMA não poderá ter em 
sua lotação de servidores pessoa ~ma no 
gozo da qualidade de llunclonã.rio público. 

Art. 46. !Fica a SU]1RAIMA autorizada a 
reexaminar o.s acordos, contratos, ajustes 
e convênioo nrmactos pela antiga Adminls
tração da Zona Franea, a fim de . ratific~- . 
los, bem como promover a sua modlflcaçao 
ou seu cancelamento, em consonã.n-cia com_ 
as normas deste decreto-lei.. . · 

Art. 47. O :r;>oder Executivo baixará de
creto regulamentando o-prMente decreto- -
lei, dentro do prazo de 00 <noventa) dias, 
a contar da data de sua publicação. 

Art. 46. Fica o J:'oder E:lrecut!vo autori
zado a abrir, pelo M!nlstério da Fazenda, 
o credito. especial de NCr$ 1.000.000,00 (._um 
milhão de cruzeiros novos) p)l.ra atender 
às despeaas de capital e custeio da Zona 
Franca durante o ano de 100,7. 

§ 1.0 O. credito especial de que trata 
este artigo será registrado pelo Tribunal 
de Contas e distril;>uído automaticQ,mente ao 
Teso~ Nacional. 

§ 2.0 Fica r.evõgaâa a Lei n.O 3 .172, <].e 
6 de Junho de 1957, <l o Decreto n.o 4.7. 7'57, 
de 2 de fevereiro de 1960, que a regula
menta. 

Art. 49. As 1-senções f!scw previstas 
neste decreto-lei Sl:!mente entrarão em vi
gor na data em que for concedido: 

I: -·-pelo Estado <I<> Almazon.as, ·crédito do 
Imposto de Circulação de Mercadorias nas 
operações comercla1s dentro da Zona, igual 
ao montante que teria sido pago na origem 
em outros Estados da União, se a. remessa 
de mercadorias para. a Zona. Franca não 
fosse equivalente. a .!l.ma exportação brasi
leira para o e('trangeiro; 

I1 - .pelos Mun!clpios do Estado do Ama
zonas, Isenção do Imposto de serviço na 
área em que estiver instalada a Zona. 
Franca. 

Art. 50. Este decreto-lei entrará em vi
gor na data de sua publicação, revogadas 
as disposições em contrário. 

Brasll!a, 28 de fevereko de 1967; 146.0 da 
Independência e 79.0 da República. -
Ir. CASTELLO BRANCO - João Gonçalves 
de Souza - Oetávio Bulhões - Roberto de 
Oliveira Campos. 
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LEGISLAÇlf.O CITADA· 

LEI N.0 6.9$, 1 

DE 9 DE SET.E:MB.R.O DE 19S1 

Institui o regime sumário de regis
tro e arquivamento no Registro do 
Comércio, e dá outras providências. 

o J?residímte da R-epública, 
F.aço saber que o congresso Nacional de

creta e eu sanciono a seguinte Lei: 

OAP1TOLO I 
Do Regime Sumário 

Art. 1.0 li: lnstituido o regime . sum{u1o 
de registro e arquivamento no R-egistro do 
COmércio, que será '3,p!lcado: · 

·I - a todos oo atos sujeitos a regiStro 
ou arquivamento relativ<JG a firmas indi
_viduw e sociedades merean& que preen
cham, cumulativamente, os seguintes re
quisitos: 

a) seJam constitu.idas sob a forma de 
sociedade por quotas dé respQ!lsabll!dade 
Unútad_a, socie4ade em nome ctlletivo, so
ciedade em comanctita ou sociedade de 
capital e inclústrla; 

~b). tenham como sócios apenas pessoas 
f!sleas residentes no l:'w; 

rr ;_ aos ato&, contratos e estatutos de 
sociedades mercantis, sujeitos a registro ou 
arquivamento no Registro do Comércio, 
inclusive os men-cionados no art. 2.0, cuja 
validade 4ependa, por força de lei, da pré
via aprovação por órgão~ govern~mentais; 

ln-~~ â~:· ~;m~u.,f!s c~:":t:~t~o n~ 
arquivame to depencla de decisão colegla
dll, uos te os do art. 2.o _ 

·Parã:gi-afo fuuco. A sociedade que. a 
qualquer tempo, deixar de preencher os re
qu!sltos do item I passará a ficar sujeita 
ao regime ordinário de registro. e arquiva-
mento no Registro do Comércio.. . 

- ·_art. 2.° Continuam sujeitos ao regime 
de decisão coleglada. pelas Juntas Oomer.
clal&, na forma de _legislação própria: 

I -,o registro ou arquivamento: 
a) dos atos de constituição de soc!<!dades 

anônimas, bem como das atos de assem
bléias gerais e dema1s atos, relativos a essas 
sociedades, sujeitos '<lO registro. ou arqui
vàmento. no. :Registro do Comércio; 

b) dos atos concernentes à {l()nstituição 
d&ll sociedades mútuas, ·às alterações dos 
seus ootatutos " à sua dissolução; 

c) dos a tos re!eren tes •à transformação, 
incorporação, fusão e cisão de sociedades 
mercantis; 

d) dos ato& extrajud!clais ou de decisões 
judiciais de liquidação de so_ciedades mer
cantis; 

e) dós atos de constituição de consórcios, 
conforme o previsto no . art. 279 da Lei 
n.0 6.404. de 15 de dezembro _<ie 1976; 

. -f) dos atos mencionados no Item I do 
a.Tt. 1.0, quando n.ão P.re,enchidos (}$._ requi
sitos nele estabelecidos; 

II - o julgamento da.S lml)uguações e 
reeursos previstos no Capitulo n desta Lei 
e na leg!slação l."efe:~:ente ao Registro do 
Comércio. 

Art. s.o O registro ou arqu!mmento su
mário será concedido mediante decisão 
singular, com observância do disposto nos 
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parágrafosdeste artigo e na forma a ser 
estabeleckla no regulamento doo la Lei. 

§ 1.0 As empresas ind!vidu.a!s, no regis-
. tro da declaração ou anotação de firma In

dividual, apresentarão formulário próprio, 
de acordo com mod~Io aprovado pelo órgão 
competente do Ministro da IndV.Str!a • e. 
do COmércio, o qual conterá a qualiflcaçao 
completa e a Identidade do respectivo tic 
tular, bem como declaração, por ele fir
mada sob as penas da lei, de que inex!ste 
impedimento legal à_ prática do comércio. 

§ 2P As sociedades mercantis re.fertdas 
no item_ I do art. 1.0 apresentatj.o, pa:ra o 
registro ·ou arquivam,ento de seus atos so
c!etár!os, os seguintes documentos: 

-a) o instrumento a ser registrado ou ar
quivado, assinado pelos sócios ou: .Seus pro
curadores; 

b) declaração; firmada sob as penas da 
lei, de · que inex!ste Impedimento legal à 
participação da pessoa físi~a em· ;,;ocieda
de comercial, .eomo sócio ou adm!nlstrador. 

§ 3.0 O regtstro ou arquivamento dos a tos 
referidos no art. 1.0, item II, -mdependerá 
dó i:Ulhprim·ento de quàlquer formalidade~ 
além da aprovação prévia pelo órgão gover
namental competente. 

§ 4.0 . QuaiJ.do se tratar de registro de de
cla:tação- de finna individual, ou de arqui
vamento de ato constitutivo de· sociedade 
ou de alteração de denominação· social, a 
Junta COmercial verificará, desde logo, a 
i.nexistência de nome comercial idêntico ou 
semelhante àquele que esteja sendo plei-
teado. · ·-

§ /$.0 -o canoelamento de firma indivi
dual será deferido mediante apresentação 
de requerimento assinado , pelo respectivo 
titular. 

§ 6.0 A cópia ele documento, autenticada 
nà forlna da iei, dis:Pe:p.sa nova conferêniia 
eom o original. · 

§ 7.0 A autenticação poderá. ainda, sei 
feita mediante cotejo da cópia com o origi
nal, l)Ol<) próprio servidor a quem o do
cllniento seja apresen~do. 

§ 8.0 Além dos referidos neste artigo, 
nenhum outro documento-será exigido da.s 
firmas individuais e sociedades referidas no 
art. lP, bem como de seus t:Ltulares sócios 
ou administradores. · • 

§ 9.0 - Não se aplica ao regime sumário, 
previsto neste artigo. o disposto no § 4.0 do 
art._ 71 da Le! n.o 4.215, de 27 de abril de 
1M3, que lhe foi acrescentado pela Lei n.0 

6. 884, de 9 de dezeml>ro de 1980. 
Art. 4.0 Os pedidos de registro ou arqui

vamento, em regime sumário, serão apre
ciados e decididos no prazo máximo de 3 
(três) dias úteis, contados da respectiva 
apresentação. _ 

CM'1TtJl,O II 

Do Controle da Legalidade dos Atos 
Submetidos a Registro 

ou Arquivamento Sumário 

·_ar~; __ 5.0 Q ato registrado ou a~quivado, 
consoante o- disposto no art. 3.0 , potlerã .ser 
impuguado, dentro dos 10 (dez) dias úteis 
subseqüentes ao_ deferimento, em qualquer 
das hipóteses previstas no art. 6.0, por ter
ceiros ou pela J:'rocurador!a da Junta Co
mercial. 

--§ 1.0 Iful)ugnado o registro ou arquiva
mento, será aberto prazo de 10 (dez) dias 
f::õ"es:ue o interessado apresente contra-
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§ 2.0 O pedido de Impugnação será jul
gado pelo plenário da Junta Comercial. 

§ 3.0 Da d€<lisão do plenário caberá re
curso~ sem efett{) suspensivo, no prazo de 
1S (quLn~e) dias, ao Ministro da Indústria 
e do Comércio, obedecido o disposto no ar
rg~~-53 da ):.e! n.0 4. 726,_ de 13 de julho_ de 

§ 4.0 ~ Não caberá Impugnação. pel;,. Pro
curadoria da Junta Comercial na hipótese 
de lnobservãncia do prazo previsto no ar
tigo 4.0 

§ 5.0 A firma individual ou ooeiedade 
mercantil, cujo ato submetido a registro ou 
arqiuvamento tenha sido definitivamente 
impugnado, providenciará, no -prazo de ;m 
(trinta) dias, a sua retificação se o vicio 
for .sanável, sob pena de, não _o fazendo, 
sei" declarado_ o cancelamento do registro ou 
arquivamento, .sem prejuizo_de, outras san
ções ca·bíveis. _ _ _ 

§ 6.0 Os pfazos-.preVlstos neste artigo se
rão contados a partir da data da publicação 
no Diário Oficial ou do recebimento, pelo 
interessado, da oomunicação oficial, a qual 
poderá ser feita por vla postal, com a>1sO 
de recepção. 

§ 7.o Competirá ao PresJd!'nte _da _,Junta 
comercial declãrar~ocancelamento, que pro
duzirá efe1tos após· &Ua publicação no Diário 
Oficial. 

§ · 8~0 As Juntas Comerciais oomuu.1carão 
o cancelamento por via postal, com avLs-o 
de recepção, além <la publicação no Diário 
OficiaL 

Art. 6.0 o cancelamento do registro ou 
arquivamento som:ente poderá ser decla
rado: 

I _:__ na alteração contratual, se o instru
,mento não estiver assinado_ por todos os só
cios, salvo: 

a.) quando o conkato ou estatuto permi
tir a deUberação de sócios que representem 
a maioria_ do capital sp.cial; 

b) no caso de· exclusão de sóció do cargo 
de gerente, por deliberação da maioria do 
capital social; 

c) nas demais hlpóteses de exclusão de 
sócio previstas em le1. 

II - se. -do contra to de. sociedade_ em 
comandita não constar a assinatu'l'a dos 
comandltários, podendo, se assim requeri
do, ser omitidos os nomes d!'stes na publi
cação e nas certidões respectivas; 

m - se o contrato contiver matéria con
trária a lei, aos boris costumes e à ordem 
pública; 

lV-se do contrato não constarem: 

a.) o tipo de sociedade adotado; 

b) a dec!aração precisa do objeto social; 

c) o capital da ooeieda.de, a forma e o 
!Prazo de sua integralizacão, o quinhão de 
cada-sócio, bem como a reSponsabilidade dos 
sócios; 

d) a quallficação"de cada sócio e dos ad
ministradores, oom a declaração ele .seu no
me civil, nacionalidade, estado civil, núme
ro oficial de identidade e órgão expedidor 
domicílio e residência com endere-&Q com_: 
pleto, observado o disposto no § 1.0

; 

e) o nom,e comerciai. o Município da sede 
e o foro: 

f) o prazo doe duração da· soc!OOade e a 
data de encerramento do seu e~ercicio so-
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cial, quando não coincidente com o ano 
civil; 

V - se for verificada a existência de f:lr
lnii 1nd!vidueJ ou socl,edade com nome co
mercial idêntico ou semelhante; 

VI - se não houver sido obtida prévia 
aprovação do contrato_ ou de_ sua alteração 
pelo Governo, nos casos em que essa apro
vação seja e«lgMa em lei; 

VII - nos casos de Incapacidade, impe
dlmento ou ilegitimidade .de sócio ou adm!
ni.strador;• 
--vm - na hlpótese do não CUlllllrim(mto 

de solenidade, prescrita em lei, essenciai.s 
à validade do ato; 

IX ~'se, na baixa de firma í.rid!vldual e 
na extinção ou redução do capital de so
cieJlade comercial, existir débitO com ·a-Fac 
zéhda Pública Federal, Estadual ou Mtmi-
cipalr· - - -

X - se não houver sido cumprida qual- -
quer das exigências previstas no art. 3.0; 

XI - nos casos de falsid,.de documental 
ou ideológica. - · ~~ 

--- ! 1.o A. qualif!caç!to-completa dos sóckls 
e administradores, referida no item rv, alf
nea d, deste artigo, será dispensada nas al
terações contratuais, com relação à.s pessoas 

-já idéntlflcadas e qualificadas em ato da 
mesma sociedade previamente registrado ou 
arquivado no Registro do Comércio_ 

! 2.0 O canéelamento poderá ser !lidl
do, na hipótese prevista no item IX. me
diante prova de que foi prestada caução ou 
garantia que baste para a satisfação Inte-
gral do déhito e seus acessórios. _ 

§ 3.0 _ Na 1ilj)óte.se >de cancelamento pre_
vf.s,t~_ :no item XI, os r~ponsáveis, definiti
vamente condenados na forma ela léi ,penal, 
ficarão lmpedl<los de comerciar ou de par
ticipar da "'dm!nlstração _de qualquer socie- _ 
dade mercantil · 

OAP:t'IlULOill 

Disposições Gerais 

Art. 7.o O registro e arquhamento n9_ 
Registro do_.comé.rcio, bem como a autenti
cação -Qe livros m·ercantls, pod-erão ser \Te
queridos às Jun·tas COm·er.ciai.s, s·ua& dele·ga-

- cjas e_ escrltQl"i.os e também àS autorlda<:IE!S .. 
estaduais e municipais que, mediante con
vênio com ...-~·.mntâs COmerciais, estejam 
a utorlzadas a prestar esses servi~. 

Art. 8.? Compete exclusivamente ao De
:t;>~artamento Nacional do Registro do Co
mércio: 

I - estabelecer e ®n.roll!:lar as normas 
e as d!retrlzes gerais de registro e arquiva
mento de atas de firmas individuais e so
ciedades m~rcan,tis cite qualq'Uier nature~, 
inclu.si v e no que .se refere à dQ'CUIDen tação 
a ser ex1glda para os aludidos fins; 

II --baixar Instruções a serenCsegutd-as 
pelas Jtmtas Comerciais, com vistas à des
centralização dos serviços, simplificação 
documental e melhor atendimento ao usuá
iio. --
. Art. 9.0 Compete ao Poder Executivo Fe

deral fixar o número de vogais e respectivos 
suplentes em cada circunscrição do Registro 
do Comércio, bem como autorizar a Insti
tuição de turmas especializadas nas Juntas 
Comerciais. 
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oparágrafo único. As turmas especializa
das serão organizadas segundo a natureza 
Jurldlca ou econômlca · das p"-"!oas cujos 
atas devam ser ,registrados ou arquivados 
no Registro do COmércio. 

Art. 10. A prova de quitação com tri
butos e contribuições previdenclárias, nas 
hipóteses de baixa de firma Individual ou 
de extinção ou redução do capital de so
ciedade mercantil, será feita mediante In
formação prestada d!retamente pela auto
ridade a.rrecadadora competente à Junta 
Comercial, por solicitação de.sta últJm.a_ 

§ 1.0 Se, no prazo de 30 (trinta) dias, a 
autoridade arrecadadova não houver pres
tado a Informação, conceder-se-à o regis
tro ou arqülvam:ehto, 1ndependentemente 
da prova de qutt,.ção. 
--- -- -

~- 2.0 --Na hipótese prevista no § 1.o, o 
chefe da repartlyão e o servldot encarre
gado ou responsavel, se provada negligên
cia ou dolo, responderão civil, penal e ad
m!nistrativainente pela omissão, como exer- _ 
ciclo Irregular ~ suas_ atribuições. 

I 3.0 Durante o decurso do prazo refe
rido no § 1.0, ficarão suspensos os demais 

·prazos aplicáveis ao processo de r_egistro ou 
arquivamento. 

- § 4:0 Nifu serâ exigida, para fins de .re
gistro ou arqUivamento no Registro do Co
mércio, prova de quitação ou de situação 
regular com tributos e con tribulções de 
qualquer natureza, salvo nas hlpóteses pre
vistas neste artigo. 

Art. 11. As alterações de contrato ou es
- tatuto de sociedade poderão ser efetivadas 

P!>r escrltuva pública ou particUlar, lnde
- pendentemente da forma de que se h-ouver 

revestido o respectivo ato de constituição. 

Art. 12. São as Juntas Comerciais autoc 
rizadas a devolver os documentos submeti
dos a registro ou arquivamento no Registro 
do COmércio se os interessa<Ios deixarem de 
ãtend-er, no prazo de 90 (noventa) dia.s, exi
gências formulada em processo de registro 
ou arquivamento; ressalvadas as hlpóteses 
de interposição de recurso tempestivo e de 
justificação fundamentada. 

Art., 13. As empresas deverão comun,icar 
à Junta COmercial as alterações de ende
reço. 

Art. 14. A prova da publicidade de a.tos 
socletã:rios, quando exigida em lei, será feita 
mediante anotação nos registras da Junta 

, Comercial à vista da apresentação da fo
lha <1o Diário Oficial, ou do }omal onde foi 
feita a publicação, dispensaoo a Jtmtada da 
mencionada folha. 

Art. 15. O fornecimento de Informações 
cadastrais ao Registro do Comércio desobri
ga as firmas Individuais e soclê<l.ades mer
cantis de prestarem idênti-cas informacões 
a outros órgãos ou entidades da ./l.dmlnis
tração Federal, Estadual ou Municipal. 

Parágrafo único. O Departamento Na
cional do Registro do Comércio manterá à 
dispOsição dos órgãos reteridos neste artigo 
os seus serviços de cadastramento de em
presas. 
-- Art. 16. O Item m do art. 38 da Lei nú
mero 4. 726, de 13 de Julho de 1965 passa a 
vigorar com a segn!nte redação: ' 

"IIT- .os documentos de constituição 
ou alteração de sociedade mercantis, de 
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qualquer espécie, em que figure como 
sócio, dlretor ou gerente, pessoa impe
dida por lei especial, ou condenada por 
crime fallmentar, de prevaricação, pei
ta o-u suborno, conc_ussão~ ;peculato,-con
tra a eoonom!a popular, a fé públlca ou 
a propriedade, ou a pena l!rlm!nal que 
vede, ainda que temporariamente, , o 
acesso a funções, empregos ou cargos. _ 
públicos." 

Art. -17. As !!rtnas individuais e sOCie
dades. CO!lleroia!s, .inclusive sOCiedades. anô
n!mas, que, a partir de 1.0 de janeiro de 
1977, não tenham exercido atividade e·co
nômica ou comercial de qualquer espéc.!e; 
poderão requerer a sua baixa no Registro 
do Co.jnércio, -dentro de 180 (cent() e olten
úa) dia.s, a contar da data de vigência desta 
Lei,. !ndependentementll de prova de quita
ção com a Fazenda Pública Federal, Esta
dual e Mlmlc!pal. 

Parágrafo único. o requerimento será 
ass!na<io pelo titular da firma individual ou 
representante legal da pessoa jurid!ea; 

Art. 18. Esta Lei entrará em vigor den
tro de 90 (noventa) dias, a contar de sua 
publlcação. 

Art. ·19. Revogam-se . as d!sposiçõea em 
contrário. 

BrÍ!.sU!a, 9 de setembro de 1981; 1tiO,o da 
Independência e 93.0 da República. - J'Oli.O 
FIGUEIREDO - J:oão Camilo Penna ~ Hé· 
lio neltrão. . 

O SR. PRFSIDENTE (Aimir Pinto)- bo Expe.dien
te lido, constam os Projetas de Lei da Câmara n<is 239 -e 
241, de 1984, que receberão emendas perante a primeira 
Comissão a que foram di_stribuídos, pelo prazo de cinco 
sessões ordinárias, nos termõs da atrnea "b", do inciSo 
II, do artigo 14! do Regimento-Interno. 

O SR. PRESIDENTE (Almir Pinto)- S_Qbre a rnes~ 
projeto de lei que vai ser lido pelo Sr. !'l-Secretário. 

É lido o seguinte -

PROJETO DE LEI DO SENADO, No 252, DE 1984 

Dá nova redação ao art. 10, da Lei n9 5.889, de 8 
de junho de 1973, que "Estatul norm,as reguladoras 
do trabalho rural, e dá outras providências". 

O Congiesso Nacional decfi;:ta: 
Art. )9 O art. lO da Lei n9 5.889, de 8 de junho de 

1973, passa a vigorar_com ·a seguinte redação: 

Art. _lO. _ A prescrição dos direitos assegura,_dos 
por esta lei _aos trabalhadores rurais~oco~rã no 
prazo de dois (2) anos, a contar de qualquer ato in
fringente a: eles. 

Art. 29 Esta lei entra em._vigor na data de sua·p_l!bli
cação. 
Art. 39 __ Revogam-se as disposições em contrário- e; 

particularmente, o parágrafo úilico do art. 10~ da Lei n9 
5.889, de 8 de junho de 1973. 

Justificação 

A norma geral de prescrição dos direitos trabalhistas 
assegurados pela Consolidação das Leis -Trabalhistas ê 
contada a partir de qualquer ato infringente- dós direitos 
na CLT assegurados, enquanto ao trabalhador I'l,lral a 
norma legal estatuída pela Lei n9 5.889, de 1973, em seu 
art. 10, estabelece que a prescriçãO-dos direitoS aSSegura
dos a e~tes .. trabalhadoreS só ocorrerá após dois (2) anos 
da cessação do contrato do tra.balbp, 

Oco.cre, Senhores Legisladores, situação originalíSsi
ma em prejUízo do empresariado rural.. 

Muitas vezes um adquirente de propriedade rural, que 
não (ornou precauções_ cautelatórias, vê~se _na contingên
cia de vender a propriedade rural recém adquirida para 
fazer frente às indenizações trábathistas de responsabili
dade da antedor relação de emprego. -

O mesino não ocOrre com o trabalhador ·urbano~ o 
qual a CL T assegura dois (2) anos de prazo para recla
mar direitos s~us porventura feridos, cessada ou não a 
r(;Jação d~_-emp~e&'O. _ - --- _ 

õ parág~afo únicO do ari. 10, da Lei i19 5.889, de .i973, 
vai mais além ao garantir!_ínjustamente, aOs menOres de 
18 anos imprescritiblridâ.de total dos direitos trabalhis~ 
tas. 

O qUe ·se pfoCUra é estabelecer um tratamento iguali~ 
tãrio, nõ caso da prescrição de direitos trabalhistas, entre 
o homem do campo e o da zona urbana. 

MáXime o princípio de que a lei não socorre aqueles 
que- dormeml -- -

Sala das Sessões. 29 de novembro de 1984. -Joilo Lo-
bo. -

LEGlSLAÇifO CITADA 

LEI No 5.889, DE 8 DE JUNHO DE 1973 

- - Esiatui normas regulalloras do trabalho rural, e dá 
outras providências. 

... ·-- ---~- .... -~ .. -.- ........ ·- -~-· .. --~ ---. 
Art. 10. A prescrição dos direitos asseguradÕs por 

esta lei aos trabalhadores rurais só ocorrerá após dois 
anos de cessação do contrato de trabalho. 

Pafági-afo- único. Contra o menor de dezoi!o anos 
não corre qualquer prescrição. 

(Às Comissões de Constituição e Justiça e de 
Legislação Social. J 

O SR. PRESIDENTE (Almir Pinto)- O pmjeto lido 
será publicado e remetido às comissões competentes. 

Sobre a mesa, comunicações que vão ser lidas pelo Sr. 
!'<'-Secretário. 

-São lidas as seguintes 

Brasília, 29 de novembro de 1984 
Senhor Pr~~i9ente, 
Nos termos do§ l9 do art, 10 do Regimento Comum, 

tenho a honra de comunicar a V. Ex'", para os devidos 
~fins, que eSta Lfderarrça deliberou propor a substituição 

do nobre Sr. Senador Morvan -Acayaba, pelo nobre-Sr-. 
Senador Jutahy Magalhães, na Comissão Mista do Con-:. 
grêSso Nacior:al que dará parecei sobre o Projetô de Lei 
n"' t7, de 1984 (CN), que dispõe sobre as ativi.da_dt<S da 
eqllTdeocultura no País ~ dâ- outras piovidências. 

Aproveito a oportunidade para renovar os píoteStos 
da rilais alta estima e distinta consideração. - Alo)'slo 
diiVêS-,- Lídú do PbS. r -- • 

Brasília, 29 dê novembro d~ 1984 
'-Senhor P_resjdente, 

Nos_termos do parãgrafo I'<' do art. lO do Regimento 
Comum, tenho a honra de comunicar a V. Ex', para os _ 
devidos fins, que esta Liderança deliberou propor a subs~ 
tituição dos nobres Senhores Senadore_s Marcelo Miran~ 
da e Álvaro Dias, pelos nobres Senhores Senadores Sal~ 
danha Dc:::rzi e Gastão Mü\l_~r. na Comissão Mist~ _do 
Congresso Nacional que da rã parecer sobre o Projeto de 
Lei_ n'l f7, de 1984-CN, que dispõe sobre as atiVidadeS da 
eqüuideocultura no País e dá outras providências: 

Aproveito a oPortunidãae para- renovar os protestos 
da_ mais alta estima e consideração. -Saldanha.Derzi, 
Vice-Líder do .PMDB, no exercício da Liderança. 

Novembro de 1984 

O SR. PRESIDENTE (Almir Pinto)- Serão feítós as 
suhstituiJ;ões solicitadas .. 

Sobre a mesa, requerimentos que vão ser lidos pelo Sr. 
1'<'-Secr~tário. 

São (idos o.ç seguintes 

REQUERIMENTO NO 355, DÊ 1984 

Requeremos urgência, nos termos_do art. 371, alínea 
b, do _I~.cgim~-~~o Interno, para o Projeto de Lei da Câ
mara Jl~ 206; de 1984 (n"' 3.008/84, na Casa de orig.e_m), 
que altera a estrutura da Categoria Funcional de Meteo-

--~ _r_plogista, do Grup?·Outras Atividades de Nível Supe
rior, e dá outras providências. 

Sala das Sessões, 29 de novembro de 1984.- Aloysio 
Chaves, Líder do PDS - Humberto Lucena, líder do 
PMDB. 

REQUERIMENTO No 356, DE 1984 

Requeremos urgência, nos termos do art. 371, alínea b 
do Regimento Interno, para a Mensagem n'l 232, de 
1984, solicitando autorização do Senado Federal a fim 
de que o Governo do Estado de Mato Grosso do Sul 
põSsa cõntratar operação de crédito no valor de Ci"$ 
10.070.469.604 (dez bilhões, setenta milhões, Quatrocen

-t9s _e sessenta e nove mil, seiscentos e quatro cru:zeiros). 
Sala dás Sessões, 29 de novembro de 1984~- Alo_yslo 

Cbaves, Líder do PDS - Humberto Lucena, Uder do 
PMDB. 

.-O SR. PRESIDENTE (Aimir Pinto) - Os requeri
mentos lidos serão votados após a Ordem do Dia, na for
ma do disposto no art. 375, inciso II, do Regimento ln
ter_no. 

O . .S:fl. PRESIDENTE (Almir Piilto)- Encerrado o 
temPo do Expediente, pass_a-se.à 

ORDEM DO DIA 

(tem 1: 

Discussão, em turno único, do Projeto de Reso
lução n9 92, de 1984 (apresentado pela Comissão de 
Constituição e Justiça como conclusão de seu_ Pai-e
cer n"' 787, de 1984), que suspende a execução _dos 
arts. 19, 29 e 7_9 do Decreto n9 20.637, de 31~10-70; 
dos tlrts. 1Y e 29 da Lei n9 7.319,-de 28-12-79, e do 
item IV, n~'VIII, letra ''a", da tabela anexa à referi-
da lei, do Estado do Rio Grande do Sul. 

_Ern discussão. (Pausa.) 
Não havendo quem peça a palavra, encerro a discus

são. 
Em votação. 
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer 

sentados~-(Pausa.) 
Aprovado. 

Aprovado, o J?TOjeto vai à _Co_m~ssãode Redaçào. 

E o- segUinte· o projeto aprovado 

PROJETO DE RESOLUÇÃO No 92, DE 1984 

Suspende a execução dos arts. 192'1 e 79 do Decreto 
n9~ 20.637, de 31-10-70; dos arts. 19 e 29 da Lei n9 
7.319~ de lfJ-.12-79; e do item IV, n9 VIII, letra "a", 
da Tabela anexa à referida Lei, daquele Estado. 

O S_ena.do. Federal resolve: __ 
Artigo único. ~suspensa, por inconstitucionalidade, 

f!OS termos da decisão definitiva do Supremo Tribunal 
Federal, proferida em Sessão Plenária, de 21 de setembro 
de 1983. nos autos do Recurso ExtraordináriO n9 
100.033,3, do Estado do Rio Grande do Sul, a exe_cu_çã_o 
dos artigos J9, _29 e 7~ do Decr~to n9 20.637, de 31 de ou_-
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tubro de 1970; dos artigos }9 e 29 da Lei n"' 7 .329, de 28 de 
dezembro de 1979; e do it~.::m IV, n~" VIII, letra a, da Ta
bela anexa à referida lei, daquele Estado. 

O SR. PRESIDENTE (Aimir Pínto)- Esgotada a~ 
matéria constante da Ordem do Dia. 

Vai-se passar, agora, à apreciação do Requerimento nl' 
355, lido no Expediente de urgência para o Projeto de 
Lei da Câmar3.-n9 206, de 1984. 

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

dos. (Pausa.) 
Aprovado. 
Aprovado o requerimento,_ passa-se-à apreciação da 

matéria que foi-despachada às Comissões de Serviço 
Público Civil e de Finanças. 

S_obre a mesa, os pareceres que vão ser lidos pelo Sr. 
!"'-Secretário. 

São lidos os seguintes 

PARECERES Nos 858 E 859, DE 1984 

Sobre o Projeto de Lei da Câmara, n'i' 206, de 1984 
(n9 3.008--B, de 1984, na origem), que, "Altera a es-
trutura da Categoria Funcional de Meteorologista, do 
Grupo-Outras Atlvldades de N(vel Superior, e dá ou
tras providências". 

PARECER No 858, DE 1984 

(Da Comissão de Serviço 
Público Civil) 

Relator: Senador Joio Lobo 
De iniciativa do Senhor Presidente da República, nos 

termos do art. 51 da ConstituiçãO-Feóetil, vem a exame 
desta Casa projeto de lei, visando a alterar a estrutura da 
Categ-Oria -Funcional de Meteorologista, do Grupo
OutraS Ativida:des de Nlver Siij:ieriOr, e dando outras 
providências. 
_ A proposição, quando do seu envio à Câmara dos De

putados, onde iniciou a sua tramitação, se fez acom·pa. 
nhar de Exposição de Motivos do Senhor Diretor-Geial 
do DASP, esclarecendo que "encaminhado o processo 
pelo Gabinete Civil à SEPLAN, para pronunciamento, 
ali foi -SUgerido que, no m·omento, se aplicasse a medida 
apenas quanto à CategOria Funcional de Meteorologis
ta, que se encontra em situação de inferioridade ante as 
demais do Grupo-Outras Atividades de Nível Superior, 
de curso de igual duração, ficando a de Auxiliar de Me
teorologia na dependência de estudos a serem realizados 
oportunamente. 

O projeto, cOnstante de J (sete) artigos, estabelece que 
a Categoria Funcional de Meteorologista, código NS-
915 -OU LT-NS-915, do Grupo-Outras Atividades de 
Nível Superior, referidá pela Ler n'-5.645, de 1970, é'ã.lte
rada em conformidade com anexo, e de forma a que os 
servidores atualmente posicionadosnas referências NS-1 
a NS-4 da Categoria FuncionaL de Meteorologista, ficam 
automaticamente posiciOnados na referência NS-5, ini
cial da classe A. 

A alteração que se propõe, não acarretará elevação de 
vencimentos ou salários, ressalvada a acima referida. 

Destaque-se que as referências acrescidas serão _al
cançadas mediante progressão funcional, obser~adas as 
normas regulamentares pertinentes, _e que a proposição 
não dará direito à percepção de atrasados ou à indeni
zação de qualquer espécíi.~ -

Considerando que as despesas decorrentes desta lei se
rão atendidas à conta das d_otações próprias do Orça
mento da União, somos, no âmbito desta Comlssão,-pela 
aprovação do projeto. 

Sala das Comissões, 28 de novembro de 1984.:- Fábio 
Luceóa, Presidente -.Joio Lobo, Relator- Passos Pôr
to - Gaivão Modesto - Moacyr Duarte. 
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PARECER No 859, DE 1!1!14 _ 
(Da Comissão de Finanças) 

Relator: Senador Jorge Kalume 
Trata-se de proposição encaminhada pelo Poder Exe

cutivo e que, acolhida na Câmara dos Deputados, v_em à 
apreciação desta Casa revisora, n-os-termás dó artigo 58 
da Constituição__ Federal. 

A medida o_b}etiva alterar a estrUtura da CategOria 
Funcional de Meteorologista, pertencente ao- Grupo
Outras Atívidades de Nível Superior, a que se refere a 
Lei n"' 5.645, de 10 d_e dezembro de 1970. 

Cinge-se a modificação proposta em acresc_entar refe
r~ncias_ na Categoria de Meteorologista, de forma a cor
rigir distorções até então existentes naquela função den
tro do serviço público federal. 

Dessa forma, os atuais.servidores posicionados nas re
ferências NS-1 a NS-4 passam a se localizar na referênCia 
NS-5, iníci3.1 da Classe A, mediante o- critério legal da 
prOgressão funcional. 

Consigna, ainda, a providência, que a ascensão às re
ferências não autoiiza a percepção de atrasados o-u inde
niznção de qualquer espé_cie. 

No âmbito da anãlise desta Comissão de Finanças, 
nada existe que se possa opor ao acolhimento da medida, 
tendo em vista que as despesas dela decorrentes serão 
atendidas pelas dotações orçamentárias próprias do res
pectivo órgão. 

Pelas razões expostas, opinamos pela aprovação do 
projeto em exame. 

Sala das Comissões, 29 de novembro de 1984.- Ita
mar Franco, Presidente - Jorge Kalume, Relator ~ 
Hélio Gueiros- Passos Pôrto- Jutaby Maganhies
Octávio Cardoso - Vlrgfllo Távora - Saldanha Derzi
Marcondes Gadelha. 

O SR. PRESIDENTE (A.lmir Pinto)- Os pareceres 
são favoráveis. -

Coinpletada _a instrução da matéria, passa-se à 

Discussão, em turno único, do Projeto de "Lei da 
Câmara n\' 206, de 1984 (n9 3.008/84, na Casa de 
origem), que altera a estrutura da Categoria FunCio
nal de MeteorOlogista, do Grupo-Outras Atividades 
de Nível Superior e dâ outras providências 
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Em discussão. (Pausa.) 
Não havendo quem peça a palavra, encerro a discus

s-ão. 
Em votação 
Os Srs. Senadores-que o aprovam queiram permanecer 

sentadOs. (PaUsa.) 
Aprovado. 
O Projeto irá à sanção. 

~ o seguinte o projeto aprovado 

PROJETO DE LEI DA CÂMARA No 206, DE 1984 
~N' 3.008/84, na Casa de origem) 

De iniciativa do sr. Presidente da República 

Altera a estrutura da Categoria Funcional de Me
teorõlogistã, do Grupo-Outras Atividades de Nivel 
Supei'IC?r-, e dá ~~t_ras providências. 

-o Cõn_gresso Nacional decreta: 
AtL (Q _A Categoria Funcional de Meteorologista, 

Código NS.-915 ati LT-NS-915, do Gfupo-Outras Ativi
dades de N_ível Superior, a que se refere a Lei n9 5.645, de 
10 de dezembro de 1970, fica alterada na forma constan
te do anexo a esta lei. 

Parágrafo único.. Os servidores atualmente posicio
nados nas referências NS-1 a NS-4 da Categoria Funcio
nal de Meteorologista ficam automaticamente localiza
dos na referêncía NS-5, inicial da classe A. 
- Art. 29 A alteração a que se refere o artigo anterior 
não acarretará elevãção de vencimentos ou salários, res-

- salVada a hiPótese do seu parágrafo único. 
Art. 39 As referên-cias acrescidas- serão alcançã"das 

mediante Progressão- fui1cional, Obser1adãs 3s riormas 
regulamentares pertinentes. 

Art. 49 O~ dispoSto nesta lei não dá direito a per
cepção de at_!'as~~os ou_ a indenizaçã.o de qualquer espé
cie. 

A rt. 59 As despesas decorrentes desta lei serão aten
didas, à conta daS dotações próprias do Orçamento da 
União. 

Art. 6Q Esta Lei entra em Vigor na data de sua publi
cação. 

Art. 79 Revogam-se as disposições ~m contrário. 

ANEXO 
(Art. 1"' da Lei n9 , de de ~~~de 198 ~) 

Grupo 

OUTRAS ATIVIDADES 
DE N[VEL SUPERIOR 
(NS-900 ou LT-NS-900) 

Categoria 
Funcionai 

h)Meteorologista 

_ O SR. PRESIDENTE (Aimir Pinto)- ·Passa-se, ago
ru,1 vOi"iÇãO dO re_quúiffierli6 d"e Uigênda, lido no Expe-· 
cliente, para a Mensagem n9 232/84. 

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

-sen-tados. (Pausa.) 
ApíOvado. 

Código 

NS-915 ou LT-NS-9I5 

Referências de Vencimento 
ou Salário por O asse 

Classe Especial- NS-22 a 25 
Classe C- NS-17a21 
Classe B-NS-12a 16 
Classe A - NS-5 a li 

Apr~vado o requerimento, passa-se à apreciação da 
matéria-que foi dCspachada-às Comissões de EconOmia, 
e Constituição e Justiça. 

O SR. PRESIDENTE (Almir Pinto)- Sobre a mesa, 
parecer da ComissãO de Economia qUe será lido pelo Sr. 
19-Secretârio. 
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1: lido o seguinte: 

PARECER N• 860, DE 1984 
Da Comissio de EconomJa, sobre a Mensagem n' 

232, de 1984 ("' 449/84 - na origem) do Senbor 
Presidente da República, submetendo ao exame do 
Senado Federal, proposta pau que seja autorizado o 
Governo do Estado de Mato Grosso do Sul a elevar 
em CrS 10.070.469.604,26 (dez bUhões, setenta mi
lhões, quatrocentos e sessenta e nove mll, seiscentos e 
quatro cruzeiros e vinte e seis centavos), o montante 
de sua d(vlda consolidada interna". 

Relator: Senador José Fragelli 

Na forma do artigo 42, item VI, da Constituição, o Se
nhor Presidente da República encaminha ao exame do 
Senado Federa_! a Exposição de Motivo_s n9 l44, de 1984, 
do Senhor Ministro cje Estado~ da Fa.zenda, relacionada 
com o pleito do Governo do .Estado de Mato ,Prosso do 
Sul, no sentido de obter a necessária autorizaçªo pa~a_ 
que aquele Estado pos·sa elevar em Cr$ 
10.070.469.604,26 (dez bilhões, setenta milhões, quatro
centos e sessenta e nove mil, seiscentos e quatro cruzeiros 
e vinte e seis centavos) o montati_te de sua dívida copsoli
dada interna, mediante contratos de empréstimos-junto 
ao Banco do Estado de Mato Grosso S . .f.,.., este na quali
dade de agente financeiro do Banco Nacional da H!ibi
tação, no valor correspondente a 983.918 UPC, conside
rado o valor da UPC de Cr$ 10~235,07, para o 2"' semes
tre de 1984. 

2. Características das operações: 

.. 1 -A -Valor: 
F1NEST-1 - Cr$ 3.212.972.704,26 (correspon

dente a 313.9!8 UPC à razão de Cr$ 10.235,07 para 
o 2"' trimestre de 19-84); 
B- Prazos: 
1 - de carência: 6--mes:es após õ último desem~ 

bolso; 
2-=- de amortização: "2~6 meses; 
C - Encargos: 
'""t - juros: 2% a.a. para o BNH e 0,~% p_ã~~ o 

agente; 
2 - correção monetâria: de acordo com o Plano 

de Corr_eçã~LMonetâria (PCM); 
~.3- outros: l% de taxa de administração e 1% de 

ta:rc:a de serviços técnicos; 
O- Garantia: vinculação de parcelas do Impos

to sobre a Ci"rculação de Mercadorias (ICM); 
E - Desdnaçio dos recursos: integralização do 

FAE-MS, como complementação aos recursos do 
Estado, em contrapartida aos do BNH (subprogra
mas REFINAG/REF1NESG), para comunidades 
de grande e médio portes; 
II- A- Valor: 
F1NEST-2- Cr$ 2.047.014.000,00 (correspon

dente a 200.000 UPC à razão de Cr$ 10.235,07 para 
o 29 trimestre de 1984.); 
B- Prazos: 
1 - de carência: 6- meses ·após o último desem.:. 

bolso; de amortizaçã.o: 216 meses; 
C-- Encargos: 
I -juros:· 2,0% a.a. parã o BN H e 0,5% a.a. para 

o agente; - --- - - --

2 - correção monetâria: de acordo com o Plano 
de Correção Monetária (PCM); 

3 - 01:1tros: I% de taxa de administração e 1% de 
taxa de serviços técnicos; 

D- Garantia: vinculação de parcelas do Impos
to sobre a CirCUlação de Mercadorias (TCM); 

E - Destinação dos recursos: recompor a inte
gralização direta do FAE-MS, em contrapartfda aos_ 
recursos do Estado, para comunidades de grande e 
médio portes; 
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III - A ~-Valor: 
FJNEST-3- Cr$ 1.739.961.900,00 (corresPon

dente a 170.000 UPC à razão de Cr$ 10.235,07 pára 
o 29 trimestre de 1984); 
B- Prazos: 
I - de carência: 6 meses após o último desem-

bolso; 
2 - de amortização: 216 meses; 
C- Encargos: 
I- juros: 2,0% a. a. para o BNH e0,5% a.a. para 

o agente; 
2-_correção monetária: de acordo com o Plano 

de Correção Monetâria (PCM); 
3 - outros: l% de taxa de .administrã.ção e 1% de 

taxa de serviços técnicos; 
D- Garantia: vinculação de parcelas do Impos

to sobre a Circulação de Mercadoria (ICM); 
E --Destinação dos recursos: garantir recursos 

adicionais- ao Estado, para atender ao abastecimen
to de água às comunidades de pequeno porte. 

IV - A - Valor: 
FINANSA-CTE/Contrato Especial - Cr$ 

3.070.521.000,00 (correspondente a 300.000 UPC à 
razão de Cr$ 10.235,07 para o 2"' trimestre de 1984); 
B- Prazos: 
I - de carência:_ 6 meses após o-último desem

bolso; 
2- de amortização: 216 meses; 

C - Encargos: 

I- juros:_5,0% a. a. para o BNH e 1,0% a.a. para 
o agente; 

2-:- correção monetária: de acordo com o Plan_o 
de Correção Monetâria (PCM), 

3- outros: I% de tax,a de administração e 1,7% 
de taxa de serviços técnicoS; 

D- Garantia: vinculação de parcelas do Impos
to sobre a Circulação de Mercadorias (ICM); 

E- Destinação dos recursos: complementar re
cursos do FAE/MS, para obras de campo Grande." 

J. No processo encontram-se os Seguintes documen
tos e referências priricipais: 

a) Lei Estadual n9 228, de 20 de maio de 1981, autori
zadora da operação; 

b) Exposição de Motivos (EM n9 144/84), do Senhor 
Ministro de Estado da Fazenda ao Exm9 Senhor Presi
dente da República, comunicando que o Conselho Mo
.netãriO N3Cional, ao apreciar a propoSta, manifciiõu-Se 
faVoravelmente ao pleito, formulado conforme o art. 2"' 
da Res. n"' 93, de 1976, do Senado Federal; e, 

c) parecer do Banco Central do Brasil - Departa
mento de Operações com TítulOs e Valores Mobiliários 
que concluiu pelo deferimento pedido. 

4. Tratam-se de empréstimos a que, por força das 
disposições contidas no art. 29 daRes. n"' 93, de 1976, do 
Sen-ado Federal, não se aplicam os -limites estabelecidos 
no art. 2"' daRes_. n9 62, de 1975, haja vista que os recur
sos a serem repassados provêm do Banco Nacional da 
Habitação - BNH. 

5. Examinado o quadro demonstrativo constante do 
parecer do Banco Central do Brasil, conforme registras 
do Departa-mento de Operações com TítUlos e Valores 
Mobiliários- rolha n9 08- verifica-se que, após a con
~ratação das operações em exame- extralimite - fica
ria extrapolado o texto de_ que trata o item T do art. 2"' da 
Res. n<1 62, de 1975. 

6. Tendo em vista o orçamento da pleiteante para o 
corrente ano, com uma receita líquida de Cr$ 202.252,8 
milhões (deduzidas as operações de crédito) e que sua 
margem de poupança real é de Cr$ 50~006,6 milhões, 
mostrarido-se superior ao maior dispêndio anual que a 
sua dívida (intra + extralimite + operações sob exame), 
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___ apresentarã no valor de Cr$ 17.178,6 milhões, a o·correr 
de 1988, vemos que a assunção do novo compromisso 
não deverá acarretar maiores pressões na execução do 
orçamento dos próximos exercícios. Atendidas as exi
gênciaS-COnsta-rites-no"""Regimento Interno e na legislação 
específica, opinamos pelo acolhimento da presente men
sagem, na forma do seguinte: 

PROJETO DE RESOLUÇÃO N• !l3, De 1984 

Autoriza o Governo do Estado de Mato Grosso do 
Sul, a elevar em Cr$ 10.070.469.604,26 (dez bilhões, se
tenta milhões, quatrocentos e sessenta e nove mil, seis-
centos e quatro cruzeiros e vinte e seis centavos) o mon
tante de sua dívida consolidada interna. 

O Senado Federal resolve: 
Art. I 'i' É o Governo do Estado de Mato Grosso do 

Sul, nos termos do art. 2"' da Resolução n"' 93, de I I de 
outubro de 1976, do Senado federal, autorizado a elevar 
o montante de sua dívida consolidada interna em Cr$ 
10.070.469.604,26 (dez bilhões, setenta milhões, quatro
centOs e sessenta e nove mil, seiscentos e quatro cruzeiros 
e vinte e seis centavos), correspondente a 983.918 UPC, 
considerado o valor nominal da UPC de Cr$ 10.235,07 
(dez mil, duzentos e trinta e cinco cruzeiros e·sete centa· 
vos}, Vigente no 2"' semestre de 1984, a fim de que possa 
contratar operacões de crédito no valor global acima 
junto ao Banco do Estado de Mato Grosso do Sul S.A., 
este na qualidade de agente financeiro do Banco Naci_o
nal da Habitação, destinadas à integralização do 
F AE/MS, como complementação aos recursos do -Esta
do, em contrapartida aos _do_ BNH (Subprogramas: 
REPINAU-REFINESG), para comunidade_s de grande 
e niédio portes; reCÕmpor a integralização direta do 
F AE-MS; garantir recursos adicionais ao Estado, para 
atende_r_ ao ab_astecimento de âgua a comunidades de pe
queno- porte; e complementar recursos do FAE-MS, 
para obras de Campo Grande, obedecidas as condições 
admitidas pelo Banco Central do Brasil, no respectivo 
processo. 

A_t_t,_ 29_ &ta resolução entra em vigor na data de sua 
publicação. 

Sala das Comissões, 28 de novembro de 1984.- R~ 
berto Campos, Presidente - José Fragelli, Relator -
Luiz Cavalcante - Benedito Ferreira - Fábio Lucena
Fernando Henrique Cardoso. 

O SR. PRESIDENTE (Almir Pinto)- O parecer da 
ContiSs.ão . dç Economia conclui pela apresentação do 
Projeto de Resolução n"' I 13 de 1984, que autoriza o Go
verno do Estado de Mato Grosso do Sul a realizar ope
ração de crédito no valor de CrS 10.070.469.604,00, de-
pendend_p do par~r da Comissão de Coi"lstituiçã.o eJus
tiç~i. 

SoHcfio ao nobre Senador Passos Pôrto o parecer da 
ComiSSãõ -de Constituição e Justiça. 

O SR. PASSOS PORTO (POS- &E. Para emitir pa
recer.) -Sr~ Presidente, Srs. Senadores: 

O Projeto -de Resolução sob exame, de autoria da Co
missão de Economia do Senado Federal, como conclu
são de seu parecer sobre a Mensagem n"' 232/84, do Se- -
nhoi-- PreSidente -da Repúblíca, autoriza o Governo do 
Estado de Mato Grosso do Sul, nos termos do art. 29 da 
Resolução n"' 93, -de II de outubro de 1976, do Senado 
Federal, a elevar o montante de sua dívida consolidada 
interna em CrS 10.070.469.604,26 _(dez bilhões, setenta 
milhões, quatrocentos e sessenta e nove mil, seiscentos e 
quatro cruzeiros e vinte e_seis_centavos), correspondente 
a 983.218 UPC, considerado o valor nominal da UPC de 
CrS 10.235,07 (dez mil, duzentos e trinta e cinco cruzei
ros e sete centavos), vigente nO 2"' semestre de 1984, a fim 
de que possa contratar operações de crédito no valor glo
bal aci~a ju_n~Q ao Banco do Estado de Mato Grosso do 
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Sul S.A., este na qualidade de agente financeiro- do Ban
co NaciOnãi da Habitação, destinadas à integralização 
do FAE/MS, como complementação aos recursos do 
Estado, em contrapartida aos do BNH (subprogramas: 
REFINAG- REFINESG), para comunídades de gran
de e médio portes; recompor a integraliZação direta do 
FAE/MS~ garantir recursos adicionais ao Estado, para 
atender ao abastecimento de água a comunidades de pe
queno porte; e complementar recursos do F AE/MS, 
para Obras de Campo Grande, naquele Estado. 

O pedido de autorização fOi formulado nos termos do 
parágrafo único do artigo 2'i' da Resolução n9 93, de 
1976, do Senado _Federal, implicando, por conseguinte, a 
não observância dos limites fixados pelo artigo 2'i' daRe
solução n'l' 62, de 28-10-75, também da Câmarã Alta do 
Congresso Nacional. 

Do ponto _de vista que nos compete examinar, vei'ific3- -
se que todas as formalidades foram atendidas, não ha
vendo óbíce à tramitação normal da presente propo
sição, pOrquanto ê jurídica, constitucional e de boa téc
nica legislativa. 

É o parecer, Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Henrique Santillo)- O pare
cer é favorável. 

Completada a instrução da matéria, passa-se_ à 

DiScussão, ein turno ún!Cõ, do Projeto de Reso-
. lução n<1 113/84, que autoriza o Governo do Estado 

de Mato Gros_so do Sul a elevar em Cr$ 
10.070.469.604, o montante de sua dívida consolida
da. 

Em discussão. (Pausa.) 

RESOLUÇÃO N• , DE 1984 

Autoriza o Governo do Estado de Mato Grosso do 
Sul a contratar operações de crédito no valor global 
de CrS 10.070.469.604 (dez bilhões, setenta milhões, 
quatrocentos e sessenta e nove mil, seiscentos e quatro 
cruzeiros) 

O Senado _ _Federal resolve: 

Art. l~' ~o Governo do Estado de Mato GrOsso do 
Sul, nos termos do art. 2~' da_Resplução n~'_ 93, de II de 
outubro de 1976, do Senado Federal, autorizado a con
tratar operações de crédito no valor global de Cr$ 
10.070.469.604 (dez bilh_ões, setenta milhões, quatrocen
tos e sessenta e nove mil, seiscentos e quatro cruzeiros), 
correspondente a 983.918 UPC, cOnsiderado o valor no· 

- minai Cia UPC -de CrS 10.235,07 (dez mil, dllzentÕs e trin
ta e cinco crUzeirOs e- sefe centavos), vigente no 2~'.semes
tre de 1984, junto ao Banco do Estado de Mato Grosso 
d<:> Sul S.A~, est~na qualidade d_e agente_ fin~nceíro do 
Banco Nacional da Habitação...:. BNH, desÚUadãs à in
tegralização do FAE/MS, como- complementação aos 
recursos do Estado, em contrapartida aos do Banco Na
cional dil. Habitação - BNH (Subprogramas: REFI
NAG - REFINESG), para comuriidades de grande e 
médio pOrteS; recOmpor a integr"alizacão direta do FAE
MS; garantir recUrSos adicionais ao Estado, para atender 
ao abasteCimento de água às comunidades de pequeno 
porte; e c_omplementar recursos do FAE-MS, para obras 
de Campo Grande, obedecidas as condições admitidas 
pelo Banco Central do Brasil, no respectivo processo. 

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

Não havendo quem queira discutí-lo, encerro a discus
são. 

Em v_otaçào. 
Os S:ts~ Senadore_s_que o aprovam queiram pemiãnecer 

sentados. (Pausa.) 

·cy S_li.~P~_ESIDENTE (Henrique SantillO) -
AChandO-se-emfegime de ul-gência a matéria- cUja re

- dação final acaba de ser lida, deve ser esta submetida 
imediatamente à deliberação do plenário, 

Aprovado. 
A matéria vai à ComíSsãõ de Redação. 

O SR. PRESIDENTE (Henricjue Santillo)- Sobre a 
mesa, parecer da Comiss_ão" de Redaçào, que serã lido 
pelo Sr. 1~'-Secret_ãrio:---' 

É lido o seguinte 

PARECER N• 861, DE 1984 
(Da Comlssio de Redaçio) 

Redaçio final do Projeto de Resoluçio n~' 113, de 
1984. 

Relator: Senador Saldanha Derzi 

A ComisSão apresenta ã. i-edação final do Projeto de 
. Resolução n~' 113, de 1984, que autoriza o Governo do 

Estado de Mato Grosso do Sul a elevar em Cr$ 
10.070.469.604 (dez bilhões, setenta milhões, quatrocen
tos e sessenta e nove mil, seiscentos e quatro cruzeiros) o -
montante de sua divida consolidada. 

Sala das Comissões, 29 de novembro de 1984.- Pas
sos Pôrto, Presidente -Saldanha Derzi, Relator - Al
berto SUva. 

ANEXO AO PARECER N• 861, DE 1984 

Redaçio final do Projeto de Resoloçio n' I13, de 
1984. 

Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos termos 
do art. 42, inciSo VI, da Constituíção, e eu, 

, Presidente, promulgo a seguinte 

Em discussão a re_dação final. (PaUsa.) 
Não havendo quem queira discuti-Ia, encerro a-dTSciiS:-

são. ---

Em Votação. 
Os Srs. Senadores que a aprovam queiram permanecer 

sentados. (Pausa.) 
Aprovada. 
Aprovada a redação final, o projeto vai à proiUul

gação. 

O Sr. Nelson Carneiro- Sr. Presidente, peço a pala
vra pela ordem. 

O SR. PRESIDENTE.(Henrique Santillo)- V. Ex• 
tem a palavra pela ordem. 

O SR- NELSON CANEIRO (PTB- RJ. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.)- Sr. Presidente, Srs. Senado
res; gueria pedir a V. Ex'_que mandasse incluir, no Proje
to de Lei do Senado n~' 139, a legislação citada, porque 
no avulso Uistribuído consta apenas o Decreto-lei, que 
seria revogado pelo Projeto do Senado, relativo à lei das 
sublegendas. 

É indispensável que e:ssa legislação cit3:da seja incluída 
n9 I!VU!so, para_ d_issipar dúvidas encontradas no seio 
desta Casa~ ~ 

O SR. PRESIDENTE (Henrique Santillo)- V. Ex' 
será atendido. 

Há oradores incritos. 
Concedo a _palavra ao nobre Senador Nelson Carnei

ro. 

O SR. NELSON CARNEIRO (PTB- RJ. Pronuncia 
o seguinte -àiSC"UI-so.)- Sr. Presidente, Srs: seiia00ie5:~ 

Uma noticia alvissareira foi recentemente divulgada 
pela imprensa brasiliense: será inaugurado, dentro de 
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sessenta dias, nesta Capital, o Banco de Aparelhos Orto
pédicos, pata atender aos deficientes físicos mais caren
tes,_ tanto mediante a doação por quem não necessit~ 
mais de usá-lo ou por outras pessoas, dotadas de espírito 
filantrôpico, além de recursos obtidos por intermédios 
do Serviço Social da Indústria e do Rota.ry Club_ d~ 
Brasília, promotores da idéia. 

A nova instituição" ser~_ adminiStrada pela Comissão 
Interna de Prevenção -de Acidentes de Trabalho do SESI, 
devendo o banco emprestar os aparelhos ortopédicos 

-p.referenci8lffiei-tte aos deficienteS- ie-mporã.fióS,· dOândo~ 
os, também, aos deficientes pernianentes. 

Estão ainda por ser definidos os critérios Pàra -o- em· 
préstimo, enquanto o superintendente do SESI-DF, Sr. 
José Carlos Ulhoa Fonseca assegura que o critériõ bási
co de preferência será o grau de carênCia do deficiente. 

Dentro de dois meses, periodo de organização do ban
co, serão envolvidas outras entidades, esperando-se aju
da de instituições -públicas e privadas, principalmente 
merca:iltis, induStriais e bancãrias.. 

Sem qualquer finalidade lucrativa e nenhuma colo
ração polítiCa, o banco funcionará com doações de parti
cUlares, Pessoas que precisaram usar, temporariamente, 
riluletas, cadeiras de rodas, tipóias e outros aparelhos 
coadjuvantes de sua motilidade, doarão esses aparelhos 
ao bando ortopédico, permanentemente informada a co
munidade a respeitO das doações recebidas e das necessi
dades existentes. 

Já se lançou, para a campanha, urr;t "slogan" eloqUen
te: "0- ã.no do excepcional não se esgota em trezentos e 
sêSserita e cincO dias." 

Trata--se de uma iniciativa meritória, que pode e deve 
ser imitada em todas as capitais e rios maiores centros ur
banos do País, devendo a entidade registrar-se: nos ór
gãos- federais comPetefltes para o recebimento de do
tações orça.inentárias, que complementem suas verbas. 
Ninguém se recUsará a propô-las, nas duas Casas do 
Congresso. Espera-se, igualmente, que os serviçOs sociais 
existentes, em Ministérios e Secretarias de Estado, apo
iem essas iniciativas. 
-t: preciso ter~se em conta que a cada dia a tecnologia 

oferece aparelhos ortopêdicos mais aperfeiçoados, tor
nando mínimo o esforço do deficiente: -físico ~para 
locomover-se. Mas esses aparelhos estão, por isso mes
mo, cãda dia _mais caros. Acont~ que hã, proporcional
mente, niais deficieriles nas- classes pobres, crescente o 
número -dos que não têm condições financeiras para ad
quirir tais aparelhos. 

Louve-se, portanto, a iniciativa do SESI e do Rotary 
Clube de Brasflia, criando o Banco de Aparelhos Orto
pédicos. 

Era o que tínhamos a dizer, Senhor Presidente. (Muito 
beml) 

O SR. PR_ESIDENTE (Henrique Santillo)- Conce
do a palavra ao nobre Senador Gastão MUller . 

O SR. GASTÃO MÜLLER (PMDB- MT. Pronun
cia o segUinte discurso.) - Sr. Presidente, Srs. Senado
res: Trago hoje ao c-onhecimento do Senado um assunto 
só mas, estruturado de forma diferente. 

Em primeiro lugar leio a manifestação da Câmara dos 
Srs. Vereadores de Luciara, Mato Grosso, longfnqua ci
dade implantada às margens do Araguaia, em frente à 
ilha do Bananal, quase divisa com o Pará. 

Nesse documento __ encontra-se o entusiasmo, a fê, a 
vontade do povo de "desejar .. Mudanças Já", encaminha
das, lideradas pelo bom senso, pela argúcia e estadismo 
de Tancrçdo Neves. Dizein- os correligionáriOs de Lucia
ra: 

-" A_presença no Colégio Eleitoral das Oposições, 
significa mudança do regime atual que esmaga o 
povo brasileiro e tem como conseqüência o áeSem-
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prego, falta de moradia_, custo d!! vida eh:vac;!o, in
flação, analfabetismo, corrupção, recessão e salário 
achatado. 

Enfim, tudo-que marginaliza a sociedade brasilei
ra." 

O outro pronunciamento no mesmo sentido é d~ ••As
sociação_ dos Médicos Residentes do Rio de Janeiro"- que 
apóia integralmente TanCredo Neves para Presidente_~ 

Essa Associação, di::riiocratiCamente, em Congresso Na
cional, deHberou apoiar Tancredo Neves. Para orgulho 
dos cuiabanos e mato-grossenses o jcivem médicO fi1ho 
de Cuiabá, Dr. Euze MárCio S. Carvalho é_ quem preside 
a referida Entidade. 

Leio, Sr. Presidente, Srs. Senadores, os demais comen
tárioS- que faÇo -a r"estu!,itO-dos assuntos ventilados: 

Sr. Presidente, Srs._Senadores: Lá de Luci_ara~Municí
pio de Mato Grosso, às margens do belo e portentoso 
Rio Araguaia, jã Quase nos limites c.om o Parã, chega~me 
uma Mensagem de fé, de confiança e de apreço às_ opo
sições brasileiras, quando as mesmas, não s6 pela quali
dade de oposicioniStas, unem-se para salvar o Brasil de 
dias negros, procurando gerar algum tempo de paz e 
progresso para o povo brasileiro, elegendo o Presidente 
Tancr.edo Neves. 

Os dignos Vereadores Luis fig!.leiredo Wanderley, 
Líder do PMDB, Adão Vieira Libório, Vice-Uder do 
PMDB e o Sr. Waldemar da Silva Ribeiro-, este Pr~side:n
te do Diretório Munícípal do PMDB, todos de L~Jcjar;l, 
fazem um manifestQ que passo a· ler, -pois, embora com 
palavras simples, extemam o pensamento da grande 
maioria -do povo· brasileiro. 

Eis o que diz o do-cumento; 

"INTITULA Dq _ 

A Presença no Colégio Eleitoral SIM! Ausên-

cia . ~ .. r• ... -•·r-~- ---~---• •• ,.~ ... , -· ~-~,.NJ\0, 
Após o-decorrer do ano inteir_9 pelas ruas na luta 

pelas "DiretaS Já", tendo em vista a rejeição da 
emenda Dante de Oliveira e a falta de sinsibi!Jdade 
do Governo d~ não mandar a Emenda que restabe
lece o pleito direto jâ, como também do Presidente 
do Senado Fed~ral Moacyr Dalla d_e não pôr a 
emenda Teodoro Mendes em votação_que restabele
ce as eleições diretas Jã, vemos a necessidade dos 
Partidos de oposição irem ao Colégio Eleitoral para 
eleger o Ex-Governador Tancredo Neves à Pr~i~ 
dência da República, pois o mesmo irá sepultar o 
maldito Colégio Eleitoral _que tirou o direito do 
povo de votar para Presidente da República. 

O PM D B não é incoerente como acusa o Partido 
Governista, e sim busca saídas para mudanças do 
regime vigente, (fundo faz campanha pe_las .. Diretãs 
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Já" e está disposto a irao_~Col_égio; tudoJai parre-do 
_jOgo pOlítico, pois se ficarmos alheiÕs a_ir ao 'Colé

gio, ficaremos omissos aos nOssos deveres de lutar 
pela mudança e liberdade do povo brasileiro. 

De ante: mão vimos_ solicitar a todos os Senado
res, Deputados e Delegados que fazem parte do Co
légio Eleitoral, PMDB, PDT, PTB e PT, que com
pareçam em 15 de janeiro para votarem em T:lncre
do, pois a ausência de qualquer membro diminui a 
vantagem do candidato da Aliança Democrática, o 
ex-Governador Tancredo Neves e possibilitará a vi
tóría- de Paulo Mai!.1f à Presidê-ncía da _Rep~bjica. 

O povo irá repudiar a não-participaçãõ Caso ve
nha acontecer de um só m-embro deixar de ir ao Co
légío Eleitoral. 

Caso isto-venha suceder, a nação_ responsabiliza
rá pelo continuísmo -do casufsmo do regime vigente 
e será julga-da de comprOiriiSsada com a candidatura 
Paulo Maluf, candidato dos interçgses internacio~ 
na_is, do FMI ess_e cidadã_o não merece o respeito e a 
confiança que lhe foi dada em 15 de Nov.embro de 
1982, pois 86 vem aí. 

A presença no Colégio Eleitoral, das oposições, 
significa mudança du regime atual que esmaga o 
povo brasileiro e- tem como conseqUência o desem
prego, falta de moradia, custo de vida elevado, in
flação, analfabetismo, corrupçãO, recessão e salário 
achatado. 

-Enfim tudo que marginaliza a sociedade hr.as.il~i-
ra. 

A ausência ao COlégiO Eleitoral significa sofri
-mentO e"ãngústia coní o continuíSmo do regime vi~ 
gente. 

Na certeza de que o povo brasileiro será recom
--,---_-. pensado pelos votos que lhes confiaram queremos 

reiterar os noSsos elevados. protestos de confiança 
nas_ oposições, com "Tancredo Já". 

Atenciosamente - Vereador L. Figueiredo 
Wanderley, Líder do PMDB na Câmara -Mllnicii)at 
-:- Adã~ Yi~ira_Libório, Vice-Líder do PMDB --:-_ 
~ aldemar da Silva Ribeiro, Vereador, Presidente do 
PMDB". 

Sr. Presidente, Srs. Senadores: 
É com prazer que assinalo, gracas a participação ofi

cial de um ilustre jovem cuiabano Dr. Euze Márcio S~ 
Carvalho, Presidente da Associação dos Médicos Resi
dentes do Rio de Janeiro, tomei conh~imen1o que essa 
AsSociiiÇãO deliberou apoiar com-etliuSia.Srf:tO a candida
tura de Tancredo Neves pal-a Presidente da República. 

Diz o documento que me foi remetido: 

·~Em sintonia com as aSpiraçõeS'--do povó-brasilei
ro, nós, médic_os residentes, em "Congress_o _Nacio-
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nal", da. categoria realizado na primeira semana de -
s.etemb-rO dq_c_Çlr-r~nte ano_. em Belo Horizonte, deli
beramos apoiar o candidato único das oPosições, o 
Sr. D_r. TanCfedo Neves e de partiCipar junto com o 
conjunto das "Entidades Mêdicas" e_ toda a s_ocieda
de_, _mt elàborãcão de um plano verdadei_ramCnte na: 
cional de saúde dando desta forma nossa mais efeti
VJLkOia]:loração ao proces~o de democra_tização ple
na neste País. 

Venho, por meio deste, não só como membro da 
dirctoria da Associação dos Médicos_ Re_s_idl';nt~s do 
Rio de J_aneiro,_mas também como cuiabano nato, 
indigllado com o ço_mportamentp_.do GovernaQor 
de l)osso. Estado, que vem fazendo declarações e to
mando at_itudes certamente contrárias as aspirações 
d~s irmãos desSe Estado." 

Não há dúvida, Sr. Presidente, Srs. Senadores, que a 
~6-.tndida-tura--Tarid'edó Neves, representa hoje, de fato e 
d"e direito aS feliítimas aspirações do povo brasileiro na 
sua grande maioria. 

t rrÚLiS J.iffi seginento da SÕciedade e das mais ÚteiS que 
se manifesta, pilbticamente, ou seja, a dos Mêdicos Resi
dentes do Rio de Janeiro. 

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

O SR. PRESIDENTE (Henrique Santillo) --A Presi
dência convoca sessão extraordinária a realizar-se hoje, 

às 18 horas e 50 minutos com a seguinte 

ORDEM DO DIA 

--1-

DiscussãO, em turnO único, da redação final (oferecida 
pela Comissão de Redação em seu Parecer n~ 823, de 
1984), do Projeto de Resolução n~' 45, de 1984, que auto
riza a Pr~f~itUra Municipa_l de Caiapônia, Estado_ de 
GoiáS, a \:onüãtar operição de-crêdito no valor de Cr$ 
i 50.102132 (cento e cínqnenta rililhões, setecentos e dois 

-- mil, cento e t,rinta ~dois cruzeiros). 

-2-

DiscUssão, em turno único, da redação final (oferecida 
pela Comhsão de Redaçã.o. em seu Parecer n'~ 820, de 
1984), do ProjetO de Resolução n'~62, de 1984, que auto
riza a Prefeitura_ Municipal de Gurupi, Estado de Goiás, 
a contratar operação de crédito no valor de Cr$ 
52.461.000 (cinqUenta e_ dois milhões, quatrocentos e ses· 
senta e um mil cruzeiros). 

O ~!)R. PR~ESIDENTE (Henrique Santillo)_ --Nada 
mai!; havendo a tratar, está encerrada a sessão. 

-( Levanta-.<;e a sessão_ às 18 horas e 48 minutos,) 

Ata da 231~ Sessão, em 29 de novembro de 1984 
2~ Sessão Legislativa Ordinária,. da 47~ Legislatura_ 

ÀS 18 HORAS E 50 MINUTOS. ACHAM_-SE PilE
SENTES OS SRS. SENADORES: 

Jorge Kalume- Altevir Le;,tl- M_ã_rio Mªia-:- ~_ut!~

ce Michiles- Fábio Lucena - Raimundo Parente.,
Gaivão Modesto- Odaci.r Soares- Aloy~io Çh.iv~-~ 
Ga·briet Hermes- Hélio Gueiros- Alexandre Costa
João Castel_g_- _}Q~~ S3,rney- t\lberto Silva- Helvídio 
Nunes - João _Lobo - Almir Pinto -José Lins -

- EXTRAORDINÁRIA -
Presidência do Sr. Henrique Santillo 

Virgílio TávOra -Carlos Alberto- Moacyx:. Duarte-~ 
Martins Filho- Humberto Lucena.:_ Marcondes Ga
delha- Milton Cabral- AderbaLJurema- Cid Sam
palo-.:::.. Marco Maci~_l-_ Guilherme Palmeira- Car!QS 
Lyra - Luiz Cavalcante - Albano Franco - Passos 
"PõrtO ~ Jut~hy Magal!"tiieS_- Lomaflto Júnior -Luiz 
Vj_ana -Joãf' Calmon- JOSé Ignácio Ferreira:::_ Moa
cyr Qalla-:- Amaral Peixoto- Nelson Carneiro- Tta
Jnar Franco - Morvan Acayaba ~ Amaral Ç.ur!an -

Benedito Ferreir~a- Henrique Santilto- Mauro Borges 
- B~neditQ Canelas -G(!stão MUller- José Fragelli 
--Marcelo- Miranda- Saldanha Derzi --AJfonso Ca-
m_a:r_gQ :-:-_Ã,J.yar_o Dias- Enéas Faria- Jaison_ Barreto 
- j(.ú-:ge-Bornhausen ..,- Lenoir Vargas- Carlos Chia
rcl\i - ~cdro Simon - Octávio Cardoso.--

O -SR. PRESIDENTE (Henrique Santillo)- A lista 
de presença acusa o comparecimento de 62 Srs. Senado-
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res. Havendo número regimental, declaro aberta a ses~ 
são. 

Sob a proteção de Deus iniciamos nossos trabalhos. 
Sobre a mesa, requerimentos que vão ser lidos pelo Sr. 

J9-SeCretário. 

São lidos os seguintes 

REQUERIMENTO N• 357, de 1984 

Requeremos urgência, nos termos do art. 371, alínea 
"b" do Regimento Interno, para o Projeto de Lei do Se
nado n9 243, de 1984- CQmplementar, de autoria do 
Senador Fábio Lucena, que ressalva das exigências da 
Lei Complementar n'i' 1, de 9 de novembro de 1967, os 
Municípios criados mediante legislação estadual até 31 
de dezembro de 1983 e dâ outras providências. 

Sala das Sessões, 29 de novembro de 1984.- Aloyslo 
Chaves - Humberto Luceoa -- Neison Carneiro. 

REQUERIMENTO N• 358, de 1984 

Requeremos urgência,nos termos do art. 371, alínea 
"b" do Regimento Interno, para o Ofício-S/32, de 1984, 
do Governador do Esta.clo da Pl;!.raiba, solici_tando auto
rização do Senado Federal para que aquele Estado possa 
realizar operação de empréstimo externo no valor de 
USI 30,000,00"G:OO (trinta milhões de dólares). 

Sala das Sessões, 29 de-novembro de-1984.- Alo_yslo 
Chaves - Humberto Lucena. 

O SR. PRESIDENTE (Henrique Santillo)- Os re
querimentos lidos serão votados após a Ordem do Dia 
no_s termos do art. 375, II, do Regimento Interno. __ _ 

O SR. PRESIDENTE (Henrique Santillo)- Passa-se 
à 

ORDEM DO DIA 

Item 1: 

Discussão, em turn_o único,_da redação final (ofe
recida pela C o missão de R !!dação em seu parecer n'f 
823, de 1984), do Projeto .d.e Resolução n9 45, de 
1984, que autoriza a Prefeitura Municipal de Caiil
pônia, Estado de Goiâs, a Contratar operação de 
crêdito no val_or_de _Cr$ 150.702.132 (cento e cin
qUenta milhões, setecentos e dois mil, cento e trinta 
e dois cruzeiros). 

Em discussão. {Pausa.) 
Não havendo quem peça a palavra, encerro a discus

são. 
Encerrada a discussão, a redação fin"al é dada como 

definitivamente- aprOVada, nos termos do art. 359, do 
Regimento Interno. 

O projeto vai à promulgação. 

b a seguinte a redação final aprovada: 
Redaçio final do Projeto de Resolução nt 45, de 

1984 

Faço saber que o_ Senado Fede_ral aprovou, nos termos 
do art. 42, inciso VT, da Constituição, e eu, Presidente, 
promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃ<J 1'1• , de 1984 

Autoriza a Prefeitura Municipal de Calapônia, Es-
tado de Goiás, a contratar operação de- crédito no n
lor de- CrS 150.702.132 (cento e cinqUenta. milhões, 
setecentos e dois mil, cento e trinta e dois cruzeiros). 

O Senado Federal resolve: 
Art. J9 É a Prefeítura Municipal de Caiapônía, Es

tado de GÜiâs, nos teiinõs-do art,_29 da Resolução n9 93, 
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de 11 de outubro de 1976, do Senado Federal, autorizada 
a c-ontratar operação de crédito no valor de CrS 
!50.702.132 (cçnio _f?_cirl"qüenfa -milhões, setecentos e 9ois 
mil, cento e trinta e· dois cruzeiros}, cOrrespondente a 
76.250,44 ORTN, considerado o valor nominal da 
ORTN de Cr$ 1.976,41 (um mil, novecentos e setenta-e 
seis cruzeirõs e quarenta e um certtavos), vigelite <?m ju
lho de 1982, jui1to à Caixa Econõn:iiCa Federal, esta na 
qualidade de gestora do Fundo de Apoio ao Desenvolvi
mento Social- FAS, destinado à construção de galerias 
pluviais, sarjetaS, melas-fioS e aquisiÇão de_equipafuen
tos para coleta de lixo, naquele Município, obedecidas as 
condições admitidas pelo Banco Central do Brasil, no 
respectivo -processo. 
· Art. 29 Esta Resqlução entra em vigor na data de 

sua publicação. 

O SR. PRESIDENTE (Henrique Santillo)- Item 2: 

Discussão, em turno único, da redação final (ofe
recida pela C o missão _de Redru;ão em seu parecer nt 
820, de 1984), do Projeto de Resolução n9 62, de 
1984, que autoriza a Prefeitura Municipal de Guru
pi, Estado de Goiás, a contratai' operação de crédito 

. no Valor de ei-S 52.461.000 (ch1qiférita e 'dois rrii
_lhões, quatrqcentos e sessenta e ,um mil_ cruzeiro~)., 

Em discussão:-(Pausa.) 
Não havendo quem peça a palavra, encerro a discus

são. 
Encerrada a dis.cussão, a redação final é dada como 

defmhivairiéfife ap-rovada, _nas "feriDOs do-a.rt. 359r ci_o 
Regfmento Inteino. 

O projeto vai à promulgãção. 

t a seguinte a redação final aprovada: 

Redação final do Projeto de Resoluçio n9 62, de 
1984, 

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

RESOLUÇÃO N• , DE 1984 

AU.tOi-iza a Prefeitura Municipal de Gurupi, Esta
do de Goiás, a. contratar operação de crédito no valor 
de Cr$ 52.461.000 (cinqüenta e dois milhões, quatro
centi:f!f e SeSsenta e um mll cruzeiros). 

O Senado Federal resolve: 

Art. }9 É a Prefeitura Municipal de Gurupi, Estado 
de Goiã_s, nos termo"S-do arC 29 da, Resolução n9 93, de 11 
de outubro de 1976, do Senado Feder~!, autorizada a 
contratar operação de crédito no valor de Cri 52.46LOOQ 
{cinqiienta e dois milhões, quatrocentos e sessenta e um 
mil cruzeiros), junto à Caixa Económica Federal, esta na 

--qualidade de gestora do Fundo d~ Apoio ao Desenvolvi
mento Social- F AS, destinado a implantação de meios
fios e sarjetas~ bem como aquisição de equipamentos 
para coleta de lixo, naquele Municipio, obedecidas as 
condições admitidas pelo Banco Central do Brasil, no 
respectivo processo. 

Art. 29 Estas" Resolução entra em vigor na-data de 
sua publicação. 

O SR. PRESID~NTE (Henrique Santillo) - Passa
se, agora, à apreciação do Requerimento n9 357, de ur~ 
gência, lido no _Expediente, para o Projeto de Lei_ do Se
nado n9 243 de 1984, complementar. 

Em votação o requerimento. (Pausa.) 
Os Srs. senadores que o aprovam queiram pernanecer 

sentados. (Pausa..) 
Aprovado._ 
Aprovado o requerimento, passa-se à discussão, em 

turno único~ do Projeto de Lei do Senado n'i' 243, de 
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1984, complementar, de autoria dos Srs. Senadores Fâ
bio "Lucena e Raimundo Parente, que "ressalva das exiM 
gências dã Lei Complementar n9 1, de 9 de novenlbro de 
1967, os municfpíos criados mediante legislação esta
dual, até_31 de dezembro de 1983, e dá outras providên-
daS ... 

oepe.ndendo de parecer da Corilissão de Co.nstitu.ição 
e Justiça. 

Solicito ao nobre St!i1ador Hélio Gueiros o parecer da 
Comissão de ConstitUição e Justiça. 

O SR. HtLIO GUEIROS (PMDB- PA. Para emitir 
parecer.)- Sr. Presidente, Srs. Sena.dores: 

O proJeto so.b exame, de autoria dQ ilustre Senador 
Fábio Lucena, estabelece que as exigências da Lei Com
plementar n9 1, de 1967, não se aplicam aos municípios 
criados mediante legislação estadual até 31 de dezembro 
de 1983, e que hajam sido insta~dos com a eleição de 
Prefeitos, V ice-Prefeitos e Vereadores, realizada a 15 de 
novembro de 1982, ou_ que se achavam dependentes de 
instalação com posse dos que seriam eleitos em 16 de de
zembro de 1984, nos termos da Lei n9 7.206, de-05 de ju
lho de 1984, e da Resolução n9 11.930, de 14 de agosto de 
1984, do Tribunal Superior Eleitoral. 

Na justificação assinala o Autor que a matéira tem. por 
objetivo «câriipatibilizar um fato concreto, consubstan
ciado na in:lplantação e no efe"tivo funcloriãmento dague-
les municípios com uma decisão jurídica que, com efeito, 
-visa a resguardar a letra da Constituição FederaP'. 
Trata-se sobretudo - destaca o nobre senador Fábio 
Lucena-, do resguardo do lado social e humano de mi
lhares de- cidadãos que hoje- na sua expressão ...... , ··es~ 

-tão vivendo um clima de incerteza e d_e pânico." 
Diante do exposto e inexistindo óbices quanto ao asM 

pecto jurídico-constitucional, nosso parecer é pela apro
vação do projeto. 

É o parecer. 

O SR. PRESID~NTE (Henrique Santillo)- O pare
cer conclui pela constitucionalidade e juridicidade do 
projeto, e quanto ao mérito, favorável. 

Completada a instrução da matéria, passa-se à discus
são do projeto em turno único. 

Em discussão o projeto. (Pausa.) 
Não havendo quem peça a palavra, encerro a discus

são. 
Nos tennos do inciso 11, letra "a", art. 322, do Regi

mento Interno, a matéria, para sua aprovação, depende 
do voto favoJãvel da maioria da composição da Casa, 
devendo a votªção ser feita pelo processo eletrônico. 
Tendo havido, no entanto, acordo entre as Lideranças, a 
votação será feita pelo processo simbólico. 

Em votação o projeto. 
Os Srs: Senadores,que o aprovam queiram permanecer 

sentados. (Pausa.) 
= Aprovado. 

A matéria v<ii à Co-mis-são de Redação. 

~O SR. PRESIDENTE (Henrique Santillo) -Sobre a 
mesa, parecer da Comissão de Redação que serâ lido 
pelo Sr. J9-St=J'refário. 

É lido o S~guinte parecer: 

PARECER N• 862, DE 1984 

(Da Comissio de Redação) 

Redação final do Projeto de Lei do Senado o9 243, 
de 1984- Complementar. 

Relator: Senador Saldanha D~rzi 
A Comissão apresenta a redação final do Projeto de 

Lei do Senado n9 243, de 1984- Complementar, que 
ressalva das e~gência~ da Lei Complementar n9 I, de 9 
de novembro de_1967, os Municípios criados mediante 
legislação estadual â.té 31 de dezembro de 1983 e dâ ou
tras providências. 
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Sala das Comissões, 29 de novembro de 1984. :- Pu-. . 
sos Pôrto, Presidente - Saldanha _D~, Relator - AI ... 
berto Silva 

ANEXO AO PARECER No 862, DE I984 

Redaçio final do Projeto de Lei do Senado n9 243, 
de 1984 - Complementar, que ressalva das exigên .. 
cias da Lei Complementar n'~ l, de 9 de novembro de 
1967, os Muncipios criados mediante leglslaçio esta
dual até 31 de dezembro de 1983 e d6 outras providên
cias. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. }9 As exigências da Lei Complement~r_n9 I, de _ 

9 de novembro de 1967, com alterações que lhe foram 
aditadas, não-s-e aplicam aos Municípíos--crThdOs i'nedian. 
te legislacào estadual até 31 de dezembro de 1983, e que 
hajam sido instalados com a eleição de Pre_fei_t_os, Vice
Prefeitos e Vereado_re_s rea_lizada_a 15 de no_vemb-ro -de 
1982, ou que se achavam dependentes de instalação com 
a posse dos que seriam eleitos em 16 de dezembro ~e 
1984, nos termos da Lei n9 7.206, de 5_ dejulho_dç 1984, e 
da Resolução n9 11.930, de 14 de agosto de l984,do Tri
bunal Superior Eleitoral. 

Parágrafo único._ :Cei estã.ôual definirá os limites dos 
Municípios a que se refere este artigo e estabelecerá as 
respectivas sedes. 

Art. 29 Os Muníc[píOs de que trata esta Lei Comple
mentar são considera.dg~ instalados a partir da posse dos 
respectivos Prefeitos, Vice-Prefeitos e Vereadores, os 
quais exercerão· SeUs mandatos atê 31 de dezembro de 
1988. 

Art. 3<:> _E_sta Lei Complementar entra_ em vigor na 
data de sua publicação. 

Art. 49 Revogam-se as disposições em contrári~. 

O SR. PRESIDENTE (Henrique Santi!lo) -
Achando-se em regi~e de urgência a matêria_ cuja re-

dação final acaba de ser Uda, deve ser esta submetid~ 
imediatamente à deliQe_ração dQ _P.lenârio. 

Em discussão a redação finai.(Pausa.) 
Não havendo quem peça a palavra, vou encerrar adis-

cussão. 
Encerrada. 
Em votação. 
Os Srs. Senadores que a aprovam queiram permanecer 

sentados. (Pausa.) 
Aprovada. 
Aprovada a redação final, o projeto vai à Câmara dos 

Deputados. 

o s:a:-PRESIDENTE-(Henriqtie Sant111o) ..:...._Passa-se· 
agora, à apreciadO do Requerimento n~ 358/84, de ur
gência, lido no Expediente, para o Ofício_S/32, de 1984. 

Em votação o requerimento. 
9s-Srs. ·senadores que o aprovam queiram parmane-

cer st;ntados. (Pausa.} · 
Aprovado.· 
Aprovado o requerimento, passa-se à apreciação da 

matéria, que foi despachada às Comissões de Fínanças, e 
de CoQstitui_ção e Justiça. ' 

SoliCffõ- ao nobre Senador Jorge K~llume o parecer da 
CçiUissão _Qe. Finanças .. 

O SR, JORGE KALUME (PDS- AC- Para emitir 
parecer.-) - Sr. Presidente e Srs. SenadQ~es: 

O_ Senhor Governadot: do Estado da Paraíba solicita 
ao Senado Federal, nos termos do art. 42, item_ IV, da 
Constituição, a competente autorização para que- aquele 
Estado possa contratar uma operação de empréstimo ex
terno', nó valOr de USS 30.000.000.00 (trinta milhões de 
dólares nortç: americanosl ou o equiVã.le_nte em outras 
moedas, de principal, com ·a garantia da União, destína
Oã ão Programa de lnvestilnentos daquele Estado. 

2. - Os recursos -da operação atenderão a vários pro
gramas constantes no plano de aplicação- que são: 

PLANO DE APLICAÇÃO 

PARA 

EMPREGO DE US$ 30MILHDES 

Aplicações 

01 SAÚDE ~Atendim<tnto mat~~O-infantil e d~? medicina cri~atlva 
em geral, através da cOnstruÇãO-de unidadeS hoSpitala
res, para população de baixa renda, na capital e, princi-
palmente, no interior. . . ·- _ 

02 EDUCAÇÃO- Ampliação da oferta de vagas e melhoria do 
ensino, no J9 e 29 graus, através da construção e eqtii'
pamentos de unidades do sistema estadual de ensino. 

03~~ TRANSPORTES E COMUNICAÇ0ES- Abertura e construção 
de vias urbanas para escoamento do tráfegO lniCrn"fui!_i
cipal dos aglomerados urbanos de João Pessoa e Cam-
pina Grande_, _ __ _ 

04 RECURSOS H!DR!COS E ABASTECIMENTO D'ÁGUA-
Abastecimento de sedes municipais do interior; com a 

cons_truçãQ -de bar_ragens, adutores, reservatórios eleva
dos e redes de distribuição. 

OS DESENVOLVIMENTO URBANO- Envolvendo obras de infra-
estrutura, drenagem, proteção contra hnmdações _e __ _ 
aterramento de ãrea sujeitas a enchentes nas principais 
cidades do Estado. 

OBRAS COMPLEMENTARES- Envolvendo recur~os da grdçm. 

Total 

Recursos 

6,0 

4,0 

4,5 

7,0 

7,5 
I,O 

30,0 

Secret_a~ia de Planeja~ento e Co_Qrdenação Geral 
Marcelo de Figueiredo Lopes 

Secretário 

(US$ Milhões) 

Novembro de I 984 

AQáli~: a) __ Montant~ GlobaL Em função dos ete
mentós_ enviados pel_o Governo do Estado da_ Paraíba, 
constafúes das normas fixa,das pela Comissão de Fi
nanças, verificamos a seguinte posição da dívida consoli
dada da entidade: (Res. n9 62, de 1975, modificada pela 
Res. n' 93I, de 1976). - -

Olvida intraJimite 
Dívida Externa 
Dívida Externa autorizada 
Total 

Cr$ 
652.706. I 54 
I26.420.000 
I26.420.000 
J05.S46.IS4 

VerifiCa-mos qUe o montante global real está bem aci~ 
ma -do" indicadO pelo ite~: T dÕ art. 2'1 da Res. n~' 62/75 e 
ReS, n9 93/76!_:ambas do Senado Federal, principalmen~ 
te, após â autOrização concedida ao mesmo Estado, pela 
Res. n'? 70~-de 1984, (operação deUS$ 60,0 milhões). O 
limite legil seiia de CrS 127.069.600 inil contra CrS: 
305.546.154. Hã a considerar, entretanto, que i opefá'Ç-ão 
anterior serã realizada em três parcelas de USS 20,0, mi~ 
lhões, sendo somente uma delas a ser contratada em 
1984. -

b) Dispêridio Anual- este item está fixado pelas ci
tadas resoluções, em Cr$ 27.229.200 mil ( 15% da receita 
arrecadada no exercício anterior, corrigida atê. a época 
do exame). O dispêndio real ê o seguinte; para a autori
zaçã'? ~a Olvida- iiiiraHrriite, a previsão é de Cr$ 
4_.610.749; para a e"xterria contratada (US$60,0 milhões) 
o gasto previsto é de Cr$ 8.295.000 mil; para a autori
zação concedida anteriormente (Res. n9 70/84, no valor 
de USS: tlCf,O-ffi11hões) como para a operação em exame 
(USS 30,0 milhões), não há gasto previsto, pois serão dis
pêndios futuroS:- Assim, para 1984, há saldo neste item 
para as necessárias amortizações, pois temos um dispên
dio regulamentar de Cr$ 27.229 milhões, contra valores 
reais de Cr$ 12.800 milhões. Entretanto, para 1985, os 
dispên-dios se elevarão substancialmente, face às ope
rações citadas. Teremos um dispêridio de Cr$ 10.912 mi
lhões (intralinilte); Cr$ 29.386 milhões (externo contraJa
do), acres_cidos de Cr$ 8.533 milhões (op. de USS 60 ilii
lhões) e de Cr$ 3.792,6 milhões(op. em exame} totalizan
do Cr$ 52.624 milhões, valor que corresponde a quase o 
dobro do limite autorizado-com base na receita de 1984. 
Há a considerar que novos limites serão estabelecidos 
para 1985, com base na nova receita arrecadada em 
1984, a qual poderá vir a suportar os encargos de tais 
operações, razão por que opinamos pela aprovação da 
operação em pauta. 

--Dados referidos nos itens anteriores. 
a) Dívida Consolidada lnWm.a e Externa 

pós: 31-8-84 

D~vida 

a. I - lntralimite 
a.2~ Extralimite 

(*)a.3- Externa 
(xx)a.4- Ext.erna autorizada 

Total 

(x) Op. de USS 5.0 milhões 

Em Cr$ 1.000 

Administração Dlreta 

52.706.!54 
76.I91.263 

I 26.4 20,000 
I26.420.000 

381.7374I7 

(xx) Op. de USS: 60.0 milhões autorizados pelaRes. qq 

70/84. 
- (*) Conversão 1 USS =Cr$ 2.107 (em 31-8-84) 

b_)--CroDOgra~~ de disPêndio da díVida interna (iDtra : 
extra) e da dívida extrna ... operação em exame- (amor
tiz~ção : _en~rgos}. 
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Em CrS 1.000 

Período Intralimite Extralimite Total inteml_l TQtallntema Externa Externa Extralimite 
Adm.direta contratada autorizada em exame 

USS60,0 

1984 4.610.749 11.404.763 16.015.512 16.015.512 8.295.000 
1985 10.912.104 2!.973.00 32.885.117 32.&85.117 29.386.000 8.533.350 - 3.74].600 
1986 7.276.843 21.522.252 28.799.095 28.799.095 >5.895.000 14.222.250 . 75&5:.200 
1987 30.503.712 18.715.126 50.218.8)8 50.218.838 . _12.700.000 17.866.700 7.585.2QO. 
1988 9.727.328 18.015.458 21.'142.786 . 27.742.786 29.508.000 18.866.700 7.555.200 
1989 

c) Posição do endividamento em função da receita arre
cadada em 198 (Res. n<?s 62/75 e 93/76) 

c. I. Receita arrecadada em 1983 
c.2. Op. de crédito realizadas 

c.3. Receita Líquida 
c.4. Correção da Rec. até Julho de 1984 
c.S. Receita Líquida para cálculo 

d) Limites Regulamentares: 

Em CrS 1.000 
117.400.264 
30.3 23.5.<13.-
87.076.671 
9_4.452.®5 

181.528.736 

I- Montante Global (80% Rc;.c. Liz. Cor.)\27.06_9_,600 
III- Dispêndio anual máximo (15% Rec. 

liq.) 1.7.229.200 
e) Limites Reais: 

· I - Montante Global 
Intra 
Extra 

Externa 

I. ·montante 

III- Dispêndio Anual M_áximo 
Intra 
Extra 
Externa 

52.706.154 

252.840.000 

305.546..lj4 

4.610.749 

12.905.749 

ciso II do Decreto n<174.157, de 6 de junho de_ 1974, as
sim que apresentada a respectiva minufa- de contrato 
com o grupo financiador. 

O Senhor Presidente da República autorizou o Gover
no do_ Estado da Paraíba a dirigír-se ao Senado Federal, 
nãTormado art. 42, item IV, da Constituição. 

No caso, foram cumpridas as exigências do Regimen
to Interno (art. 403, alíneas-a, b e C): Assim, opinamos 
favoravelmente à s_olici_taçào, nos termos do seguinte: 

PROJETO DE RESOLUÇÃO N• U4, DE 1984 

-- --Autoriza o Governo do Estado da Parafba a reali

zar operação de empréstimo externo, no valor de USS 
30,000,000.00 (trinta mllhões de dólares norte
americanos), destinada a financiar o Programa de In-
vestimentos daquele Estado. -

O .Sen_ado ~eder~l r~olve:_ 

Art. l~'.- É o Governo do Estado da Paraíba autoriza-
do a realizar, com a garã.ntia da União, uma operação_de 
einPréStifno eXieúio, no valOr de US$ 30,000~000~00 
(trinta milhões de dólares_ norte-americanos) ou o equi
vaknte em outras moedas, de principal, junto a grupo fi
n-anciador a: ser indicado, destinada a financiar investi-

T. Dispêndio 17516.498 ---- trrentdS prioritários nas áreas de Saúde, Educação, 
Transportes e Comunicàções, Recursos Hídricos e Abas
ti!dmentõ d'água:· Disenvõlvimento Urbano e Obras 
Complefl)e_nta~_es, naquele ?stado. Para atender as disposições do Regimento Intemo e 

da legislação pertinente, foram anexados ao processã.áo -
os seguintes documentos: __ 

a) cópia da Lei Estadual n9 4.623, de- 3-1 de agosto de 
1984, autorizando o Governo EStadual a contratar ope
rações de crédito externo, até o valor de USS 120,0 mi
lhões, destinadas a investimentos prioritários nas áreas 
de serviços públicos e nos programas de desenvolvimen
to sócio-econômico;_ 

b) Aviso n9 1.058, de 6 de novembro-de 1984, da SE
PLAN, reconhecendo o caráter prioritái'io da operação 
bem como a capacidade _de pagamento do Estado, até o 
limite deUSS 30,0 milhões de dólares norte-americanos; 

c) Exposição de Motivos n9 167,-_de 22 de novembro 
de 1984, do Senhor Ministro de EStado da Fazendã., fa
vorável, enviada ao Senhor Presidente da República, 
propondo o seu encaminhamento ao Senado Federal, 
para os fins do art. 42, item IV, da Constituição; 

d) Oficio (FIRCE-CREDE n• 84/326 do Departa
mento de Fiscalização e Registro de Capitais Estrangei~ 
ros, credenciando a operação em pauta, conforme atri
buições. conferidas pelo Dec. nl' 65.071, de 27-8-69 e pelo 
Dcc. 84/128, de 29-10-79; 

e) Comportamento da dívida Estadual (interna e ex
terna); 

f) Ofício (SAREM n~' 1.346/84) da Secretaria de Arti
culação com os Estados e Municípios~ favorável, e reco
nhecendo a prioridade da operação. 

O exame das condições creditícias da operação será 
efetuado pelo Ministêrío- da FaUflóa, em articulação 
com o Banco Central do Brasil, nos termos do art. 111, in-

Art. 2~> A operação realizar-se-á nos termos_aproVa-
--_-dos pelo PoQer Executivo Federal, inclusive o exame das 

condições creditícias da operação a ser efetuado pelo Mi
niStério da Fazenda em articulação com o Banco Central 
dO Brasil, rips termOs do arL 11', -item II, do Decreto n~' 

-- 74~157, de 6 deju-Oho de 1974, obedecidas as demais exi
gências dos órgãos encarregados da execução da política 
ecunômico.-firiiriCeir_a ao Governo Federal, e, ainda, dis
posto na Lei Estadual n~' 4.623, de 31 de agosto .de 1984, 
autorizadora da operação_. 

Art. .1\' __ Esta resolução entra em vigor na data de sua 
publicação. · 

O SR. PRESIDENTE (Henrique Santillo)- A Co
missão de finanças conclui seu parecer pela apresen~ 
tação do_ Projeto. de_ ~!!Solução n9ll4, de 1984, que auto
rfzã. O Governo do Estado da Piriíba a realizar opera-ção 
c:!e empréstimo externo no valor de 30 milhões de dóJa
res, dependendo de parecer da Comissão de Constituição 
e Justiça. 

-Solicito ao nobre Senador Jutahy Magalhães o parecer 
da CorilísSão de Cpnstituíção e Justi~~--

O SR. JUTAHY MAGALHÃES (PDS- BA. Para 
emitfr parecer) - Sr. Presidente, Srs. Senadores: 

~ __ -Vem ao nosso exame, de autoria da Comissão de Fi
nanças, nos termos regimentais, projeto de resolução, 
pelo qual fica .. o Governo do Estado da Paraíba autori
zado a realizar, com a garantia da União, uma operação 
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de empréstimo externo, no valor de USS 30,000,000.@ 
_ (trinta milhões de dólares norte-americanÇIS) ou o equi~ 

valente em outras mo~as, de principal, junto a grupo fi. 
nanciador a sei indiCa._do, destinado a financiar investi
mentos prioritários ilas áreas de Saúde, Educação, 
Transportes e Comunicações, Recursos Hídricos e Abas
tecimentos d'água, DesenVolvimento Urbano e Obras 
-COn1pfementã-reS--;--na:quele Estado." -

___,._ 2_~9per~_ção _de. ~~~i-to, na f~~~a ~o df~-P..I?.~to n~ ar
tígQ_ 211 do referido projeto, "realizar-se-à ,nos termos 
aprovados pelo_~-J~odei:__Executivo Fe~eral, inclUsive o 
.exame das condiçõeS creditícias da operação a ser efetua-
do pelo Ministério da Faze!1da, em articulação ___ com o 
Banco Central do Brasil nos terffios do ar:t. }9, item II, do 
Decreto n~>_74.157, de 6 de junho de 1974, obedecidas as 
demais exigências dos encarregados da execução da polí
tica econômico-finanCeífã do Governo Federal, e, ainda, 
o disposto na Lei Estadual n~> 4.623, de 3 I de agosto de 
1984, a.utori~_a_dora do operação. -

3. Para atender as disposições do Regimento Interno 
e· da legiSlaÇão pertinente; foram anexados ao-processa
do os seguintes documentos,-a1ém dos exigidos peta Co
missão de Finanças, conforme o exame do parecer da
quela CorriiSSão: 

a) cópia da Lei Estadual n9 4.623, de 31 de agosto de 
1984 autorizando o GOverno Estadual a contratar ope
rações de crédito externo, até o valor de USS 120,0 mi
lhões, destinadas a investimentos prioritários nas áreas 
de serviços públicos e nos programas de desenvolvimen
to sócio-cx:onôm_ico; 

b) Aviso n9 1.058, de 6 de novembro de 1984, da SE
PLAN, reconhecendo o caráter prioritário da operação 
bem_como a capacidade de pagamento do Estado, até o 
limite de US$ 30,0 milhôes de dólares norte -americanos; 

c) _Exposição de Motivos n~' 167, de 22 de novembro 
âe 198_1. do SenhOr Ministr_o de Estado da Fazenda, favo
rável, enviados ao Senhor Presidente da República, pro
po-ndo o seu encaminhamento ao Senador Federal, para 
os fins do art. 42, iteni. IV, da Constituição; 

d) Ofício - (IRCE-CREDE n~> 84/326 do Departa
mento d~ Fiscaliz.iç_ão_ e Registro de Capitais Estrangei
ros, credenciando a operação em pauta, conforrrle atri
bufçõeS cOn"feridas pelo Dec. nl' 65.071, de 27-8-69 e pelo 
Dec. 84/128. 29- I 0-79; 

e) comportamento da dívida Estadual (Interna e ex
terna): 
5. A matéria mereceu exame da Comissão-de Finanças 
qi.ú!, aPós ·cuinPridas todaS as exigências regimentais, 
(art. 403, alíneas a, b e c), opinou pela aprovação da soli
Citação dO Governô do Estado da Paraíba, nos termos
do projeto de resolução Que apresentou, na forma do art. 
108, item VI. 

6. No que compete a esta Corilíssão examinar- as
pectõ jUridfcO-consíltUcional e técriica legislativa nada 
há que possa ·ser oposto, podendo o projeto ter trami-
tação normal. - -

t o parecer. 

_O SR. PRESIO_ENTE (Henrique Santillo)- O pare
cer é favoráVel. Completada a instrução da matéria, 
passa-se à discussão do -projeto em tui"n-o único. 

Em discussão. (Pausa.) 
Não havendo q-uem -peça a palavra, encerro a discus

são. 
Em votação. 
Os Srs. Senadores que aprovam o projeto queicim 

permánecer sentados: (Pausa.) 
Aprovado. 
A matéria vai à Comissão de Redação. 

O SR. PRESIDENTE (Henrique SantilÍÕ)- Sobfe a 
mesa, parecer da Comissão de Redação, que será lido 
pelO Sr. 19-Secretário. 
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É lido o seguinte 

PARECER N• 863, DE 1984 
(Da Comissão de Redaçào) 

Redaçio final do Projeto de Resolução n' 114, de 
1984. 

Relator: Senador Alberto Silva 
A ComisSão apreSenta a redação final do Projeto de . 

Resolução nO? 114, de 1984, que autoriza o Governo do 
Estado da Pat:aíba a realiz_ar uma operação de emprésti
mo externo no valor de USS 30,000,000~00 (trinta mi~ 
lhões de dólares), destinado ao Programa de Investimen
tos do Estado._ 

Sala das ComissõeS, 29 de novembro de 1984. Passos 
Pôrto, Presidente - Alberto Siln, Relator, Saldanha 
Derzi. 

ANEXO AO PARECER N• 863, DE 1984 

Redaçio final do Projeto de Resoluçio n' 114, de 
1984. 

Paço saber que o Senado Federal aprovou, nos termos 
do art. 42, inciso IV, da Cons_ti_t_Uição, e eu; 

, Presidente, promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO N• , DE 1984 

Autoriza o GO-VerriO-do Estado da Plll'afba-il reali
zar operaçílo -de empréstimo e-xterno no valor de US$ 
30,000,000.00 (trinta milhões de dóllll'es), destinado 
a financiar o Programa de Investimentos daquele Es
tado. 

O Senado Federal (.esolve: 
Art. l'í' 1:. o Govc:::rno do Es_tado_d_a Paraíba_a_ytoriza-

do c. realizar, com a garantia da União, uma operação de _ 
empréstimo externo no valor de US$ .30,000,000_.og (trin-
ta milhões de dólares) ou o equivalente em ou_tras moe
das, de principal, junto a grupo financiãdor a ser indica-
do sob a orientação do Ministério da Fazenda e do Ban-
co Central do Brasil, destinado a financiar investiriieritos 
prioríiários nas âreas de Saúde, Educação, Transportes e 
Comunicação, Recursos HídricOs e Abastecimento d'á
gua, Desenvolvimento Urbano e _Ob_cas_Coiiiplementa
res, naquele Estãdo. 

Art. 2~' A operação realizar-se-â nos ferritos aprOva
dos pelo Poder ExeCutivo_ Federal, inclusive o ·exame das 
condições creditícias da operação, a ser efetuado pelo 

·Ministério da Fazenda, em articulaçãQ com o _Banco 
Central do Brasil, nos_ termos do art~ l~', item"_II, do De
creto n~' 74.157, de 6 de junho de_ 1974, obedecidas as de
mais exigências dos órgãos encarregados da ~x_ecuçã~ da 
política económico-finanCeira do Governo Federal,_ e, 
ainda, as disposições da Lef Estadual n~'_ 4.623, de 31 de 
agosto de 1984, autorizadora da operação. 

Art. 3~' Esta Resolução entra em_vigor na data de 
sua publicação. 

O SR. PRESIDENTE (Henrique Santilto) -
Achando-se em regime de urgência- a matéria cúja re-
dação final acaba de ser lida, deve ser esta submetida 
imediatamente à deliberação do Plenário. 

Em discussão a redação final. (Pausa.) 
Não havendo quem peça a palavra, encerro a discus

são. 
Em votação. 
Os Srs. Senadores que a aprovam queiram permanecer 

sentados. (Pausa.) 
Aprovada. 
O projeto vai à proniulgação. 

O SR. PRESIDENTE (Henrique -Santillo) --Nada 
mais havendo a tratar, a Presidência vai enceiTaT apre
sente sessão, antes porém, convoca os Srs. ·senadores 

para uma sessão extraordinâria a realizar-se amanhã, às 
10 horas, com a seguinte 

ORDEM DO DIA 
-1-

Discussão, em turno único, do_ Projeto_ de Resolução 
n9 93, de 1984 (apresentado pela Cciinissão de Consti
tuiçM e Justiça co.mo conclusão de seu Parecer n'í' 791 de 
1984), que suspende __ a execução daloçução «ou manda
do de segurança", constante da letra e do inciso I do arti
g-O 22,-do Código Eleitoral, instituído pela Lei n~' 4.737, 
de 15 de junho de 1965 

. O SR. PRESIDENTE (Henrique Santillo)- Esfá en-. 
cerrada a sesSão. 

( Le~·anta-se a sessao às-19 horas.) 
DlSCURSO PRONUNClADO PELO SR. ETA

MAR FRANCO NA SESSÃO DE27-11-84 EQUE, 
ENTREGUE À REVlSÃO DO ORADOR. SERlA 
PUBLlCADO POSTERlORMENTE. 

O SR.~TAMAR FRANCO (PMDB- MG. Pronun
cia o- seguinte dis_c-urso.f- Sr: Pfesiderife, Srs:sena-do
res: 

A grande pergunta que se faz hoje, no final dO Gove;r
no Figueiredo, praticamente definida a eleição presiden
cial, infelizmente não pelo process-o direto, -é se o Pafs vai 
mudar sob a égide do Governo do Dr. Taricredo Neves. 

Esse questionamento inicial, Sr. Presidente e Srs. Se
n<!dores, prende-se ao fato de que o Senado da Repúbli
ca terá, nas próximas 48 horas, a oportunidade de dizer à 
N_aç~o se haverá ou não mudanças estruturais na ordem 
política, na ordem econômica Cc. social de nosso Pals. 

Eis que, Sr. Presidente_ e Srs._Senad_ares, por Mensa
gem _Çlo Senhor P~esiqente da República, é indicado para 
Erhbai_~ador Q._a Comunidade Económica Eufopéia nada 
mais, nada menos, do que o ex-MinistrO das Minas e 
Energia, ex-Presidente da PETROBRÃS, D(. Shig~aki 
UeKL Mudará o País co(ll a indicação do Dr. Shigeaki 
Ueki para tão importante cargo? Meu partido, ainda ho
je, às 18 horas, conforme comunicação do nobre Líder 
Humberto Lucena, vai debater essa questão. 

A importância da Comunidade Econômica Eur:opéia, 
fiõje,- no' mundo é fundamental, particularmente para 
nós, países que buscamos o desenvolvimento. 

Na Comissão de Relações Exteriores - pasmem os 
Srs. Senadores que não fazem parte dessa comissão-- ao 
iriíciãr·ci-~osso interrogatório, eril 'determinado instante 
-_!!.ObreS Senadores Fábio Lucena e MárÍo Maia- ao 
ser perguntado a S-. Ex'- Se tinha instruÇões ClarilS_e--preci_

, s_as do Itamaraty para o cargo indicado por Sua Excelên-
ci<!_ o Senhor Presidente da República, o ex-Ministro das 
Minas~ Energia respondeu: "Não tenho instruções cla
ras e precisas", o que me obrigou, evidentemente, Sr. 
Presidente, a interromper~o debate. Iria eu questionar o 
que, sobre a vida particualr do Dr. Ueki? Não- sendo ele 
um homem de carreira, ser-me-ia até permitido indagar, 
e o faria m·ais à frente, .. sóbre algumas posições do Dr. 
Sh-igeaki Ueki, não só se ele já teria feito parte ou não de 
firmas transnãcioriã.IS, sobretudo, o seu-comportamento 
à frente_ da PETROBRÁS, no período da última gi'eve, 
bem como a sua atuação no caso do Ministério das Mi
nas e Energia e, particularmente, em relação às ·~conc,or
rências" das usina_s nucleares. 

Mas a verdade, Srs. Senadores, é que_ de maneira sim
ples e singela, o depoente disse que não tinha instruções 
claras e precisas do hamaraty. Como'! f_ndicado para em
baixador junto à Comunidade Económica Européia, esse 
homem que obteve o agreement de vários palses, que ob
teve·a indicação do Senhor Presidente da República, não 
era possível_que não tivesse a mínima instrução para de-
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bater com os Srs. Se:nadores da Comissão de" Relações 
Exteriores. 

Mais uma vez, Srs. Senadores, comprova-se aquilo 
que temos debati_do aqui, ao longo do nosso mandato. 
Em determinado instante do debate, com desconheci
mento do Congresso Nacional, foi realizada uma reu~ 
niào que se chamQu Acordo Quadro de Cooperação, que 
o Congresso Nacional não toma Conhecimento. Mas, 
num documento confidencial, Sr. Presidente, nessa reu~ 
nião de Acordo Quadro, em que se debateram proble
mas atinentes à Comunidade EconómiCa Européia C do 
Brasil, desconhecido da Comissão de Relações Exterio~ 
res, desconhecido do Senado da República, mas conhcci~ 
do já do pretendente ao cargo de embaixador na Coriiu· 
nidade Econômica Européia e que disse que não tinh_a 
instruções claras. Como é qUe esse homem que não tinha 
iilstiuções claras e precisas-podia ter em mãos um docu
mento confidencial, que nem os Srs. Senadores da Re
pública~ naquele momento, tinham? No entanto, esse do
cumento.confidencial já estava em pOder d9 Qr. Ueki! e 
nos foi- entregue a nosso pedido. -

Lamentavelmente, também, Sr. Presidente, sempre 
dentro do ponto de vista que tenho defendido nesta Ca- _ 
sa, e com respeito, lamento não poder ler esse documen
to confidencia_! da mais alta importância, que vai de
rriOnstrar, e vai o:;onfiimar exaíãnlenfe- de que o Dr. Shi
geaki Ueki não pode ser aprovado pelo S"enado daRe
públici púa esse cargo. Nós não somos contra, Sr. Pre
sidente e Srs. Senadores que homens não da carreira di
plom_áfica possam assumir ~cargos no exterior. Tive a 
oportunidade de destacar _a presença do Senador Amaral 
Peixoto q-uando-embaixador em Washington. Ainda, hã 
poucos dias, em Nova Iorque, ouvia referências à 
atuação do Sénador Amaral Peixoto; Washington, Paris, 
Londres, por que não um homem fora da carreira diplo
mática'? Mas, no caso específico da Comunidade Econó
mica Européia, ali sim, no meu entendtmento, e o 
problema não é de ordem pessoal, ali não cabe um ho
mem fora da carreira e não pode estar ali presente, pelos 
grandes interesse~, pelos grandes debates com as empre
sas transnacionais, .a presença do_ ex-MinistrO das Minas 
e Energia. 

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

O SR. ITAMAR FRANCO- Com muito prazer, Se
nador Virgílio Távora.~ 

O Sr. VlrgOio Tá-vora - Vamos dizer, iniciando a 
oração, com o mesmo sentimento que V. Ex• concedeu o 
aparte: com prazer. Mas veja bem V. Ex• qUe podería
m-os us::r dos argumentos de bacharel e dizer que, ao 
contráiio de V. Ex~. o PMDB, e o PDS presentes à Co-

--misSão de Relações Exteriores votaram- e V. Ex~ sabe, 
embora estejamos numa sessão pública, tocarmos em as
sunto de sessão reservada - por uma maioria pondera
biiísSima pela aprovação do nome do ex~ Ministro e _eX
Presidente da PETROBRÁS Shígeaki Ueki. Em segundo 
lugar, o fato de S. Ex• ter conhecimento desse documen~ 
to, mostra o zelo, o cuida'do que S. Ex• tem para com a 
missão que vai desempenhar. E tanto mais franca foi a 
sua exposicão qUanto S~ Ex• disse que realmente não ti
nha, como outro embaixador que lã aparecesse possivel
mente diria a mesma coisa, instruções ainda precisas do 
Ministério de como se haver no desempenho da sua mis
sãO. Mas chegamos ao ponto da nossa discordância to
~al: o embaixador encarregado dos nossos negócios jUnto 
à COmunidade Européia. Pela primeira vez vamos lhe 
dar realmente apoio, suporte, para o funCionamento efe-
tivo dessa autoridade, muito menos que o diplomata tem 
que ser um bom nego~iador. Pefdoe~nos, a franqueza, 
mas, dificilmente, um homem público que tenha se reve
lado, como diretor que foi dos negócios --Dífetor Co
mercial.da PET.ROBRÃS - tão afeito a esse ramo_0de 



Novembro de 1984 

atividade, como o Dr. Shigeaki Ueki. Dizemos isso-com 
toda paiXão, não temos razão alguma para estarmos 
aqui nem o defendendo nem o atacando, a não ser a nos~ 
sa obrigação de Vice~Líder que nos faz votar nele, mas 
damos um depoimento dos longos anos que conh-e1:ernos 
S. Ex• Ao coii.tr"ário do eminente Senador_Itamar Fran~ 
co, achamos que, para o cargo de embaixador junto à 
Comunidade Européia, seriá bem mãis aconselhável até 
um homem fora da carreira do que pertencente aos qua
dros do Itamarati. Muito mais um homem_ que saiba ne
gociar, que procure os acordos comerciais mai~ neces
sários para o desenvolvimento de nossas [elações_ com 
esse-grande parceiro que temos, do que, propriamente, 
um homem da carriére.Essa era a síntese do aparte, tal
vez- um pouco longo, ao contrãrío -do que, geralmente 
usamos proceder, quando recebemos a honra da conces
são e da inserção de algumas das nossa-s_ ponderações nos 
discursos dos colega:;. 

O SR. ITAMAR FRANCO- Senador Virgílio Tãvo
ra, é sempre um prazer ouvir V. Ex• mesmo quando esta
mos em campos divergentes, como é o caso-presente. V. 
Ex' fala em negocíador. __ Eu diria a V. Ex' o que me preo
cupa é exatamente o negociador junto à Coffiunicade 
Econômica Européia._ Eu não quero, nem ;o momento, 
se V. Ex' quiser levar o debate a esse campo, serã que o 
Dr. Shigeã.ki Ueki foi bom negociador quando negociou 
a Light? será que os interesses brasileíros estiveram sexo.: 
pre presentes na negociação da Light? Serâ que quando a 
United Steel, e S. Ex• justificou que o problema da tran
sação com a United Stecl se passou atravês da Vale do 
Rio Doce, evidentemente, mas S. Ex• era o Ministro. Se
ra, pergunto eu_,_ E quando o Banco do Brasil teve que 
pagar 50 milhões de dólares à época, que rião eStão infla
cionados, que não estão-sujeitos a esSa 'infliição gãloff<fn
te do nosso cruzeiro, será que o País teria que p<igi!r, 
realmente, 50 milhões de dólares_ para reaver Carajás? 
Não sei, Senador Virgílio Távorã., não Sei 

O Sr. Virgílio Távora- Enfrentando imposição, mes
mo de V_, Ex•, V. Ex• não sabe! 

O SR. ITAMAR FRANCO -V. Ex' não me deixou 
complementar. Não sei se o raciocíniO que V. Ex•procu
ra induzir através do seu aparte, ele, no momento, serve 
de acervo ao Dr. Shigeaki Ueki, ao contrário. Entendo 
que o negociador que lã vai estar, se é que precisa ser ne
gociador, sobretudo numa comunidade que interfere e 
interferiu violentamente, agora, no acordo com o café 
em Londres, numa comunidade que interfere e qUe-COn
tinua interferindo no problema do açúcar, não sei se a 
pres.ença do Dr. Shigeaki Ueki, e aqui querO -4izer mais 
uma vez, o problema não é de orde:m pessoal. Poucas ve
zes tive oportunidade de conversar com o Dr. Shigeakí 
Ueki.- a não ser qtiando presidia a CorriisSão Parlamentar 
de Inquérito, que estudava o Acordo Nuclear Brasil
Alemanha, em que nã_o concordei quando se entregas_
sem sem concorrência, usinas nucleares com a assinatura 
do Sr. Ministro das Minas e Energia, com a rapidez e 
com a valocidade do som. 

O Sr. Octávio Cardoso ---V. Ex• me permite? 

O SR. ITAMAR FRANCO - Com muito prazer. 

O Sr. Octávio Cardoso - Pretendo vir em socor
ro de_ V. Ex_•. Acho que S. Ex• não será um bom n'ego
ciador. o Dr. Shigeaki Ueki foi um homem que sempre 
teve, assim, um olímpico desprezo pelo Poder Legislati
vo_~N.unca deu importância a legislador, a Deputado, a 
Senador. Entendo que foi um homem feito num regime 
forte, sem estar preparado para o relacionamento que as 
suas altas funçÕe5 lhe exigiam. Então, um homem que 
aqui, no âmbito interno, não foi cãpaz de tomar conheci
mento da Câmara e do Senado, do mundo político, de 
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interligar-se cum õ"s outros Poderes que não o executivo, 
(}-improvável que·s. Ex• seja um bom negociador'. Eu, 
por exemplo, me disponho a votar contra a indicação -do 
Dr_. S_b~eaki Ueki, comuniquei issO ao meu _!..fder por
que sempre faço as coisas com a maior clareza.-Entendo 
que S. Exf. não tm condições de ser um bom negociador. 
Aliás, S. Ex• e muitas pessoas. O Presidente do Conselho 
Nacional do Petróleo, o General Oziel de Almeida, ê ou
tra pessoa, que me parece, refratãriã à conVivência de 
poderes. Essas pessoas não podem se intitular bons ne
iociãdores._ Esses_ ªªo dois exemplos típit?_95. ~ possível 
que haja outros, Temos ·em sentido contrário -pCSsoa:s 
que· são bastante criticãvêis pela Oposição, como o Mi
nistro Delfim Netto, por exemplo. Mas, indiscutivelmen
te~ S. Ex_•_ é um homem diajé_tico, é um homem de diálo
go, é um homem que comparece nes_ta Casa, comparece 
na Câmara, aparece nas colunas de jornais, é um homem 
que debate. ISto j{não acontece com o nossp indicado. 
N_-Csto eu socorro V. Ex•. Acho que S. Ex• não é e não se-
rã, segu_odo tudo jndica, um bom v_egoclªdor_. __ _ 

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

O _SR. IT~MAR FRA~CO....:: Antes v~~-apenas res
ponder o ap"arte do ~obre Senador Octávio Cardoso. 

Evidentemente, o socorro de V. Ex~ é sempre bem
vindO: O problema não-se trata,_Senador Octávjo Cardo
so, para aguele cargo específico·. Daqui 1:1 POuco p-reten
do entrar mais tecnicamente-no problema da Comunida
de Econômícã. Européia. Primf:ifo, S. Ex• é um mau ne
gociador. Mau negociador, talvez um bom negociador, 
espera aí, mas S. Ex• tem sido um mau negociador para o 
País. 

O Sr. VlrgRio Távora- Na opinião de V. Ex• 

O SR. ITAMAR FRANCO ~-Na minha opinião e 
coth a minha responsabilidade. Eu digo Que_ S. Ex• pode 
ser um bom negociador, mas não para o País. Pelo me
noS, nós 'fatos S:té agora analisados, o Dr. Shigeaki Uekí 
não mostrou que é um bom negociador nos interesses 
nacionais. 

O Senador Virgílio Tãvora lembrou o ac;pecto da deci
são da C o missão de Relações Exteriores ~ ai, SenadOr 
Virgílio Távora, é que V. Ex~ vai me permitir, o resulta~ 
do foi geral, todos conhecem, 9 a I. A única bolinha pre
ta foi a minha. 

O Sr. VlrgRio Távora- Perdão, n_ós não citamos esse _ 
resultado. Foi U)Tla sessão secreta. 

O SR. ITAMAR FRANCO - O resultado foi, re3.1-
mente, 9 a 1, a única bola preta foi a minha. Eu rev_elo 
aqui. 

O que eu quero saber, Senador Virgílio Távora, e essa 
é a grande dúvida que vou levar hoje à minha Bancada, 
eu quero saber até que ponto a chamada Frente Liberal 
está influenCiando na indicação --desse homem e na sua 
aprovação junto ao meu Partido. Não acredito, não 
creio que nós, Senadores do PMOB, pelo convívio que 
tenho_aqui com os meus companheiros, eu, que fui ree
leito na chamada safra de 1974, que chegOU aqUi, corria 
se diz; pefa-s erichentes das goiabas, não acredito que a 
Frente Liberal pd'ssa impor a sua vontade ao meu Parti
do. Por isto que chamei a atenção de iníciO- para à -Go
verno_ do Dr. Tancredo Neve§, que já se del_ineia aritrÍte
ticamente vitorioso iió Colêgio Eleitoral. Foi a prifncira 
indagação que fiz: este País vai mudai ou não? 

O Sr. Octávio Cardoso - Não vai. 

O SR. ITAMAR FRANCO-- V. Ex• diz que não_. O 
Senado da República terá- a oportunidade_ de dizer à 
Nação, agora, na quarta ou na quinta-feira, se algo vai 
mudar neste País com a indicação do Dr. Shigeaki Ueki 
que há dezessete anos permanece à fr~nte dos negócios 
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públicos. Não quero entrar nem no exame da vida parti
-_ cu lar de S. Ex~. que não ê meu campo. Se bem que se diz 

que nós, Senadores, teríamos o direito e o dever. 
_Hã pouco _assisti nos Estados Unidos da América o 

: marido de Gentldine Ferrara ser submetido a um subco
mitê, nem se trata de uma Comissão de Relações Exte
riores. mas ao subcomitê da Câmara dos Deputados, 
para examinar a sua vida particular, para verificar até 
que ponto (iS seus negócios teriam ou não influência na 
candidatura da Deputada Geraldine Ferrara, até então 
candidata a vice-Presidente da República. Poi'isto, Sena
dor Octávio_ Cardoso, o-Senado da República e, particu
larmente, o meu Pa(tido, este Partido que ajudei a fun
dar, terá agora na quarta o_u na quinta-feira a oportuni-

- dade __ Não seí por que há um açodamento para se votar e 
acabei de diz.e:r :ao Líder da Maioria, agora,_ com o maior 
respeito, noto o- açodamento para votar a indicação do 
Dr. Shigeaki l!eki. No entanto, amanhã, como Presiden
te. da ComissãO_ de Finanças, vamos convidar o Dr. Átila 

~para às 16 horas fazer o seu debate, porque o mesmo di
reito que tem o Dr. Shigeaki Ueki, de ser sabatinado, 
t_em o_Dr. ~tila. Por que dois pesos e duas medidas? A 
nOssa Bancada tem uma responsabilidade_fundamental. 

O Sr. Octávio Cardoso - Senador Itamar Franco, só 
queria dizer' ã V. EX~ que sou membro da Comissão de 
Relações. Exteriores e V. Ex:• foi voto únicO poi"Cfue eu 
não esútva Ja:, senãO seriam dois. 

O SR. ITAMAR FRANCO - Seriam 9 a 2: Eu ficaria 
satisfeito. 

O Sr. Virgílio Távora- Nós podemos lidar com os fa
tos, não falamos nem que foi 9 a l. 

-o SR. ITAMAR FRANCO - Eu que estou dando o 
escore a V. Ex• foi uma derrota, realmente, muito grande 
para mirii, "9 -a r. 

O Sr. Virgílio Távora - Mas dissemos que foi uma 
vOtaçãO 'â.Yassaladora. V. Ex' deve estar coberto d~ ra
zões. Agorã, os seus colegas julgaram o contrário. Os 
seus colegas, tanto do PMDB, como os do PDS, julga
ram o contrãiio. 

O SR. ITAMAR FRANCO- Vamos ver,' Ex• h por 
isto que estou me permitindo, nesta tarde ... 

O Sr. Virgílio Távora- Não acreditamos que lá fosse 
argUida qualquer interferência da Frente LiBeral. 

O SR. ITAMAR FRANCO - V. Ex• acha que não? 

o--Sr. Virgílio Távora- Não dizemos que achamos 
que·nao -por-que-Oão somos o detentor dos segredos des
sa aliança que V. Ex•s fizeram. Mas temos que afirmar, 
com toda franqueza, que não vi nenhuma ação da Frente 
Liberal, nem do PMDB, nem do PDS, quarido -da vo
tação que foi tranqüila. Todos Os memb~os da Comis
são, com exceção honrosa de V. Ex•, acharam que S. Ex• 
merecia ... -

O Sr. Jutaby Magalhies -A Frente Liberal que nun~ 
ca vai à Comissão. 

O Sr. VlrgOio Távora- V. Ex• pode, então, julgar os 
seus colegaS que freqUentam pouco ou freqUentam-muito 
a Comissão de Relações Exteriores, mas podemos afir
mar que lá houve uma votação escorreita, sem discussão 
nenhuma, com_ votação secreta .. 

O SR. IT~AR f'RANCO_- Discuss~o houve, Ex•, 
apenas o depoente não sabia responder o que vai fazer 
na Comunidade Econômica Européia com imunidade 
diplomática. Vamos dar imunidade diplomática ao Dr. 
Shigeaki Ueki. 
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O Sr. Jalson Barreto- Permite V. Ex~ um aparte? 

O SR. ITAMAR FRANCO- Com prazer, nobre Se~
nador. 

O Sr. Jalson Barreto - Gostaria -de me solidarizar 
com o pronunciamento de V. Ex~ corno jâ é de tradiÇão, 
V. Ex• presta um serviço ao nosso Partido, ao PMDB e, 
muito mais do que isto, V. Ex' presta um serviço ao futu
ro Presidente da República, o nosso companheiro -eX
Governador Tancredo Neves, que não pode chegar à 
Presidêncía sob _suspeita desse_ tipo de pacto e de aliança, 
que envergonha e diminui a expressão da sua vit6ria~ De 
modo que isfó precisá ficar claro porque hã aquele-s que 
acham e entendem que podem esconder da opiriião 
pública, coisas desse tipo. Este episódio talvez ajude a 
mostrar, àqueles que ainda duyidam d_a importância das 
eleições diretas, quão certo estavam e estão aqueles que 
ainda insistem na possibilidade de uma safda democráti
ca para o Pafs, através da participação popular. E esse 
tipo de manobra e de conchav_o, que até irifeligentemente 
está sendo colocado pelo nobre Líder Sen::idor Virgílio 
Távora, com a sua verve, com o seu sorriso, precisa Ser 
aprofundada, para que nós possamos dizer claram_ente 
que somos contra esse tipo de acerto, e que os homens de 
bem do Senado vão votar contra a indicação do Sr. Shi
geaki Ueki, que envergonha este País po-rC)UeC:Omprori:Je
tido com prãticas que ainda haverão de ser explicitadas, 
em denúncias claras, quanto ao seu co_mportamento 
frente aos dest_io_os da Petrobrãs. Isso é U!J!. serviço que 
nós Senadores temos que prestar, para que o futuro _Pre
sidente Tancredo Neves não possa ser acusado d~ envol
vido com práfícas desse tipo, e que a suâ candidatura 
não se consolida com esse tipo de manobras que, tenho 
certeza, não deve ser apoiada por S. Ex•. De modo que, 
.repito, o discurso de V. Ex~ é importante. Nós vamos ter 
oportunidade de discutir a indicação do Sr. Shigeaki Ue
ki. Presta-se um serviço a esta Casa, ao nosso PMDB e 
ao futuro Presidente da República. 

O SR. ITAMAR FRANCO.- Muito o_brigado Sena
dor Jaison Barreto, e V. Ex~ tem razão. Por que, ao apa~ 
gar das luzes _do Governo Figueiredo, se indica o Dr. 
Shigeaki Ueki. Então vamos fazer o que diz V. Ex•, espe
rara Dr. Tancredo Neves assumir a Presidência da Re
pública- e vai assumir pelo processo aritmético que aí 
está, por esse Colégio ilegítimo que aí está, vai assumir 
-e o Dr. Tancredo Nves que assuma então a responsa
bilidade, perante a Nação, de fazer essa i!ldicação. O~ que 
não é possível é pairar; Senador Jaison Barreto, e essa 
dúvida já existe, é que já h_á um acordo entre a c~amada 
Frente Liberal e o nosso Partido, para a aprovação de 
Shigeaki Ueki. Por quê? E por que logo a Comunidade 
Económica Européia? O Senador Virgílfo Távora res~, 
pondeu: '"Porque ele é um grande negociador:". Im-agi~ 
nem! Então é a resposta que se dã? 

O Sr. Virgílio Távora- Ele não é um negociador? 

O SR. ITAMAR FRANCO- Ele é indicado Embai· 
xador junto à COmUnidade, com sede em Bruxelas, por
que é um grande negociador. Então obtêm essa imunida
de diplomática 

O Sr. Virgilio Távora - Se não s_e precísasse di!_~Uffi -
embaixador ... 

O SR. ITAMAR FRANCO-- V. Ex• prestou a mim 
um grande serviço. 

O Sr. Virgílio Távora- ... então iria um Embaixador 
de carreira qUalquer, que serviiia. 

O SR. ITAMAR FRANCO ...:..-S_enador Virgílio Távo
ra, até _agora eu me perguntava por quê? V. Ex' respon
deu: "Porque é um grande negociador." Então, estã Cer· 
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lQ,.. o Senado vai dizer se um grande negociado,r deve ir 
para Bruxelas. E veja, Senador Jaison Barreto, o Gover
no brasileiro- e isto se esqueceu de diz.er e se tento_u fa-

= lar- o Presidente da República havia baixado um de
creto -permitindo que, cumulativamente- o que era ló~ 
gico - o Embaixador brasileiro em Bruxelas atuasse 
junto à comunidade Económica_ Européia. Posterior
mente se modificou esse decreto, se alterou esse decreto e 
se permitiu não só que o Embaixador fizesse ess.a.acumu
lação como, tambf::m, se nomeasse um homem de no
tório saber, aquelas conversas todas que nós sabemos, 
que tem notório saber, é isso, é aquilo. E é penã. que-ãgo
ra não se coloque, também, que é um grande negociador. 

O Sr. João Lobo - Permite V. Ex• um aparte? 

O SR. ITAMAR FRANCO - Com _muit_O prizer, 
nobre Senador João Lobo. V. Ex~ interrompe, assim, 
meu raciocínio, ne-sta hora, mas-epara-mim uma alegr_ia. 

O Sr. Joio Lobo- A coragem de V. Ex•, em abordar 
e.-;ses problemas, é sempre motivo de grande admiraçãõ 
de todos nós, principalmente minha, E. V. Ex~ tem ra
zão. É a hora de se perguntar ao Senado, mas não ao Se
nado~_ae_ perguntar ao Partido de V. Ex~. à Frente De
mocrática,· se este País vai ·realmente mudar ou não. 

O SR. ITAMAR FRANCO- É o que estou pergun
tando, Exelência 

O Sr. João Lobo - Mas V. Ex' deve _localizar a per
gunta nos correligionários de V. Ex• e na Erente Demo
crática ... 

O SR. ITAMAR FRANCO - E vou_pergunta:r hoje à 
minha Bancada. 

~ Sr. João Lobo - ... ~ue hoje é maioria. 

O SR. ITAMAR FRANCO - Vou, Exelência mas 
·quero saber de V. Ex~ a quem tenho profunda admi
ração, o seguinte: V. Ex• está de acordo com essa indí~ 
cação? 

O Sr. João Lobo- Com o quê? 

"O SR. ITAMAR FRANCO - Com a indicação do 
Dr. Shigeaki Ueki? 

O Sr. João Lobo- Não, eu_ naturalmente não faço 
parte da Corilissão de Relações Exteriores, mas eu, pes
soulmente, votarei contra -a indicação. 

0- SR. ITAMAR FRANCO - Contra a indicação. 
Meus parabéns a V. Ex• 

O Sr.Joio Lobo- Mas acho que o problema é outro. 

O SR. ITAMAR FRANCO- Sim, Ex' é o _que quero 
saber. 

O Sr. João Lobo- É o momento de se perguntar, 
realmente, se há sinceridade, na Frente Democrãfica, 
quando pregOu, neste País, as mudanças que V. Ex• 
cobra. 

O SR. ITAMAR FRANCO- É o que desejo saber, 
Ex• E tenho o dever de como Senador pelo meu Estado, 
pelo Estado de Minas Gerais, de questionar - e vou 
questionar hoje a liderança do meu Partido - se esta 
Frente Liberal que se acopla à candidatura vitoriosa, e 
hã pouco, no aparte ao Senador Hiiffil,erto Lucena, 
lembrava eu o exemplo de Teotônio Vilela, que querem 
comparar Teotônio Vilela, que nunca pediu cargos, eu 
quero saber se a Frente Liberal, agora, pelo menos lá 
para a frente eu não vou-saber, se eles vão ganhar Minis
tério de Minas e Energia, se vão ganhar Casa CiVil, se 
vão receber Ministério do Interior, isso eu não s_ei~ isso é 

lã para 15 de março. Agora eu quero saber se essa Frente 
Liberal vai se juntar aos votos do PMDB para aprovar 
um nome ligado ao esquema do ex-Presidente_ da Re
pública. É isto que o Senado da República terã que res
ponder, na quinta-feira, à Nação. Mas, Senador João 
Lobo, não apenas à minha Bancada; todos nós, Senado
res .da República, temos uma responsabilidade funda
mental nesta análise, nessa indicação de Shigeaki Ueki, 
não apenas o PMDB e a Frente Liberal. 

O Sr. João Lobo - Aliança Democrática, Ex• 

O SR. ITAMAR FRANCO- Não sei, eu falo Frente 
Liberal porque não sei qual nome, que será, se Aliança 
Democrática ou se Frente Liberal ou o que seja. O im
portante é com a Frente Libt..--ral. E aí, sim, lembra o-Se
nador Jais_Qn Barreto, foi pena. Permita-me agora o Se
"ª-dor Virgílio Távora uma expressão aritmétiCa. Se nós, 
neste País, tivéssemos eleições diretas, a Frente Liberal 
seria reduzida a um "dx". Mas como a eleição é indireta 
ela tem um peso específico muito grande. Porque é ela 
que vai con!ribuir com a vitória do candidato das Opo
sições. 

Num eleitorado de 686 pessoas a Frente Liberal pesa, 
mas num eleitorado de 50 milhões de eleitores a Frente 
Liberal seria reduzida à sua expressão aritmética. Não é 
verdade, Senador Alberto Silva? V. Ex~ que é engenheiro 
sabe tão. bem <tuanto eu da expressão aritmética que se~ 
ria a Frente Liberal em 50 milhões de eleitores. 

O Sr. Jaison Barreto - De uma coisa nós teríamos 
certeza, se me permite V. Ex~. não ousariam indagações 
desse tipo com a anuência do PMDB, não pode desmo-

- ralizar nesse_episódio. Por isso fez bem V. Ex• em çonvo
car a nossa Bancada, para que pelo menos lã fora,_junto 
à opinião pública, o nosso Partido não fique sob a acu
sação de estar participando de um tipo de negociata que 
nos desmerece e_ nos tira a credibilidade. "-

O SR. ITAMAR FRANCO - É exatamente, Sen3-
dor. Veja, Senador Virgílio Távora ... 

O Sr. Virgílio Távora- Eminente Senador, eu fui tão 
citado por V. Ex• que mais um aparte, creio, não vai lhe 
roubar muito t!!mpo. 

O SR. ITAMAR FRANCO- É uma alegria senipre 
ouvir V. Ex• 

O Sr. Virgílio Távora- Mas, eminente Senador, com 
toda a Sinceridade, ponha a mão na consciência, nós não 
v_imos na Comissão de Relações Exteriores, que até ago
ra foi o único órgão, e é o único órgãO, nesta Casa, a se 
pronunciar antes do Plenário; nós não vimos, repito, 
pelo menos nenhum Senador do PDS ter sido nem de 
longe abordado no sentido de se eleger fulano ou de se 
rejeitar siCfano. Mesmo porque, sabe V. Ex~. com ~rtas 
embotações tão própriás dos tempos atuais, o PDS que 
era maion'a, hoje, não ostenta mais este título, e sim a 
chamada Aliança. E o que se viu lá na Comissão não foi 
nem a Ali::iilça, nem o PDS, foi o conjunto das duas 
forças votarem pelo eminente ex~Preside"nte da PE
TROBRÁS, como apto a desempenhar a missão, contra 
o voto solitário mas valioso de V. Ex~ 

O SR. ITAMAR FRANCO- V. Ex~ me permitira o 
chamamento sem ficar zangado. 

O ~r. Virgílio Távora- Não! 

O SR. ITAMAR FRANCO- V. Ex• ainda não mu
dou para a Frente Liberal? 

O Sr. Virgtlio Távora - Eu me respeito. 

O -SR: ITAMAR FRANCO - Exatamente. Tenho 
certeza, ~ foi por isso que lhe fiz essa ingadação; e fiz a 
brincadeira aiites. 

O Sr. Virgtlio Távora - Certo. Mas eu me respeito. 
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O SR. IT.\.MAR FRANCO -Se V. Ex•, Senador 
Virgílio Távora, atentar, e é isto que o Senado vai ter que 
responder - o Senador João LúciO: tem- raz.ão - não 
apenas a minha Bancada. Algo vai modificar neste País? 
Ou nós vamo-s eng~nat mais uma vez a opinião pública. 
Porque o que falamos foi o seguinte: nós vamos ao Colé
gio Eleitoral para implodir o Colégio Eleitoral, para 
romper esta estrutura viciad-a que aí estâ. Mas nós esta
mos dando esperanças ao cidadão comum! Nós ~tam,os 
dando esperança a este povo sofrido, de que não é ape
nas romper o Colégio_ El~tQr.al, é que nós vamos trans
formar, nós vamos modificar_econômica e st;>cialnierite 
este País~Nós vamos modificar económica e socialmente 
este País mantendo essas mesmas figüras'? 

O Sr. Jutahy Magalhães- Permite V. Ex~ um aparte? 

O SR. ITA_M.ARFRANCO --Ouvirei V_. Ex~ 

O Sr. Jutaby Magalhães- Hoje V. Ex• está abordan
do um assunto que realmente está nas minhas· preocu
pações e serâ tema para um pronunciamento que farei 
nessa semana ainda, a respeito das mudanças prometidas 
e dificilmente cumpridas se o Dr. Tancredo ch_egar à Pre
sidência da_ República. Porque, veja V. Ex• que as forças 
progressistas da Oposição estão cercadas. Aquilo que 
havia de mais conservador, de mais contrârio às mu
danças dentro do nosso partido aquilo mudou-se. 
Mudou-se tranqUilamente para. o lado do candidato das 
chamadas oposições. Porque de oposição, hoje, eu acho 
que não tem mais nada praticamente. Mas, é_o candid_a_to 
das oposições. Eu vejo com _grande preocupação se o Dr. 
Tançr_edo_chegasse à Presidência que um País que neces-_ 
si ta realmente de modifiCações, de mudanças sérias, gi-ã.~ 
ves e imediatas, não vai ter- nem -mais o diieito de pensar 
em eleição direta, porque eleição direta virou gólpe- ago
ra. Eleição direta hoje ê_ chamada de golpe! Quando se 
fala em eleição direta para 1986, (arilbém é golpe! Daqui 
a pouco falar_ em eleições para 1988, também vai ser gol
pe! 

Então, veja V. Ex~ que está se tornando difícil alguém 
acreditar nessas mudanças prometidas. E qUando eu vejo 
o Senador Virgílio Távora reagir assim secamente, qUan
do se_ fala, quando se pergunta se ele mu__dou de partido,_e 
quando vejo ~_sas explicações sobre mudanças, quarido 
vejo-Certas declarações de pessoas que dizem que vão 
mudar, dando razões inexisteiil.t«;$, eu rt:Le lemb_ro daquele 
personagem do Jô Soares que chega assim abafando, se
parando as pessoas e-dizendo: vamos no popular, vamos 
no popular, '"muda-folha'', vira-éasaca; isso, num popu
lar bem-ed.LJ,cado, porque se fosse num popular bem po
pular, um pouco mal-edu_cado diri_a ou_tras c_óisas. Vir?
casaca, malandro, porque não hâ razão para essa mu
dança. Recordo-me e cito como exemplo quando vejo es
sas mudanças, _assiril seriJ. razão, de companheiros nossos 
que estão interessados apenas em se apegar ao poder, de 
quando veio o primeiro de abril; riaquela época eu era 
deputado estadual novo, ainda com muitas esperanças 
no futuro e, por razões e expectativas favoráveis, apre· 
sentei u'a moção na Assembléia da Bahia, a favor da re
volução, que não estava vitoriosa airida no dia primeiro 
de abril. Só obtive 12 assiilatufas dOs 60-Peputados Es
taduais. Fizeram uma outra, de apoio ao Dr. João Gou
lart, que era o Presidente da República, e quarenta e _tan
tos assinaram. No dia 2 a mínha tinha 5_i_assiilaturaS. 
Veja V. Ex• como se muda! Quanckl vejo es_sas corridas 

·para aquel~s que julgam que já é vitorioso, francamente 
olho essas pessoas com uma certa vergonha. Era isso o 
que eu queria dizer a V. Ex~. quando fala em mudanças. 
Não acredito, Senador Itamar Franco, em mudanças de 
um candidato que jâ não é mais da Oposição porque ele 
estâ cercado pelo que há de mais reacionãrio no ilosso 
Partido. 

O SR. ITAMAR FRANCO- Nobre Senador Jutahy 
Magalhães, primeiro a explicação; a -pergunta feita ao Sf. 

Senador_ Virgílio Távora,- e veja V. Ex~ que antes tive o 
cüidado_de dizer a S. Ex• que conheço o caráter -d-0 Sr: 
Senador_ Virgjlio Távora, a riossa convivência, já é de 
muitos anos e el!- me permiti diZer" que S. Ex' não ficaria 
zangãdo. __ 

O Sr. Octávio Cardoso - E S. Ex' consentiu .. 

O SR. ITAMAR FRANCO- ~ .. Eu jamais cometeria 
qualquer atitude hostil com o Sr. Senador Virgílio TávO
ra, pois tenho muito respeito pela sua vida pública. 
_V. Ex• tem razão. Eu riãO vou repetlr a expressão que 

ouvi, ontem, na minha terra, Juiz de Fora, sobre a vida 
pública nessas mudanças, porque se repetisse talvez o 
Presidente em exercício tivesse que censurar a minha fa
la. A expressão é muito forte. Mas, a verdade, Sr. Sena
dor Jutahy- Migalhães, é que o poder tem Cheiro e nin
guém mais, hoje, duvida, nesta Nação, de que a candida
tura do Dr. Tancredo é uma candidatura vitorio_sa, ~_riri~
m~ticamente e, a cada dia que passa, mais ades.ões --,-_eu 
nâo tenho dúvida- o Or. Tancredo Neves vai receber. 
O que ·eu quero e preciso saber, _nobre. Senador Jutahy 
Magalhães - porque não sou dos últimos que se aco
plam ao Dr. Taficredo Neves. Há 18 anos, estou na mes
ma trincheirà qUé O Dr. Tan-crédo NeVes, tendo Com_S. 
Ex• as minhas divergências, mas nunca em caráter pes
sOal. FizemoS ]tintos a última campanha para Governa
dOr, eu, buscando a minh<:úedeição. Mas, o que eu que
ro saber, e não apenas agora, do Dr. Tan.credo Neves, é a 
posição do Senado da República em relação à indicação 
do Dr. Shigeaki Ueki. Quero questionar se há ou não, já, 
o Cõfdão u-mbilical entre a Frente Liberal, pois ningUém 
desconhece a origem do homem que está sendo indicado; 
riigueni. Oesconhece os compromissos que essoi_homem 
assumiu durante a s_ua vida pública; compromissos, na 
maioria das vezes, que nós, da Oposição, aqui critiCáva
mos. Então, a presença do Dr. Shigeaki Ueki, na Comu
nidade Econôri"Jica Européia, não é benéfica ao País. 

Dirij"ó um apelo ão, õobre Senádor Almir Pinto, que 
eventualmente ocupa a Presidência desta Casa, se fica ao 
alvedrio das Lideranças desta Casa e do_ Presidente do 
Congresso Nacional e, particularmente, do Senado da 
República em colocar as matérias na Ordt_m do Dia, no 
plenário. As Lideranças e o Presidente desta Casa não 
deveriaqi:colOcar=-em votaçãO a ·mensagem fndiciri9o o 
Dr. Shigeaki U~ki. V-amos deixá-la para o outro Gover
no. Vamos dçlxá-l_a para que o Dr. Tancredo Neves 
mande ou não, ou mantenha esta mensagem. Aí_. sim, Se
"ilador Jutahy Magalhães, Vamos poder cõmeÇar a fa,Zei o_ 
primeiro jUlgamento. 

O Sr. Jutahy Magalhies - Permite-me V. Exf um 
aparte? (Assentimento do orador.)- Te_mos que mos
trar -que hâ cOisas mais sirilPies para saber, o mais rapi.: 
damente, porque estarrios falando sobre _um problema 
que, de qualquer maneira, tem conotaçãO pessoal. Mas 
Ii, hoje; nos jornais, uma declaração do Dr. Tancredo 
Neves, na qual S. Ex~ diz que, no seu governo, não f<irá 
obras faraónicas. Faça V. Ex• uma indagação a ele: quais 
são as obras faraônicas, para ver se ele vai citar algumas 
daquelas que V. Ex•s há tanto tempo citaram, só para 
ver até onde vão os compromissos, se ele vem publica
mente dizer quais foram essas obras faraônicits'? Eu não_ -
quero saber se o SNI já está comprometido, se o minis.: 
tério tal está comprometido? Eu quero realmente saber 
se ele tem, hoje, condições de pessoalmente declarar: uas 
obras faraônicas realizadas pelos Governos revolucio
nários foram tais, tais e ta,isH. V~mos ver se ele fala em 
Acordo Nuclear, vamos ver se ele fala em Carajás, s_e ele 
fala_em Usina de ltaipú, se ele fala em TucU.iiií; se ele fa
la, em todas essas obras da estrada de ferro lá de Minas 
Gerais, todas as obras quev. Ex.'s, da_Oposição, chama
ram aqui durante todos estes anos de "obras faraô_ni
cas". Então, ai, não tem conotação de ordem pessoal 
com ninguém. Basta saber se ele dirá isso de público? 

O SR. ITAMAR_FRANCO- O que õ Governador 
Tancredo Neves pensa eu nada posso dizer a V. Ex~ Mas, 
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se po-roexem-plO, V. Ex~ quiser saber o que eu penso ares
peito d<i-ques"tào nuclear, se V. Ex~ quisesse saber o que 
penso de Çarajás, e.u diria a V. Ex• 

O Sr. Octávjo Cardoso- V. Ex• me permite um apar
te, nobre Senador Itamar Franco? 

_O SR. ITAMAR FRANCO- E V. Ex• me terá aqui, 
até terminar o _rpeu- manda.to, na mesma po~içào. 

Concedo o aparte a V. Ex• . 

y,-g-r~ ·oCtãvio Cãrdoso -- ÊU -não púticipo das· mes
mas dúvidas que tem V. Ex• 

O SR. ITAMAR FRANCO:- Já pediu o socorro de 
V. Ex~? 

O Sr. Octávio Cardoso- E nisso V. Ex•, até, pode-se 
~.izer mais feliz do que e~: __ um homem puro qUe, ainda a 
esta :.1ltura_, tem dúvidas. Nobre Senador Itamar Franco, 
eu_ não tenho dúvidas de que se o Dr. Tancredo Neves 
chegar à Presidência da República o seu mandato será de 
6 anos e não de 4 anos; não tenho dúvidas de que ele não 
convocará a Constituinte sob o pretexto de que vai pro
por -uma reforma constitu-cional ampla e que o Congres
so· Nacional tem poderes para reformar a ConstitUi-ção, 
de cabo a rabo; não tenho dúvida de que a Fterite Libe
ral terá uma posição prepondera!l-te em_ s.e_u G~o_yerno 
pela simples e racional razão que V. Ex• explicou: se fos
se di reta -a- eleição, a Frente Liberal seria um dx, mas 
pelo Colégio Eleitoral ela tem grande peso. Então, em 
face desse peso terá os seus Ministérios e as suas grandes 
posiç~e_s, _eu n_ão tenho __ dúvida q_ue fará parte do seu Go
verno um Senador indireto, tãQ criticado pela Oposição 
-eu também sou um deles; eu não tenho dúvida de que 
o Governo não terá renovação, não se fará renov-a_ção 
com José Sarney e com A_ntôni" Carlos Magalhães; eu 
não tenho dúvida de que o Dr. Tancredo Neves serâ o 
Dr. Tancredo que foi Ministro da Justiça, que quando 
Uin .jÕTnalistâ foi baii!ado e um o"hcia1 foi morto as inves
tigaçÕes ·pelo Ministêrio·-aa-Justiça foram nulas; eu não 
tenho dúvida de que o Dr. Tancredo Presidente será o 
D~. Tancrido Pr_itileirÓ-Mi~istro, sem as _r_eformas de ba
se, sem as reformas_fundamentais mas, pelo contrário, 
um GoVerno de" -úandeS- cOntradições.- Neste ponto V. 
Ex• é mais feliz do que eu, ainda tem dúvida. Eu, a esta 
altura, se ele chegar à Presidência da República, tenho 
todas e;ssas _desagradávei_s ~te_zas. 

O SR. ITAMAR FRANCO- Senador Octávio Ça(
doso, eu diria a V. Ex• que tenho fundadas esperanças de 
que no Governoíancr-edo Neves as liberdades públicas 
sejam asseguradas, Tenho fundadas esperanças de que S. 
Ex~-altere a ordem ec.onômka e_social des_te~ País. Tenho 
esperança, Senador OctáVio Cardoso. que S. Ex• convo~ _ 
que Uma Assembléia Nacional Constituinte e limito · 
mais, eleições diretas para este País. Mas, se o Dr. Tan
credo Neves nada disso fizer, o próximo Congresso, veja 
que vamos renovar a nossa Casa em dois terços e a Câ
mara dos Deputados na sua totalidade, o povo dará a 
resposta. É disso que muitos de nós estamos esquecendo. 
Digo isSo coin total liberdade e isenção, porque não te
nho que disputar um mandato daqui a 2 anos. Mas, à
queles que terão que disputar um mandato, a Câmara 
dos Deputados, que serâ renovada na sua totalidade e o 
Senado em dois terços, o eleitorado saberá dar a resposta 
a todas essas-perguntas que, hoje, estamos dirigindo, hi
poteticamente, ao candidato já vitorioso il"a ilegitimidade 
do ColégiO Eleitoral. 

O Sr. Jorge Kalume- Permite V. Ex• um aparte? 

O SR. ITAMAR FRANCO -Com muito prazer, 

_O Sr. Jorge Ka.lume- Primeiramente, quero louvar a 
sua coerência, a_sua conduta admirável de homem bravo 
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que, não o_bstante pertencer a um Partido que apresen
tou um candidato, vem, porém, tomando_ posição dife
rente, por uma questão de coerência, como eu disse ini
cialmente. Eu já Clísse aqui, desta tribuna, hã menos de 
dois meses e estou vendo que a minha previsão jã se está 
realizando. Na Amazônia ixiste Um parasita b-otanica
mente chamado apuí. Ele se aproxima das grandes árvo
res, com o tempo garroteia, exaure e mata. Então, tenho 
a impressão que a Frente Liberal, em se comparando 
com o PMDB, é o apuí. Dentro em breve, segundo sua 
versão e de outros colegas aqui, o PMDB desaparecerá 
para fiCar ã Frente liberal, a minoria coman_dando a 
maioria. 

o SR. ITAMAR FRANCO- senador JÕrge K~lJ.!me, 
será que não há nenhum agrotôxico para Combã!er esse 
apuí? (Risos.) --- -

O Sr. Jorge Kalume- Parece-me que é impotente, ]l 
passou a época da aplicação do agrotóxico. 

O SR. ITAMAR FRANCO -Não sei Ex~! Eu_ cJ;'.t§fo 
que não. 

O Sr. Jorge Kalume - E o parasita estã se desenvol
vendo com muita pujança, com muita força. 

ô SR. ITAMAR FRANCO-- Mas, Sr. Presidente, 
saúdo V. Ex~. Senador Hélio Gueiros, na Presidência do 
senado da Repúblíca. 

Mas, constitui-se, Srs. Senadores: no presente mOmen
to, lugar comum dizer que o mundo atravessa uma das 
piores crises econômicas ·desde a grande depressão, que 
abalou o Universo capitalista no final da dêcada de vinte 
e: princípío dos ãi10S trinta. t inevitãvel que, em tais 
períodos, os choques de interesses se agravem, notada
mente no campo político. 

Por outro lado, a idéia qu~ inspirou a criaçãC! d~~--C:O: 
munidades Européias, se laSireava no pressuposto de 
que a integração regional seria capaz não só de fortali!cer 
a combalida economia européia (no períOdo Pós-guerra) 
como também de contribuir para a paz e o progresso dos 
povos, na medida em que facilitaria O desenvO!vimeniO 
harmônico das respectivas economias de mercados._ 

Deparamo-nos hoje, lamentavelmente, Sr. Presidente, 
com um quadro internacional que caminha a largos pas
sos para a retomada do clima reinante na chamada épo
ca da guerra fria. A economia do bloco ocidental, IÍdera.
da pelos Estados Unidos, tende a alocar crescentes recur
sos às atiVidades bélicas. Cóm=raras !éssa1Vas, -quase to
dos os governos europêus aprovaram a instalação de 
mísseiS Pershing direcioriados para o leste, não obstante 
as objeções e proteStos- fOrmulados por amplos segmen
tos da sociedade. 

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção _II) 

Tendo em vista a fundamental importância de que se 
reveste o relacionamento do B_rasil. não s6 com a CQmu
nidad_e-~xopéia, enquanto tal, mas também com cada 
um dos seus integrantes, individualmente, entendiamo.s 
indispensávçl uma ampla e compreensiva explanação do 
depoente. O que não se deu, Srs. Senadores. 

Sr. Presidente, terminando, aqui, a minh;:t fala, nesta 
tarde, renovo-o meu apelo para que a Presidência do Se
nado da República, e as líderanças que compõem o qua
dro partidário desta Casa não permitam o exãme do Dr. 
Ueki, para Embaixador, junto à Comunidade EC-onómi
ca _Européia. 

-E espero que_a minha Bancada, hoje, às 18 horas, 
aprove essa minha idéia e permita ao GOverno Tancredo 
NeVes <jiie ele continue indicando -o Dr. Ú~ki ou não
eu já não diria o Dr. Maluf ... 

O Sr. Octávio Cardoso - Em hipóte_!!e, em hipQtese. 

O SR. ITAMAR FRANCO- Sim, hâ as hipót~ses, e 
as hipóteses. De qualquer forma, lhe faço essa conces
são, jã que V. Exf me honrou com o seu aparte. Cori:Jo 
concessão, quem sabe, tudo"é possível nesta vida, Sr. 
Presidente. Quem sabe, tambêm, o GoVerno do Dr. Ma
Jur pudesse .manter ou não a indicação do_ Sr._ Dr. S_h_igea
ki-Ueki.-

O que não é possível, Sr. Presidente, é que paire sobre 
ã- opinião -públiCa a suspeiçãO de que a Frente Liberal já 
comece a oomandar nosSo Partido. {Muito bem! Pal
mas.) 

(*) ATO DA COMISSÃO DIRETORA 
N9 25, DE 1984 

- ATO DO PRESIDENTE N• 78, DE 1984 

O Presidente do Senado Federal, no uso das atri
buições que lhe conferem os artigos 52, item 38, e 97, in
ciso IV, do Regimento Interno e de acordo com a dele
gaçi!.o de_compe_tência que_lhe foi outorgada pelo Ato n' 
2, de 1973 e revigorada-pela Ato n9'!2, de 1983, da Co- _ 
missão Diretora, e à vista dá -disposto- na ResoluÇão n9 
130, de 1980. 

R~olve di;pensar a senhora Maria da Graça Puppy 
da Silva do emprego de Assessor T~cnico, -sob o regiine

~ jurídico da Consolidação das Leis do Trabalho e do 
Fun_do de Oa_rantia por Tempo de Serviço, a partir de 19 
de setembro de 1984. 

Senado Federal, 29 de novembro de 1984.- Moacyr 
DaDa, Presidente. 

Novembro de 1984 

ATO DO PRESIDENTE N• 79, DI!: 1984 

O Presidente do Senado Federal, no uso das atri
buiÇ§es que lhe conrere os artigos 52, item 38, e 97, inciso 
IV, do Regimento Interno e de acordo com a delegação 
de competência que lhe foi outorgada pelo Ato n9 2, de 
1973, e reVígoi-~da pelo Ato nl' 12, de 1983, da Comissão 
Diretora, e à vistá do disposto na Resolução n'1 130, de 
1980. -

ResOlve tornar sem ereitO o Ato nl'73, de 1984, que au
torizou a contratação, sob o regime jurídico da Consoli
daÇãO das Leis do Trabalho e do Fundo de Garantia por 
Tempo de Serviço de SilvandOBarbalho Rodrigues, para 
o emprego de Assessor Técnico, com -o- salário mérisar 
equivalente ao vencimento âo Cargo DAS-3, a p3!-tir de 
!Y de agosto de !984, com a lotaqão e exercício no Gabi
nete do s·enador LenOir Va~gas. 
~ Senado.Federal, i9 de rlovembro de 1984.- Moacyr 

Dalla, Presidente. 

ATO DO_ PRESIDENTE N• 80, DE 1984 
O Presidente do Senado Federal, no uso das atri

buições que lhe conferem os artigos 52, item 38, e 97, in
ciso IV, do Regimento Interno e de acordo com a dele
gação de competência que lhe foi outorgada pelo Ato n9 

2, de 1973 e revigorada pelo Ato n' 12, de 1983, da Co~_ 
misSãO Diráora; e à vista do disposto na Resolução n9 
I 03, de 1960-

Resolve autorizar a contratação, sob o regime jtirfdico 
da Consolidação das Leis do Trabalho e do Fundo de 
Oürantia por Tempo de Serviço de Juarez Mendes, para 
o empregO de Assessor Técnico, com o salário mensal 
equivalente ao vencimento do cargo DAS-3, a partir de 
l.., de .agosto de 1984, com lotação e exercício- no Gabine
te do Segundo Secretário, Senador Lenoir Vargas. 

Senado Federal, 29 de novembro de 1984.- Moacyr 
Oalla, Presidente. 

_ ATO DO PI!ESIDENTE N• 81, DE 1984 

O Presidente do Senado Federal, no uso_ das atri
buições que lhe conferem os artigos 52, item 38, e 97, in
ciso IV, do Regimento Interno e de acordo com a dele
gação- de Competência que lhe foi outorgada pelo Ato n"' 
2-, de 1973 e revigorada pelo Ato n9 12, de_I983, da Co
missão Diretora, e à vista do disposto na Resolução n9 
!30, de 1980-

Resolve autorizar a contratação, sob o regime jurídico 
da Consolidação das Leis do Trabalho e_ do Fundo de 
Garantia por Tempo de Serviço de Jackson Barreto, 
para o emprego de Assessor Técnico, com -o salário men
sal equívalente ao vencimento do cargo DAS-3, a partir 
de 19 de novembro de 1984, com lotação· e exercício nO 
Gabinete do Segundo VícC.~Presidente, Senador Jaison 
Barreto. 

Senado Federal, 29 de novembro de 1984.- Moacyr 
Dalla, Presidente. 
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~----------SENADO FEDERAL----------~ 

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

RESOLUÇÃO N• 93, DE 1984 

Aurtoriza o Governo do Estado do Mato Grosso do Sul a realizar operação de empréstimo externo no valor de 
US$ 35,000,000.00 (trinta e cinco milhões de dólares), destinado ao Programa de Investimentos daquele Estado. 

Art. I• ti o Governo do Estado de Mato Grosso do Sul autorizado a realizar, com a garantia da União, operação de em
préstimo externo no-valor de USS 35,000;000.00 (trinta e cinco milhões de dólares) ou o equivalente em ou_tras moedas, de prin
cipal, junto a Grupo financiador a ser indicado sob a orientação do Ministério da Fazenda e do Banco Central do Brasil, desti
nado ao tinanciamerüo parcial do Programª Rodoviário do Estado, contemplando as seguintes obras: Rodovia MS-267, trecho 
Maracaju - Guia Lopes de Laguna; Rodov_ia BR-262, trecho Campo Grande- Ribas do Rio Pardo e o·Grande Anel Rodo
viário de Campo Grande, todos naquele Estado, obedecido o seguinte cronograma de contra(ações: em 1984, USS 20,000,000.00 
(vinte milhões de dólares); e em 1985, USS 15,000,000.00 (quinze milhões de dólares). 

Art. 2• A operaçãq- realizar-se-ã nos termos aprovados pelo Poder Executivo Federal, inclusive o exame das condições cre
ditícias da operação, a ser efetuado pelo Ministério da Fazenda, em articulação com o Banco Central do Brasil, nos termos do 
art. I•, item II, do Decreto n• 74.157, de 6 de junho de 1974, obedecidas as demais exigências dos órgãos encarregados da exe
cução da política económico-financeira do Governo Federal, e, ainda, as disposições da Lei Estadual n• 432, de 27 de dezembro 
de 1983. - -

Art. 3• Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação. 
Senado Federal, 20 de novembro de 1984. -Senador Moacyr Dalla, Presidente. 

Faço saber que-o Senado Federal aprovou, nos termos do art. 42, ·inciso VI, da Constituição, e -eu, Moacyr Dalla, Pre
sidente, promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO N• 94, DE 1984-

Autoriza o Governo do Estado do Rio de Janeiro a contratar, com base na Resolução n•62, de 28de outubro de 
1975, do Senado Federal e da Resolução n• 923, de 17 de maio de 1984, do Banco Central do Brasil, operações de cré
dito no montante equivalente a USS 16,562,894.80 ( dezessels milhões, quinhentos e sessenta e dois mil, oitocentos e 
noventa e quatro dólares e oitenta centavos). 

Art. 1• 1:. o Governo do Estado do Rio de Janeiro autorizaao a contratar, com a garantia do Banco do Estado do 
Rio de Janeiro S.A.- BANERJ, na forma do parágrafo único do art. 3• da Resolução n• 62, de 28 de outubro de 1975, do Sena
do Federal, operações de crédito no valor total de Cr$ 37.929.000.000 (trinta e sete bilhões, novecentos e vinte e nove milhões de 
cruzeiros), correspondente a USS 16,562,894.80 (dezesseis milhões, quinhentos e sessenta e dois mil, oitocentos e noventa e qua
tro dólares e oitenta centavos), ao amparo da Resolução n• 923, de 17 de maio de 1984, do Banco Cenfral do Brasil, destinadas à 
rolagem das parcelas de principal, vencidas e vincendas no presente exercício, relativas ao empréstimo anteriormente realizado 
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EXPEDIENTE 
CENTRO GRÁFICO DO SENADO FEDERAL 

AIMAN GUERRA NOGUEIRA DA GAMA DIÁRIO DO C6)NGRESSO NACIONAL 

Dirotor·Geral do Senado Federal 
lmprono sol> a rolf'O"sabili<lado d" Mesa do Sonado Foderal 

ALOISIO BARBOSA DE SOUZA 

Diretor Executivo 

LUIZ CARLOS DE BASTOS 

Diretor Industrial 

RUDY MAURER 

Dirator Administrativo 

ASSINATURAS 

V!c SüfJctrfície: 

Semestre ........••.•. _ ••....•••.•••. -. .. 
Ano •...••.•••••.••••••••••••.•••••••• 

Exemplar Avulso, Cr$ ~.00 
Tiragem, 2.200 exemplares 

Cr$ 3.000,00 
Cr$ 6.000,00 

no valor deUS$ IIO,OOO,OOO.OO.(cento e dez milhões de dólares), contratado com um conjunto de bancos, obedecidas as demais 
condições constantes do respectivo processo. - --

Art. 2• Esta Resolução entra em vig0t na data de sua publicação. 
Senado Fede.ralcJO de novem]Jro de 1?_84,- Senadpr. Moacyr D~lla, Pn,sidente. 

Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos termos do art. 42, incis-o VII, da Constituição, e eu, Moacyr Dalla, Pre
sidente, promulgo a seguínte _ 

RESOLUÇÃO N• 95, DE 1984 

Suspende a execução dos arts. 117 e 119 da Lei n•1.436, de28 de dezembro de 1977, do Município de Adamanti
na, Estado de São Paulo. 

Artigo único. É suspensa, por inconstitucionalidade, nos termos da decisão definitiva do Supremo Tribunal Federal, 
proferida em 6 de abril de 1983, nos autos do Recurso Extraordinário n• 97.807-1, do Estado ·de São Paulo, a execução. dos arJs. 
117 e 119 da Lei no 1.436, de 28 de dezembro de 1977, do Municíp-io de Adamantina, n·aqüele Estado. 

Senado Federal, 30 de novembro de 1984.- Senador Móacyr Dalla, Presidente. 

Faço saber que o Senado federal aprovou, nos termos-de art.42, i"ricíso VI, da Consütuiçãõ, e eu, Moacyr Da !la, Presi
dente, promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO N• 96, DE 1984_ 

Autoriza o Governo do Estado de Mato GroSii!l_a elevar, temporariamente, os parâmetros fixados pelos itens I e 
III do artigo 2• da Resolução n• 62, de 1975, modificada pela :Re8olução n• 93, de 1976, ambas do Senado Federal, de 
modo a permitir a contratação de operação de crédito no valor de CrS 36.876.518.417 (trinta e seis bilhões, oitocentos 
e setenta e seis milhões, quinhentos e dezoito mil, quatrocentos e dezessete cruzeiros). 

Art. )o 8 o Governo·do Estado de Mato Grosso autorizado a elevar, temporariamente, os parâmetros fixados pelos 
itens I e lli do artigo LO d·a Resolução no 62, de 28 de outubro de 197), modificada pela Resolução no 93, de II de outubro de 
1976, ambas do Senado Federal, de modo a permitir a contratação de uma operação do crédito no valor de Cr$ 36.876.518.417 
(trinta e seis bilhões, oitocentos~e_setenta e seis milhões, quinhentos e dezoito mil, quati"ócerü·os e dezesscte cruzeiros), correspon
dente a 3J038.Il0 QRTNs, considerado o valor nominal da O~TN deCf$ 12.p7.98, i,cl?ze mil, ~entoe trinta e sete cruzeiros e 
noventa e oito centavos), vigente emjulho de 1984, junto ao Banco de Desenvolvimemõ Éconômico e Social- I;lNDES, desti
nado à construção de estradas viéinais do Programa POLONORDESTE, naquele Estado Estado, obedecidas as condições ad-
mitidas pelo Banco Central do B;~si!, no "respectivo p"roeesso. · . · _ · _ · . -

Art. 29 Esta Resolução entra em o vigor na -d3.ta- cte ·sua_ pubfiCàÇã6. 
Senado FederaJ, 30 de novembro .\!e ~984. -=-·Senador lVÍoacyr D~lla,_ Presi.âente, __ 
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Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos termos do art. 42, inciso VI, da Constituição, e eu, Moacyr Dalla, 

RESOLUÇÃO N• 97, DE 1984 

Autoriza a P.refeitura Municipal de Culabá, Estado de Mato Grosso, a contratar operação de crédito no valor de 
Cr$ 7.952.802.o00 (sete bilhões, novecentos e cinqüenta e dois milhões oitocentos e dois mil cruzeiros). 

Art. I• E a Prefeitura Municipál de Cuiabã, Estado de Mato Grosso, nos termos do art. 2• da Resolução n• 93, de II 
de outubro_de_l976, do Senado Federal, autorizada a contratar operação de crédito no valor de Cr$ 7.952.802.000 (sete bilhões, 
novecentos e cinquenta e dois milhões, oitocentos e dois mil cruzeiros), correspondente a 600.000 UPC, considerado o valor no
minal da UPC de Cr$ 13.254.67 (treze mil, duzentos e cinquenta e quatro cruzeiros e sessenta e _s_ete centavos), vigente no 3• tri
mestre de 1984, junto ao Banco do Estado de Mato Grosso S.A., este na qualidade de agente financeiro do Banco Nacional da 
Habitação~ BNH, destinado ao_desenvolvimento do Projeto CURA A REÃO, naquela Capital, obedecidas as condições admi
tidas pelo _B_anco_ Central do Brasil, no respectivo processo. 

Art. 2• .Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação. 
Senado Federal, 30 de novembro de 1984. -Senador Moacyr Dalla, Presidente. 

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

RESOLUÇÃO N• 98, D~ 1984 

Autoriza o Governo do Estado de Mato Grosso do Sul a contratar operações de crédito no valor global de Cr$ 
10.070.469.604 (dez bilhões, setenta milhões, quatrocentos e sessenta e nove mil, seiscentos e quatro cruzeiros). 

Art. I• E o Governo do Estado de Mato Grosso do Sul, nos termos do art. 2• da Resolução n• 93, de I I de outubro 
de 1976, do Senado Federal, autorizado a contratar operações de crédito no valor global de Cr$ 10.070.469.604 (dez bilhões, se
tenta milhões, quatrocentos e nove mil, seiscentos e quatro cruzeiros), correspondente a 98~.918 UPC, considerado o valor no
minal da UPC de Cr$ 10.235,07 (dez mil, duzentos e trinta e cinco cruzeiros e sete centavos), vigente no 2• semestre de !984,jun
to ao Banco do Estado de Mato Grosso do Sul S.A., este na qualidade de agente financeiro do Banco Nacional da Habitação
BNH, destinadas à integração do FAE(MS, como complementação aos recursos do Estado, em contrapartida aos do Banco 
Nacional da Habitação--' BNH (Subprogra[llas: REFINAG-REFINESG), para comunidades de grande e médio portes; re
compor a integralização direta do FAE-MS; garantir recursos_ adicion-ais do Estado, para atender ao abastecimento de água às 
comunidades de pequeno porte; e complementar recursos do FAE-MS, para obras de Campo Grande, obedecidas as condições 
admitidas pelo Banco-central do Brasil, no respectivo processo. 

Art. 2• Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação. 
Senado Federal, 30 de novembro de 1984. -Senador Moacyr Dalla, Presidente. 

Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos termos do art. 42, inciso IV, da Constituição, e eu, Moacyr Dalla, Pre
sidente promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO N• 99, DE 1984 

Autoriza o Governo do Estado do Paraná a realizar operação de empréstimo externo, junto ao Banco Interame
ricano de D~senvolvimento - BIB, no valor de Cr$ 117 ,Ooo,OOO,OO (cento e dezessete milhões de dólares) destinada 
ao Programa de Rodovias Alimentadoras do Estado. 

Art. 1• E o Governo do Estado do Paraná autorizado a realizar, com a garantia da União, uma operação de empréstimo ex
terno no valor de US$ I I 7,000,000.00 (cento e dezessete milhões de dólares) ou o equivalente em outras moedas, de principal, 
junto ao Banco Interamericano de Desenvolvimento- BID, destinada ao Programa de Ro_dovias Alimentad_oras do Estado do 
Paraná -- 3• etapa. -

Art. 2• A operação realizar-se-ã nos termos aprovados pelo Poder Executivo Federal, inclusive o exame das con
dições creditícias da operação, a ser efetuado pelo Ministério da Fazenda em articulação com o Banco Central do Brasil, nos ter
mos do art. I•, item II, do Decreto n• 74.157, de 6 de junho de I 974, obedecidas as demais exigências dos órgãos encarregados da 
execução da política econômico-finanéeira do Governo Federal e, ainda, as disposições da Lei Estadual n• 7.910, de 27 de se
tembro de 1984, autorizadoras da operação. 

Art. 3• Esta Resolução .entni em vigor na ·data de sua publicação. 
Senado Federal, 30 novembro de 1984. - Senador Moacyr Dalia, Presidente. 
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1-ATA DA 232• SESSÃO, EM 30 DE NO
VEMBRO DE 1984 

LI-ABERTURA 

1.2 ~EXPEDIENTE 

1.2.1- Mensagem do Senhor Presidente da Re
pública 
- N• 248/84 (n• 484/84, na origem), submetendo à 
deliberação do Senado o Projeto de Lei do Senado_ n~' 
253/84-DF, que autoriza o GovernO do Di_~rito Fe-
deral a Contratar operação de crédito no valor de 
Cr$ 169.n5.407.9JO. 

1.2.2- Oficio do Sr. Jt&cret,rlo da Cimara dos 
Deputados 

Encaminhando à revisão do Senado autógrafo do se
guinte proteJo: 
-Projeto de Decreto Legislativo n'i' 28 j84 (n"' 
79/84, na Casa de origem}, que autoriza o Se.nbor 
Presidente da República a se ausentar do PaíS ·n~O i:lia-
9 de janeiro -de 1985, para um Encontro de Tr:abalho 
com Senhor o Presidente da R~p(iblica Argentina. 

1.2.3_- Parecer encaminhado à Mesa 

1.2.4- Comunlcaçio da Presidência 
-Recebimento da Mensagem :!1~ 248}84 (n9 

484/84, na origem), pela qual o Senhor Presidente da 
República, submete ao Senado FeQ_eral Projeto de 
Lei que autoriza o Governo do_ Distrito F~deral a 
contratar operação de crêdito_ no valor çle Cr$ 
169.375.407 ~930, com recursos do Banco Nacional da 
Habitação-BNH. 

1.2.5 ...... Requerimentos 
- N9 359/84, de urgência para a Mensagem Presi
denci3_1_09-2 i;(<fe- i 984~ peJaquar o· Sei-i h o r Presícte-rite 
da República solicita aUtorizaÇão do Senado para 
que o Governo do Estado de Min_aª G!=r~is põssa 
contratar operação de crédito no valor de CrS 
105.381.320.108. 

- N9 360/84, de urgência para a Mensagem n'i' 
234/84, soliCitando autorização do_Senado Federa] a 
fim de que o Governo do Estado da BahiJl possa con
tratar operação de crédito no valor de. Cr$ 
2 L654.154.379. 

1.3- ORDEM DO D.IA 

-Projeto de Resolução""' 93/84, que suspende a 
execução da _locução oy _mandado de segurança, 
constante da_le_t(a, ·~ .. dojnçiso T dq_a_rtigo 22,_do 
Código-Eleitoral, instituído pela Lei n'i' 4.737, de 15 
de julho _de 1965. Aprovado. Ã Com.Jssão de Re
dação. 

1.4- MATÉRIAS APRECIADAS APÓS A OR
DEM DO DIA 

- Projeto de_ Dec_r~to Legislativo n'i' 28/84, ~m r~
gime de urgência. Aprovado, após pareceres das co
missões -Competentes-. À Comissão de Redaç~o. 

- Redação· final do Projeto de Decreto Legislati
vo n"' 28/84, em regime de urgê-ncia. Aprovada. Ã 
promulgação. 

-Mensagem n"' 213/84, em regime:: de urgência, 
nos terffios do Requerimento n"' 359/84, lido no Ex
pediente. Aprovada, nos termos do Projeto de Reso
lução n"' 115/84, após pareceres das comissões com-_ 
petentes. Ã Comls"são_- de Redação. 

SUMÁRIO 

- Redação firi.al do Projeto de Resolução n'i' 
115/84, em regime de urgênci_a.Aprovada. Ã promul· 
gação. 

- Mensagem n"' 234/84, em r~gime de urgência, 
nos termos do Requerimento n9_3~0/84,lido no expe
-diente. Aprovada, nos termos do Projeto de Reso
lução n'i' l 16/84, após pareceres das comissões com-
petentes. À Comissão -de Redação. _ __ 

- Redação final do Proje~o- d~ Resolução n'i' 
116/84, em regime de urgência: Aprovada._ À piomul-
gação: -

Í.s- DISCURSO APÓS A ORDÉM DO ·mA--

SENADOR NELSON CARNEIRO - Negativa 
da Rede Ferroviária Federal em complementar a 
aposentadoria por coniã da União, de antígÕs servi· 
dores,. pelas razões que: especifica:--

1.6- COMUNICAÇÃO DA PRESIDENCIA 

Convocação de sessão extraordinária a realizar-se 
hoje, às lO horas e 35 minutos, com Ordem do Ola 
que designa. 

1.7- ENCERRAMENTO 

2-ATA DA 233' SESSÃO, EM 30 DE NO-" 
VEMBRO DE 1984 

2.1-ABERTURA 

2.2- EXPEDIENTE 

2.2.1 -Parecer encaminhado l Mesa 

2.2.2 - Requerimentos 
- N"' 361/84, de urgência para o Projeto de Lei da 
Câmara n"' 233; de 1984 (n'i' 3.740/84, na CaSa de ori
gem), que dispõe sobre a çriação de cargos no Qua
dro Perinãnerite-da Secretaria do Tribunal Regional 
Eleitoral do Estado de Goiãs, e Qá outras providên· 
cias. 

- N'i' 362/84, de urgência para_ a Mensagem n"' 
230,. de_ 1984, solicitando autorizaçãO do Senado Fe
deral a fim de que a Prefeitura Municipal de Cuiabã, 
Estado de Mato Grosso, possa contratar op~ração de 
credito no valor de Cri 5.260.260.487 (cinco bilhões, 
d_u_z_entos e ses~nta mUhões e duzentos e sessenta mil, 
quatrocentos e oitenta e sete cruzeiros). 

:U- ORDEM DO I) IA 

Projeto de Decreto Legislativo n'i' 7, de 1982 (n9 
124/82, da Câm~ra -dos J:?eputados), que aprova õ 
texto 9-o acqrdo básico de cooperação _cientí_fica e_lêc
níca entre o Governo 9-a R~Pública- Federativa ~dO 
Brasil e o Governo do Reino da Arábiã Saudita;-Con
cluído em ~rasília, a 13 ge agqsto de 1984. Aprovado, 
com subemenda. Â Comissão de RedaçãÕ-

2.4~MATÉRIAS APRECIADAS APÓSAOR 
DEM DO DIA 

-Projeto de Lei da Cân,-a::ra [1<1 _233/84 (n'i' 
3.740/84, na Casa de origem}, ell} regime de urgência, 
nos t~rmos do Requerimento n"' 361, de 1984, lido no 
Expediente. Aprovado, em primeiio turno, após pare:. 
ceres das comissões técnicas. 

- Mensagem n"' 230}84, em regime de ur,gência, 
nos termos do Requerimento n"' 362/84, lido no Ex
pediente. Aprovado, após pareceres das comissõ_es 
Jécnícas, nos termo) do Projeto de Resolução n"' 
117/84. Â Comissã_o de Redação. 
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- Redação final do Projeto de Resolução n'i' 
117/84, apreciado anteriormente. Apfovado. Ã pro
mulgação. 

2.5 -c DISCURSO APÓS A ORDEM DO DIA 

SENADOR NELSON CARNEIRO- Apelo ao 
s;nh.Qf--Ministro do EXêreiiO, no sentido de se apurar 
decisão judicial do Consultor-Jurídico daquele Ór
gão, -no ·ccmceriiente ao não pagámento· de pensão a 
ex-eS,ofãS de militares. 

2.6"' DESIGNAÇÃO DA ORDEM DO DIA 
DA PRÓXIMA SESSÃO. ENCERRAMENTO 

3-ATA DA 234• SESSÃO, EM 30 DE NO· 
VEMBRO DE 1984 

3. t- ABERTURA 

3.2- EXPEDIENTE 

3.2.1- Oficio do Sr. l9-8ecretárlo da Câmara aos 
D~putados 

Encaminhando à revtsão do Senado autógrafo do se
guinte pi"Ojeto: 

....:. Prójeto de D~reto Legislativo n"' 29/84 (n"' 
69/84, na Câmara dos Deputados}, que aprova o tex
to da Conv-enção n'i' 119, Sobre Proteção das Máqui
nas, adotada na 47~ Sessão da COnferência Interna 
cionai do Trabalho; da O!g-anização" Internacional do 
Trabalho -OIT, realizada em Genebra, em junho de 
1963. 

3.2.2- Pareceres encaminhado!. à Mesa 

-3.2.3 -Leitura de projetos 
-Projeto de Lei d_o Senado n9_254/84, de autoria 

do -Sr. SenadQr Nelson Carneiro, que as.segura apo· 
sentadoria especial à categoria de trabalhador que es
pecifica. 

-Projeto de Lei do Senado n'i' 255/84, de autoria 
do Sr. Senãdor Carlos Chiarelli, que dispõe sobre a 
comprOvação de serviço prestado por profissional li
beral perante a Previdência Social, para efeito de 
concessão de benefício de prestação continUada. 

~.:._ Piojeto de Lei do Senado n'i' 256/~4. de autoria 
do Sr. Senador João Lobo, que acrescenta artigo ao 
Decreto-Lei n'i' 73, de 21 de novembro de l966._que 
dispõe sobre o Sistema Nacional de Seguros Priva
dos, regula as operações de seguros e resseguros e dâ 
outr_as prqvidências. 

" 3.2.4. - Disclirios do Expediente 

"SENADOR GASTiiO MULLER - Comentários 
sobfe o ·artigo publícadó no jornal O Estado de S. 
Paulo sob o título "Atestado de óbito do PDS" .. e, 
sobre o editorial do jornal O Globo, sob "o_títulQ. "Au
todestruição de um grande partido". 

SENADOR NELSON CARNEIRO. como L!der 
-Declaração atribufda ao candidato da Aliança De~ 

.: - mocráti~a.-or. TancrC:do Neves, admi-tindo a possibi
lidade de se submeter a um referendum depois da pos
se. 

SENADOR MOACYR DUARTE, como Llder
Repercussão da sucessão presidencial no âmbito do 
PDS.-
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5.~- ORDEM DO DIA 

- Redação final da_ Emenda do Senado ao Projeto 
de Decreto Legislativo n"' 41/81 (n9 102/81, na Câ
mara dos Deputados), que aprova o texto do acordo 
de cooperação científica e t:eenOiógica entre o Gover
no da República Federativa do Brasil e o Governo dª 
República da Colômbia, assinado em Bogotâ, a 12 de 
marco de 1981. Aprovada. À Câmara doS Deputados. 

5.4- MA TERIAS APRECIADAS f\PÚS A OR
DEM DO DIA 

- Projetç. de Lei da Cãmara n"' 154/84, em regime 
de urgência, nos termos do Requerimento n' 370/84, 
lido no Expediente. Aprovado, após pareceres das co
missões competentes. À sanção. 

Oficio n~' S/31/84, em regime de urgência, nos ter
mos do Requerimento n'>' 371/84, lido no Expediente. 
Aprovado, nos termos do_ Projeto de Resolução n9 

119/84, após pareceres das comissões competentes. À 
Comissão de Redação. 

- Redação final do Projeto de Resolução n9 
119/84, em regime de urgência. Aprovada. À promul
gação. 

5.5- DISCURSO APÓS A ORDEM DO DIA 

SENADOR NELSON CARNEIRO- Decisão to- ~ 

mada pelo Ministérío da Saúde, no sentido. de acatar 
· ··exãmes assinados por farmacêuticos. Necessidade de 

se corrigir a disparidade salarial dos funcionãrios -da 
Empresa de Correios e .Telégrafos. 

5.6- COMUNICAÇÃO DA PRESIDENCIA 
Convocação de sessão extraordinãria a realizar-&::. 

amanhã, às 10 horas, com Ordem do Dia que desig
na. 
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5.7- DESIGNAÇÃO DA ORDEM DO DIA 
DA PROXIMA SESSÃO .. ENCERRAMENTO 

6- DISCURSO PRONUNCIADO EM SES
SÃó-ANTERIÓR 

-Do Sr. Humberto Lucena, na sessão de 29-ll..s4 

7- ATA DE COMISSÃO 

8- MESA DÍRETORA 

9- ÚDERES E VI CE-LIDERES DE PAR'I'I
DOS 

lO- COMPOSIÇÃO DAS COMISSÕES PER
~ANENTES~ 

Ata da 232\1 Sessão, em 30 de novembro de 1984 
2~ Sessão Legislativa_Ordinária, da 47~ Legislatura 

EXTRAORDINÁRIA 

ÀS 10 HORAS, ACHAMCSE PRESENTES OS SRS. 
SENADORES: 

Jorge Kalume- Altevir Leal- Mário Maia- Euni-: 
ce Michiles - Fábio Lucena - Raimundo Parente -
Claudionor Roriz- Gaivão Modesto.- Odacir Soares 
- Aloysio Chaves - Gi:tbriel Hermes~ l:lélio__ GueiiOs 
-Alexandre Costa- João Castelo- Aibe:rto Silva-
Helvídio Nunes -João Lobo-- Almir: _fiDtQ_- José 
Lins - Virgílio Távora - Carlos A_lberto --:.-:. Moacyr 
Duarte- Martins Filho- Humbert_o Lucenã- Mar
condes Gadelha - Aderbal ]_urema ~ Cid Sampaio -
Marco Maciel- Guilherme Palmeira- Carlos Lyra
Luiz Cavalcante - Passos Pôrto - Jutahy Mag~lh~es 
-Lo manto Júnior_-João Catmon- Josê lgnáCio Fer
reira - Moacyr Dalla - Nelson Car_neiro - Moryan 
Acayaba - Benedito Ferreira - Hellrique Santillo -
Mauro Borges - G~stão Mül1er __ - José Fragelli - -
Marcelo Miranda- Saldanha Derz_i- Álvaro DiaS- -
Lenoir Vargas - Carlos Chiari:lli - Pedro Simon -

.OctáviO Cardoso. 

Presidência do Sr. Raimundo Parente 

meter_ à elevada deliberação de Vossas Excelências, 
-a-companhado de Exposição de Motivos do Senhor Go

vernador do Distritõ Federal, o projeto de lei que .. auto-
- iiza o Goverrl\) do Distrito F edÚal a-contratar oPeração 

de crêdito internO_~n/j valO-r de Cr$. 375.169.A07.930,00 
(cent9 e sessenta e nove bilhões, trezentos e setenta e cin
co m_ilhões, quatrocentos e sete mil, novecentos e trinta 
. cruzeiros), com recurso-s--do Banco NaciOnal da Habi-
~ação --:-~SNH". ~ _ 

Brasília, 29 de novembfo de 1984. -Joio :figueiredo. 

E.M.E 
N9 Ô26/84-GAG -Brasília, Í9 de novembro de --1984 

Excelentíssimo Senhor Presidete da República, 
_Tenho a honra de submeter à elevada apreciação de 

Vossa J~xcelência o _pedido de emprês~imo em moeda na
-Clonai junto ao Barico Nacional da Habitação- BNH, 
no valor __ de 9.479.790 UPC's, equivalente, ao preço do 49 
trimestre -de 1984, a cr~s ló9:375.407.930,00 (cento e seS
senta e- nove bilhões1_ trezentos e setenta e cinCo milhões, 
qua~rocentos e seteffiil e novecentos e trinta cruzeiros), 
que deverá, com a anuência de Vossa Excelência, ser en-

O SR._iRESIDENTE (R,_aiml!ndo Parente)- A lista 
de presença acusa o comparecimento--de 51 Srs. senado
res. _Havendo número regimental, declaro aberta a ses
são. -- _ c~I"!!!J!h~~o ~o Senadõ Federal, objetivando AutorizaÇão 

Sob a proteção de Deu.!l iniciamo~ nossos trabalhos. 
O Sr. !"'-Secretário procederá à leitura do expediente. 

É lido o seguinte 

EXPEDIENTE 
MENSAGEM 

Do Senhor Presidente da República submetendo à de
liberação do Senado projeto de lei: 

MENSAGEM N• 248, de 1984 

(N• 484/84, na origem) 

Excelentíssimos Senhores Membros do.S_enado Fede
.ral; 

Nos termo_s do art. 51, combinado com o artigo 42, 
item V, da Constituição Federal, tenho a honra de sub-

-legi-slativa pari qUe o Governo do DistritÕ Feder8.1 pos-
sa firmar esta operação. · 

O efuprêSfiiifo Ora s-oliCitado destiii3.-se ao Programa 
de Despoluição do l:ago Paranoá, encetado pelo Gover
no do Distrito Federal, sob a orientação técnica da Com
panhia de Água e Esgotos de Brasílhi - CAESB e serã 
executado no quadriénio 84/87, conforme croilograma 

-abaixo: 

1984-3.597.783 UPC's 
1985 - 3.656.059 UPC's 
1986- 1.269.100 UPC's 
1987- 956.848 UPC's 

t. por oportuno esclarecer que a amortização do capi
tal .dar-se-á em 30 (trinta) anos, mais 3 (três) anos de ca- ~ 

rência,_ à taxa_dejuros de 2% ao ano, acrescido dos rea
justes trim~trais da UI?C. 

Quanto aos detalhes da execução das obras, os ricos 
de não executá-lã.s e- os benefícios que o programa pro
pOrcionarª à POPutã.Ção Oo Plano PilotO e PeníSulas 
Norte e Sul de BraSÍlia, estão iriseridos no Relatório r&:. -
nico, elaborado pela CAESB, que faz parte integrante 
desta exposição de motivos . 

8. SAREM já manifes~ou seu reconhecimento a priori
dade -da- c~ntrataçãÕ_ da-operação proposta, conforme 
ofício n"' 1555/84, que ora anexo ao presente. 

Aproveüo a õportunidade para reiterar a Vossa Exce
lência, minha elevada estima e consideração. -JoséOr
nellas de Souza Filho, GOvernador. 

Oficio/SAREM/n• 1.555/84 
Senhor Governador: 
Tenho a honra de referir-me à solicitação de V. Ex• re

lacionada com os aspectos de prioTidade do Programa de 
Saneamento do Distrito Federal,_ para fiJ]S de contra

-tação de operação de crédito junto ao Banco Nacional 
de Habitação- BNH, no valor equivalente a 9.479.790 
L! PC, objetfvando a despoluição do _Lago Paranoã, a ser 
reali~Jja_Q.~W.tro do_seiuinte cronograma: 

1984 - 3.597.783 UPC 
1985 - 3.656.059 ~UPC ~ 
1986- 1.269.100 UPC 

~ I 987 - 956.848 UPC 

2. No tocante à operação em referência, com base no 
Decreto 85.471, de 10-12-80, reconheço a_ prioridade re
querida com vistas à contratação da operação proposta, 
atê o limite de 9.479'.790 UPC, equivalente a CrS 
169.375.407.930 (cento e Sessenta e nove bilhões, trezen
tos e setenta e cinco milhões, quatrocentos e sete mil e 
nõvecentos_e trinta cruz.eiros), a Pre~s de novembro/84. 

Aproveito a opo-rtunidade para renovar a V. Ex• pro
testos de apreço e con_sideração. -. Pedr~ P~IÕ de Ulys
séa, Secretário de Articulação com os Estados e Municí
pios. 
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INTRODUÇÃO 

O tayo Pilrano4, rm Brasnia, encontn-i:e em elewdo eHil•JiO de 
cutrofll~ln. A raz.lo disto uti' VinC\Ilada r1c fluxo permanerneo de 
nutri&ntes quo descarrega no co..-po d'.~ua provt!niente 00 t':>da ~ bOleia" 
cb lago. 

A:t. crt:.ç6cs de tr;~tamento exi,tente1: ETE ·Norte e ETE ·Sul tlm 
lmportJnc!.a fund:lmcntal n~ ___ viol!Jili~.;~çJo do. PrO')rdm.J de Re.:upcr.lÇ.ÜO 
00 L3t(JoPar:moá. EntretaMQ, est5o oper;;.r.dO atwlmMte j.1 em condi_· 
ç6es de sobrt"C"Jrg:l e illé-m dos to, nSo foram projetildJ:$ com a finalidade 
de remo'!Jer nutrientes. .. ----= . . _ 

P.11r;11 ~ue o obreti..-o do proqram.1 seja r.crfi!'Í!ilm<'"-le alr~lri"cOOo,l!
nccen.1rlo ~·Jo O$ e•,qntOJ h'j.Hn subm<'lt!ha .1 urn fi,J!.> """'" O.>ruplo•to 
• êdequ.;xJo, QUIJ al~m de_rer!'IQV!:'r CJr9a_org,{r'l,•~ !Dt:·_J) re.rnovJ t.tm· 
bém os elementos nitrO<Jêr'!iO e 19sforo~ r')Utnent~t~:_d_e c.: na' esp~c1es de 
org•nísmos cuja pro!ifl!r.1i;Jo dc~cOntrõ}.ldol i dirCtoimentcr_ re~pons..lwl 
pelo desequiHbrio eçológu::o do l<~<Jo._ 

I• GRADEAMENTO 

I 
: 

O slne~ma dlt gradeamento, concebi~ p;:~ra • remoc!o <:!e só~· 
dos gross~.:ros. 6 cannitufdo de U!Tlol ass.oci11c:i1• de gradei m~nuous 
• meo:mitada~. 

A re.,IOç;fo do material retido nas grt!du rr.ecanizadas-ser.t efe· 
~~ •tra..-es&t ranelos giratórios, co-m controle: t!:l' freO;úCncia Ue lim
peu~ sendo o mes_mo depo~itado em correias transportador'IS 11 

uslm mnduzado .-,ltt uma pt"ensa. 
~~ prensado. o material 4 depositodo numB _C3ça.nba de 

concmo. or:d• ser.1 .1cumulado e dai transj)Grtz::!O par;r ~eu dótino 

final. Os d.dosprlncip'llild.11 gradei cstfO,.Ipresan~.ldC:J n• T.tbe!a 1. 

TABELA 1 

GRADEAMENTO EiE-Norta ETE·&.d 

GRADE MANUAL 
- PopulaçGo ronwbuintelhab) 251.124 457.335 
-Vu3o média (1/sl 920 1.500 
-Vua'oi'Tioi:..:iTiiiHisl 2.300 '3.750 

~ 

- Núl'l'lCrO de grades . 1 I 
-Espaçamento entr11 barras fmml 25 25 
- lnclin,)Ç:fo ela grade com 01 horizonta_1_(0) 60 60 
- Umina d'dg.Ja {grade limpa) {mm) 

•rnh::[I'T'llll 1,16 1.39 
• rrM!dia. • 0.99 1,20 

- l~rgura do Canal {ml 3 • .00 •• 40 

GRADES MECANIZADAS 
-Número de \jradas 4 • -Tipo Cu NOS C'!Jf'WS 1- Espaçamento •ntre barras (mml 19 19 
- L.1min• d'~ua (gr.ldl) limp.l) (m) I •mhtim.1 (cemurNunidad• d11sativadal 1.04 1.2B 
·~ia · 0,91 1,12 

- L1r9ura d• eada eanal (mi 1.00 1.20 I PRENSA OE MATERIAL GRADEADO 
3.0 4.9 , - Produc:io de maten.atgradeado (m.lfdial 

- Volu~ após pren1"'1em fmltoial 1,7 2.7 

Após os estudos desenvolvidos ficou estabelecido como ideal o 
sinema de trat;,mento bioló')ico. a fi ":I de se atend~r as f.Jses Hc;v•.:::l.J e 

_sóliW, suph:mentado ovando ncce..:sjuo por tr.tt.:JIT\1:!1'\to qu'm•ro f•.,~l. 
· A populaç.:fc de 1aturaç."'io dols .1re:t5 que contnbuem com lJ--;::J· 

-mdfltodc UQOtos no L<190 Par.Jno.1ser3 de, aprox•m.ld.JIT'If!I'IH~. ii O. C•:·) 
habit•ntel,. EHolo poputaç{,"o t(!ores>;!ntará _U_!Tlol C:tN).:J oro~.~n•c.J 1..1e !::2 
tonela_da1:/d1<J !cm termos de DBOl. 10,5 tone!<~das/dlil de n•tfo;~noo e 
~~0~~~~~~~~~:~ /~" fó~f~ro, contídos num<J w.tSo tot.Jl- fN!Ciõl c:~ 

Auim, com ~ estacões_. "xiuente-1- :u'Tlplt<ld';:n 1t modWodaf 
Sr:<]urxlo o prou:-1~0 do trõll.lmt:nto e~colhidt>, '" otHerJo tot'ft'\QÇÓe$ ~• 
97%de 000, !.12% de nitrO<JCnto e ~9',.;, do. fósforo. 

A Sc<)ulr apr.,s.entam~ as ca~acten'stic.:u pr'!ncip.:~li das novas uni· 
dJdes, extrJ(d.ls do ~OJCt"O-dl.ls~·nvoJ!vido ·pala CAESB e oi.Jbora.Oo.> pel• 
~EEB~- Engcnha~id do Proí~t~s. _ __ ___ _ 

DESARENAÇÃO 

01: dc~arenadores foram concebidos para remover part:cula:l 
~rn dimenW"es superiores a 0,15 ·mm._ O equlç,mento cons•wr.a- ' 
basicamente, de uma ponte anot:iada ..__um raspador de-Oraco d:..l:r!; i' 
" um meonis:no d<r la~r.~gem ~: transporte do tipo balanam { .... , ~I-

king be.:_m~~.a ras~.a ser.t c:ondu%ida a uma C:lb:lll de oo;et~. c:,_· j 
~~~z~e.rá removida por meio d~ um meaoismo de transpe:"''~ c l 

Ao final d'.) percur.So a areia ser.i transferida para uma oorr~·.t 1 
tran:rportadora, e assim oonCu,:ida pllra uma C:Jçaml:la de coo•;reto.· ~· 
de onde, a exemplo do rr.uerial gradeado, ser a transportada p.Jra o 

seu des~~:~r:,a:.principais dos desar-en~o~~"'inso •present.ad!lS na 

Tobolo2. j 

TABELA2 

OESARENAÇÃO- ET.E-None ETE;Sul Í I 

- Núm11ro d<J de~renadores 2 2 

~Taxa da aplicaçj'o superfici<il (wzão 

mbimal {m3/m2.h) 46 58 

- Umin• d'~ua lm) 

·máxima 0.97 1,07 

~ rredi~ 0.90 0,93 I 
- Di~metro d.., tanque d• d~canl:::çf'o lml t0,67 \:::?',19 I 
-Profundidade do.tanqu• lml 1.40 1.50 

- Produc:l'o d• arei~ (m 3 /diolll 2.0 3.2 
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. DECANTAÇÃO PRIMÁRIA 

A dtCIIntaç.Jo ptlm:frla obj&thn uma rtduç4o dos sólidos em 
•wpens5o • d, oao. 

O rquip.1mcn10 a nr utiHl;~do n.1 dedntaç.'So mnsiulrJ b:~d• 
OIINnta de folSp.-doru mm ação rou1tiv. IUttenHltlOS por' meia 
pontt de u~çlo P•tirtrlca. 

A rcmoçCo do lodo s~r.i iltl"''vé'l dç pre:u$o hrdromHI~ com 
, detcttgalnlerrnite/1le, controlad.a por v.Uvul• de fundo. 

A escuma s.cri rtmovide por ,.,pcdores ltJperllc:lals f!o3tl 

ICIIIUI cnlctoras, dt ond• u reuni ri 110 lodo prlm6rlo, t1tndo porUn• 
to • mesm.1 dtnlnaç;lo flnDI. 

Parte do lodo removido nos decanudores pod.,.~ ser reter· 
nlda ao fluxo de tratamento, ap6j g,_deamento am1v!s de ljllradt 

I rcutlw. com o objetivo de a)ustar 1 nlaç:ào NTK/000 no cuo 

I d• M conn•t•r11n1 wlorts fora dos llmiu~s adequ:.dos. 
Os dados prln'clpais dos deeantadortf, primários est.fo llpte

, llfltados n.a '1'1btla 3. 

, 

I 
TABE!.A3 

I 

I 
DEt~AN'I'AÇÃO PRIMÁRIA !'I'E·NoMt C.:TE•Sul 

DECANTACOR PRIMÁRIO 
i - Nórntro di unidlldtS 2 3 

: ~!~~~:j:'~~elo superficial {m3Jm' hl 
32 32 

I •COm wz.ro IT'Idxlma 6,15 5,60' 
•C:Omwzlo ~dia 2,00 2,'24 

I -Pro fundi~~~ na lat•r~llml 3,0 3,0 
I - Dtclivid.ICll! do fundo (%1 1' 1' 

I - T•mpo ti~ dettncio thl 
0,8\ 0,15 •OOm w.zSo m.ixtma 

•COm v .. .;:So mck:lia 2,03 t,87 
- Comprlmoln(O dt ... ~"'ldor por 

1.00,53. 100,53 ~Cinta:l?r fm) 

I : +~ :: ":~::~ (mJ/m.hJ 
lhr~IH simpl•: 

• eom vazSo m:l xlm1 ~1 •• •com w.zlo mddia 16,5 18 

GRADE ROTATIVA 
1 '1 I - Nómero 01 unidades , 

- v.zro mh:lml de lodo aflutnle (t/s1 • 5 
- Abc!rturas (mm) 2,5·5 2,5·5 

I. 

I 
... 

DECANTAÇÃO SECUNDÁRIA 

A dtcant•ç:;,., seeund.irf• ob/l:tlva • l!!fl*n.e.io c rctor,o do 
lodo prownhmla- do; tcr.torC1 i a d.trilu;o~~.';o do lll/ucnut. 

O lodo decantado ser' removido do fundo do tonqu• JlOI" 
rap.fdorcs de ~ç..io rotativa e exten!So da 2/3 do diimetro, sutttn• 
ti'dos por uma ponta de traÇI!o pcrUCrlca, 

Do poço de acumulaç:So de c:t'd.J tanque. o lodo será r~:tno
vidO por press.fo hidrost:Uic:a com utT\.1 \lltl:lio oonttnua, controJ.aoa 
ttravis de um.s \idlvola tt>IHC6pia ajun.tvel, O lodo retirado dOI 
docarn.dotcs 1or.:i enr;:aminhado p.ilrll os poço~ dá& ele..,at6ri.u • em 
1eguid.1 tec•ieado para 01 reatorts. 

O lodo eventualmente lluluante na svperflele H~:~uldo1 dos 
decantador•• ud r•movldo trn ad.1 tanque por Um ,..ioatior 
superllc:l•l e encaminhado par.t o poço de lodo excedente dos re~ 
tores~ de onde urj bonbeL do para l:)l aden•atloret por fio 1ac.iio, 

Os dlldot prlndpals dos deetntldores Stcund"rios estio 
apreunudos na Tabell .ti: 

TABELA4 

DECANTAÇÃO SEC~'NOARIA ' f~'t-TE•Norte .ETE·S(.d 

- NtífT'\ero oe unldad11 8 12 
-Ot.ametro(ml , 32 32 
- Tt)(' d" aullcaçlo tuparflcl~ol nominal 

(ml/m:Z.hl 
0,61 C,SS ·com w:rlio média 

• eorn wzio rnixlma 1.3> 1,4<1 
- ProrundldtJde n• l.etartl (mJ 3,5 3,S 
- Oeclivid.adtt do fundo l%1 14 14 
- VelocidadeMrlférlca do raspador (m/h) 60 60 
-Razio de rcclrcula:çSo namuul (%) 

1,50 1,50 •mi)Cima 
·mfdia 1,00 1,00 
•mtnim1 0,60 0,50 

-Tempo de dt~~tenç:lo lcon•r<Mrt~ndo 
l"':elrcul.açàa) lhl , 

2.2 2,0 .. na vszro rmtxii'N · 
.. ,,. wdo medi.a .. ~ •.o 
.. na vazio rn(nlma 7,9 7,3 

- Comprlmenlo do vertedor por 
191 1gl decanta-dor lm) ' 

-Tipo. de \lll'rttdor 
.... Ta>ea de venedór na v.ui'o rrwhdma 

tti•nguLar ~tllf'1gular 

tmJ/m.h) 5,< 5,9 
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TRATAMENTO UlOLOGICO 

Ocn objetivos e:st:Jbelecidos p.lra a etapa biolbJiCJ, o prlmo_r· 
diJI E, obvi.amente, a remoç.ío d.J cHJ}l org.lnica, ou seja, ii DOO. 
Por4!m~ no caso espectfico de BrMrlill, um outro objetivo de enorme 
lmport~ncia 4: a rt'm<Jç.Jo de nutrientM, 

A remoç.So bíolóO)iCJ de nutnerHcs objctiVil tanto e rempçSo 
de nltrog.!onio por nitriltc.,ç.:io e 1JcsnitfifuzçJo, qu;~nto • de lósloro, 
pelos n1e<:ar~ismos de "'lu~ury uptake". 

A nhriricaçJo consrHe na tr:Jn1Corrn1c.fo de -emOnia em 
nl1rito •· posteriormente, ern nitt<tto. atravé'l de bacttnas esc>«lficas 
denomi.,~.n niuosomoroolS e nitrobacter. A dc$n•trific.::.ç:So -~-O oro· 
CC$10 de n:dliçJo,atr.Jt\0~ de b~ettri~. do nitr.uo .J nitroqé-n-Lo q:nosO, 
o qu.al t:SUp.1 p.Jf~ a .at.m<>1h:t3, luo ocorr~: en} c:ondtç_óo::' de avltn· 
ci11 de oxigénio doaolvido tcOnoiçdes oln6x•c:ts), t'ias Q~ol•l ;H b.:tc.1~· 
ri.s utilizam Ol nitr~H'tl folO invés de oxi<Jênio~ comn ré.::C'ptoru di: 
i!h~lrons no11eu' ptocP.~\Ot re~pir.uórios. ____ _ 

A rt>moçio biolé>qica de tos foro coruiste rm ce 'ubmt:1er o 
lodo atiVll(lo 1 condiçõu do õ'lltern:.ncia entre ~nilerotl•ose (lJ!Tl.J 

eondiçEo dlllt ausênd.l ·de qujJQu~i' form.3 de o:xigênio, QUC'r livro 
quer n;, formll de nitratai) e aerobtose (condicSo de pr~senca de 
oxigEnlo livn:). luo faz com aue cert.:u esp~cies de b.t~ctériõl$ fc~cno· 
rninad.n •cinetob:le1erl. qfJit acumulam em si o fósforo em quant1· 
dacleswperioru às dem.lis, ~rOitferem,. 

A figura ab.:lixo m0l;tr3, de lJm.a to una e$qUIImdtica, as car;JC• 
tcr!uieas princíp.:Jis d.u zonolS do reato r biolóqico. 

O objctivo princip3l da zona anóxfca é o O e coloar ot mic.ro• 
orv.anlsmos num 8mbiente ausenta de oxigénio livre. induzindo 
•ssim a n=duçã'o dos t~itratos formados na tona aefilda e r~ci,eu!ados. 
~ra a zona aro6xic.1 atravé-s da recircul~.io '"'.J". ~·--- -- · 

A zon.a de fermentação, com auséncia de oxig~nío, quer liYre 
quer na forma de nitr<Jto, serve p.;ua in_duzir' u~ CQnoicào de 
.. ,tfes:s- :tos microorgani~mo"i'teeircUTãc!OsOo a_ec..an~adcif-~-e<:l.tnd.irio 
al:f3Vb de -b- ou, t'iO e.uo de lt:ores de nltr<~!O eJtceuivof na reett· 
cul~çEo ~.b ... reclrculados :ut'ilvés de "c". Ncs!lt Ut<timo-·C:;u.o, o lodo 
de n:tomo dos decant&dores secund.irios Q introd~zid.O n:1 zona 
an6xia tb'). 

. A distribuição ffsica d~ :z6nM ser~ se<:~üencial, de forma· que 
no primeiro segmrtnto c't<lrlo 01:1 zonas: de fer!'nent~cãO: e an6xia e 
no Seçurtda as d~ aeraç;fo. O .arranjo e tal a~·permrti uma diminui· 
çl'o NS altuns de nc:alqucr das recif'lõ.ul~çóes imcmas • e:w:terna:s, 

!!! .. c 

i 
:l ~: .... 

ªª 
!! ~f 

TABELA 5 

REATORES E SISTEMA DE ETE·Nort• ETE·Sul 
AERAÇÁO 

GERAL 
- Número dtt reatones 4 4 
-Carga por reonor (kg/d) 

•OCO 6.200 10.120 
~NTK SOS 1.477 
-P 1'6 238 

-Idade do lodo (dias) 10 10 
- Dimensócrs da c:ada reatar (m} 

• comprimento 42 53 
•largur'a 21 26,5 
•pr~rundidade útil 6 6 

ZONA OE: FERMENTAÇÃO 
- Dimensões ~r re:uor (mi 

• oomprimento 26 33 
•largura 10.3 13 
~ profundid3cb 6 6 

-TemPO de detcnçi'o nomin~ll (h) 1,94 1,91 
-Número de misturadOtiCS por reatar 4 ~ 

ZONA ANOXI CA 
- Oirncnsóet par reatar [m) 

·comprimento 1S,6 19,7 
• brgura 10.3 13 
• ~ofundidade 6.0 6,0 

- Tempodedetenç;io nominal {h) 1,16 1,14 

• "m dt umo "duç>'o con,;dc''"'' d" tububçó" do ·"'"hg.,.;o. ~ 
= Par.; g.lraf'lfit um .xlcqu;:~do controle opcracionJI do procruo, I 
nd prt!visu um.l flsxibihdad. o om. p!a de recirc~:.~·l·.lÇÕe-s in.ttr-,..ai, a ,. 
saber: 
- d~ zon.; aerada pau a .tona Jlnóxlu ,llfr,Yh de cinco bomb~s tipo 

hllice ~m c:ad.l reatar C:ecucul,;;,ç.fo a); 
- do decant.:ldor tecund.1no p.:tr.ll a Z(.Jn.l de fcrmentilç5o (recircu-

l.;~çSo b), ou do dec.lnt.:x:lor se<:undlrio. para a z~u-.~ anó" ou trecot· ! 
cuJaçSo t,') ,etrav~s de o.i_to bom!Jas subme-~~-~~~e•s em caçl.;,_e$tac.io: 

--da zon.; anóxica J)llra a· zona de lermcntãç.ão-<~trav~$ de bomo.-
-.submenr~;, Crecin:ulaç..i"o d. 

A. inc.orpor.ioç~ de urna ampiJ flexibilidade opc-r<tclonal. 
_.,aranu: que o siHem.:a n~ cu;j_ otimiz.:.do somcrne em tetmos eco
nõmic'os, m.""r> tãmh~rii no se-ntido do l.lm de1~:m~nho UllslJtOrio. 

N<rt :ron:u do fermr.ntac.Jo l!t :1n6xu:.J h.IVer;i nmtur.Jdorcs p.lr.:. 
manter os s.ó!idos ~:m s~.npen~ão, difl">oo:nsionados de tal form.:~ "eVlt.1r 
turbul~nci.u exc.cssiv.:~s na 'uperl_le~e _Que potlem c..nz.ar auac.io. 
'Estão prr-v•uos s.ets mr:~turadores submenos em C.:!d11 t'l!'<~lor. 

O sistema de aerolç;l"O .a ser IJ1ihzo3do será o de ar dtfuso. c.om 
bollns fín:::rs, N:, zona de aerou;;.io, a demanda de O;Mtt}~nio ~na ao 
longo do tanque, devido a pro!)res:stva estooiliz.aç.So d.J ll'l;Jto!rt~ orgJ. 
niCI no sentido dO pcrcuno. For ena razSo. haverá uma t'Tl.liOr Cen
sidõtd• dtl' di fuson:s no trecho iniçial, decrescendo em dircc:jo .1 salda, 

O iistem<J de suprimento de ;u p3r.J os difusores como.:Je·se 
de! Klprilldores do tipo centrifugo. O fornecimento de ar sera centro· 
lado através de p.11hetas diretri.res 011junáveis !"t.:tl entraa.J de c:at:,J 
IOpriKior. O ajl.trtPmento destas palhetas ser.i .automático. com iiCtO• 
namtrnto através do sinali.;ac:lo proveniente-ao s.is.:ceni-1 Ce com role 
• rrN:mitora~nto- de oxic)ênio diuolvido aos re..,tores. A tut;n.Jiaciio 
de lllimemaçJo de ar 1erá em liCO inoxod'Jvel arJ!. a inter!i.,ac;So- eo-m 
a rrulha de tubO$ (em PVC) localizada no fundo- de c"'da re;,lor. A' 
distiibviç.fo de ar enrre os. reato•es ter.i control.tda ,nravl.:\ ce vjfvu· 
las borboleta:~ fc:on'l.:lnd.ldas na S.lt.a de Com role Central) e ao t'T'ICd•· 
dores de v.uão com leitura e reqii"O~mo_t.os _ftilmbém na S<~l3 de 
Controle C4!ntrall. A dindbuiçio entre a. z'onas de 3er~cio~sen 
contro13Cia por meio de válvulas borboletas numua,s e por rnedrdorH 
de wzão com lei tu ror tocai. 

Os dados principais dos re11tores • siniCma de ;a.ençSo nt.fo 
~presentados nil Tabelil 5. 

C"LUENTC 

ContlnUllfSO 

REATORES E SISTEMA OE ET&.Non• E TE-Sul A E RAÇÃO 

- NOmero dl!t minur~o,.s por re2tor 2 

ZONA OE AEÃACAO 
-<limensóes JX!r reãl:or (mJ 
· ·comprimento 42 S3 

•liirgura 10,3 13 
.. profundidado 6 6 

- Temç..o de a'elen'ç:ã'o nominal (h) :J.10, 3.05 
SISTEMA OE AERACÃO 
-Demanda de oxlginio h01 /dia} 

• n-dJt:liTiil 34 55 
·média 22 os 

- Prus5o b~ro~tric.a (mm _Ht]J 673 673 
- TcmperiiU..trã rn.ixinn '°CI 27 27 _., 0,75 0,15 

-~ o.ss 0,95 
- Concentraç.jo d~ saturacào em 

condiCÕ<> "'d'So """' !Omoo. nl~~ do 0'\<lt, 2o<'C1 ln"')0~/0 9,07 9,07 
- Oxiqê-nio médio m.anudo no t.t~nque 

(mg01/ll 
• zon" de aer:rç;:S'o 0,5 0.5 
• :on<t de n:aeraçào . 3,0 3.0 

I 
I 
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POLIMEI'ITO FINAL 

A.p6• • decanteç;.'ro IOC:tmcl.iria, csri previsto um polimento 
fin.l através de um sistema dC! floculac5o.flotaç5o. Havcrã ~<Uin1 um.J 
aeguronç:a OOidon,~~l no csquern<J ~lobal do trat::unr.nta·~ no easo de 
uma reduç_lo_ de f?sforo ioterior a_os wJores desejoJdós. O ~~lv~nte -do 
1rat.rncnto b•ológu:o Será_d_O'I.1do com sutiJtO de ai!Jmfnio p:,n, prc:. 
ciplt11r fJ lósforo residual na forma de fosfono de alur:llnio. - - ---

0 &utfato de alumínio-tel'ol--dos.ado' no flu)(o clluente dos 
dec&ntadoret: k!cuncUrios apruveit;ll'nlo o ri-u..aho hid•jut.cO cri:i(iO
n• colha P.~rshall. O tipo do 1iiCd•rtor colocatJ"o "" t,;~fl1-l $erá tal 
que cmitiri si11al t<mto para leim_ra e registrn de var5ci corno Para 
c:onttole d• ~lofo d:n botrb.lt Cos:~doras. E nas. ~tlim.~' terSo dispo
litiVOl que pertnhlr<kl variaç.Jo conttnua de ~{.,cidada e, conu~Wtn
toi'JMinte, de v.a;z.;o. 

Os procipitados de fó~foro de alumfnio, form.3Cios 11pós a 
adi~ d~ sulfato de alumlnio, tCr.io floc::ul.xtos em õai'Tloa~s di!" llocu• 
lação ern tdrio, com grlldientcs de velocid&de dccre~ent~s nõ uo"'ltido 
do fluxo. A flocui.Jçfo será efnul!ld<t atravb d.; at;itador~s de eixo" 
wrtiClll. tipo fluxo axial. - - · 

. · A SI:'PJIIr~ção dos flocos formados sel-á f,:ita atravéi de flnuç.So 
por ar diUI)\vido: o efluente do p:>limento hr· -.1 será n:circulado pilra· 
quatro tatundores atravé-s dn bombü.S centofuga:s e tubulações êle 
IIÇO inoxldtl..-el, e assim saturado com ar se~ P!"es.s-ão. O E!IIV!!nte 
ntstas condir,:6es sem ent:io injetado na entrada dos notadores llt{a· -· 
\'6S d• bo<:~illo montadot. em linhas de aço inoxidt~vCI e as bQlh5S de_ 
•r mietosc:ópicu aderint'o aos-,locos- formados durante a f1oc:ul3ç:õc, 
lnêfuzindo .1esim a flotaç::io. O ·lodo forma~o n~ _ superHci11 ~ofrel'"á 
•dennmcnto 11t ~W:rd coletado ~~r<,vó' de rasP:idOf-es_OOol"l""Õtado para 
• dcsidrat.:lç.io através do bombas tip::~ ''mono".- - -

(h doidos principais da- polimento fili<~l Cuto •prei.alit.clos na 
Tabelo~ G. 

TRATAMENTO DA FASE SOLIDA 

Na; j::lfOC§So global de tratam~to h.:~veril a geraç:;ftt de- tr& 
tiposdlt lodo, com caracter(stlcas diferentts, a uber: 
-lodo prltrilrio; 
- bdo ser:~.ond4rio: 
- Sodo quI mico. 

Cklvldo às earacterfstlcas espedfic:3S de Càda tipo, cada lodÕ 
t8nl uma lit\hol de tratamento di:nillta. 

-.O lodo primãrio será adensadn ror sravidt.dr. em dois 
tanques (..lrculares, em Qlda estacào, e-qui;xodo~ com m~'ladOret e 
pontaleteJ, Os adenSJ~dore~ operarão em mor.o continuo o·; ba:t'!!aCa 
_po~sibilitarv.io assim o controle do grau di' ace.,i.ãmento I' di produ• 
çlo dtt n"llu cheiro. O lodo OOemado será ~e!llc.;do i traves de bo~ 
bato tl.btner:i(veis até os Q.ig'!~tores anaert.!l1ÕS e~o~1en_te-s 0_ lodc:f 
digerido uri transferido_ por 9ravid3de ate os leiio' d<!-feciiifllm ou~ 
ces.o neceWtio. desvi.xlo p3ra a desiOranç.io_mo<:âo_ica. 

- Ot. proc-tssos e$toll1id_pt p3ra o .tr~tamento de lodo s_ecun: 
.cUrlo sSo tais QUe a liber:rç.:io de fósforo é "~inirniz3da tarH() ou.anto 
ponfvel. A~sim sendo, o proceuq escoll11d0 c:ompóe·~t de· ~~nsa
tnento p::~r flotação· • ar ditsQclvido, $eguido por Ou:;enõo ~fObHI e 
ck~drau•ç;.io atrD"él de "bclt·PrC~~"-· · 

O adensamento por f]otaç:ão eft.:tivad<J ~or _meid de .!ldcs.:l"o 
ao lodo de ~olh.as de. :l!r __ mtcros.c:ó.gi_~ i! corueou_entemenui". um 
proa:S:S.o d~ separaç:So râpid<~, que cd;mdo um ~irtffiêi1te-o~«jcnadõ 
p;~~n o lacto, evit.:~ efetiva~"T"J:I"Ite qualquef lioera~ de fOsloro .6 fase 
lkluic;S.i. O &ado adensado será p.3uado p-õr iravid.idé ate o iti•tor-

TABELA 6 ~ 
ETE·S..:I l POL!MENTO FINAL, 

FLOCUU-.ÇÃO 
- N~mero de clmllras de floculaçã"o 
•m1~rie 

-Dimensões d!! Cada dmara da 
floct~laç.So tml 
~cottoprirT~oento 
• Cargura 
.. profundic:fOOe 

- Grox:licnce de velocidade iG) (s""1
} 

• dws ptimo-ir,")S drn.tras 
·duas últimos dmarM 

-Agitador 
.. nUmero ·touol 
·•lxo 

FLOTAÇÂO 
- Pecirculaçâ'o (%) 

• pe~ wzãçJ. rrdxima 
-para vazão média 
·para vaz.b m(nima 

-Número de saturOOores (t.,tatl 
- Pres.s.5o no $aturad(lr (kf'3l 
- Núr-n.!!ro de t;J.nquet. de llotaçáo 
- Dimensões (mi 

• comprimento 
.• largura 
• profundi~e 

-Número previsto de raspadores 
total 

ETE·Noru 

2 2 

" 15 
11 15 • • 

100 100 
65 65 

16 16 
WrtiCIIt wrtic:al 

2,06 2.05 
0,81 0.81 
0,50 0,50 

4 • 827 b27 
2 2 

24 29 
11 15 • • 
2 2 

txl:stente que serVira: como diJUtor aeróblo. O sistema de l!!Crllc;-;o 
1 111r empreg<odo s-er~ o de"''" d1~<J$<l, mm bolhas finas, 

Na ~iget~:;fo aeróbilf. ~ lib~raofo de fOsforo ser;i minim!u2 
pelt (nclus&l Oe 'Jm.l Z0:1.1. an6Jda com rocirculaç.ôo ndecu.aea. 

O lodo digo:riõo Sot-rá rt'Ci-IC3do através ·qe bombas so:~m,..r· 
dveis atf a desid,'"iJtação mdni(;a, ena 1endo par meio d_e_ ~belt·_ 
preu ... 

Com o sistema de tr:a.tamento c!a f~ sólida adot&d:o • .a lit:e
racio dli fósforn na fraç..io Hcuida. :.eri a mais b.1h:a oo~sfvel, Pcren. 
par<~ garantir Qlle qualQuer fósfon: lVImtt.lalment~ liberado-_dur.z;~te .3 
"dígutão 3er6bia~- e ass-im ·oresente no efluente lf::~uido do ~·b'!lt· 
preu", nSo seja recireul.:)d_o pelo aftu~nte do sistema biol~ic;:,, 
have~ u~T~<o adição de cal&.:~ efluente llquiOO,_c9m seoa~c.:io_em c:., 
d~canudor/acj'ens3dor. O kldo' õtfiim form.ldo. d_evido ao Seu pl-t 
alcalino • i liç.:~ç.So instável do fósforo com p_ d_lcio lcoa~nci:l 
liQUellt ~er liberacsol, pouuirá boas c::Hactedstic.as p<tu1 aohC3cf.'o 
n• recomposic;fo_;de solos. espeeiaimente noasoó! Brasilia. cujo 
solo t oicido e de baixa ~ertalidade. 

• Q !()do_ QUrmiO"Jo. Pr?Wf'lill!nUt do pQii~tO ~naJ.Iondf" Será 
a:c'ic•~ado su1fat9 de alum!nlo e, e ... entuai!TO'lrn~. p:>hel~tr6ti1o) s~..-a 

- mi1túrad0 ao lodo securoc:l:lrio i4 no prot:esv- de de~iCrâtaç.lo. tenóo 
quita disposição final será c.,n,unumente com este-. 

·os d~os oríhcip;,is -do ú:;a-.-neflto da· fase sOlida cn.lo aprt· 
lent.,-osnas Tabclu 7,8,9c10. 

i 

r 
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TABELA 7 

ADENSAOORES POR GRAVIDADE ETC·Noru E TE-Sul 

- Número de Unid<ldes 2 2 
- C.uq~ de lodo .allul!nte médi~ 

hSS/dl 9,5 15,5 
- ;ka;;m~~ ~fliaçào de sólidos ~ia 

- Oin'1Cn$dcsd• oda unl$de (m) 
2,5 <.o 

·di!metr:;, 10,0 10,0 
• profunciidade na lateral <.o •.o 

- Dedividl'de do fundo l%1 15 15 
- Cona:~traç;fodo lodo efluente l%1 lO 7,5 

TABELA 10 

DIGéSTORES AERÓidiOS ETE·Norte ETC:.Sur 

GERAL. 
-Tempo de detençSO mértio {d) 12 12 
-.Lodo seeunti_.irio .Jdensoilldo afluents (t/d 7,8 12.6 
- O<Ktrui.,;Eo de sólidos \IOI.Iteis I%) 40 "" -Zona anóxica 

TABELA<l •\'Oium! (m3) 632 1.264 
·número d1t a!lulas 2, .. 

- Zon3 aerac:!a 
•YOIUm!! (ml) 1.264 2 s~a 
·número di!! a! lulas • a 

- Oimeruii~ de c:ada aHuta [nominal) 

AOEUS:AOORES POR FLOT AÇAO ETE·Nort• ETE..SUJ 
• eompri~nto (m) 9 e 
·fargUrill {m} 9 3 

- N6mero de unld~es 2 2 
•ptofundidlde útil (mi .. 4 

-·Car:,~~ dt lodo afluente ~dia (t SS/d) 7,8 12,6 SISTEMA DE AERAÇÃO 

- ;ka;,~;~~rliCõlçà'O d• SólidOS ~ia 70 114 
• - ÁNJI' efetiw de cada unldadn (m I 55 55 
- Cono:ntraç;fo do lodo efluente(%} 5 4 

- Oemauidl da oxigénio i total) (t02/d) 4,51 7;32 
- 011manda d,!! oxigdnio (por ciluta) 

ft02/dl 1.13 0.92. 
..; Pr~o baroi'Tl6tria (ri'lm Hq) 673 673 
- Tempefatura m;jximã (OC.) 30 30 
-a 0,7 0,7 
-~ 0.95 0.95 
- Ox".J!nlo rn.ixrmo mantido no tanqu. 

{rng/1) 1,5 1.5 
- Eficidnci• de oxigenaç.lo rãr;Jua limpa) .... 25 2õ 

TABELA9 

•oELT·PRESS"' ETE·Norte ETE·Sul 

-l,odo secundJrio digerido afluonta 
• volu""" Cml/di 155 316 
•lniiUI ft/d) u 9.2 
• cnneentraç:l'o "'' 3,6 2,9 

Taxa d• apliuç:l'o (kg/m. hl ISO 150 
-Tona 

I 
• ccnc..,tra~ (%) 20 20 
• wlumo (ml/d) 28 <6 
•massa h/di 5,6 9.2 
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FLUXOGRAM.>. 

~ ••·••n 

;:'lSEEBlA -·----.. -

LEGENDA 

1· Grudes: Sólidos gros~elros rtmoviC':a. evi~llndo entupimentos 
not~ ~ubuLIÇI5n c danos nos •quipam.lntos a jusante. 

2· O.sarenadoret: Partrculas predomin:mtemente ir:orgãnicas 
rcn>OIIidas, evitando entupimentos RIIS tubulaçàes e danos nos 
equ~•mentos a jusante. 

3• O.c.lntadÓres Priml.rlos: Remoçã'o de 30% dil Ci!ltga Orc]~nic.a e 
60% de sólldcs ero SU5p~sã'o. objet;v~ndO a re.ducão J'J aproxi· 
rn.dtii'Tlt:nte 30% na capacidade de u:riiçlo • no 'oolume do -'
~at'!)r. 

... Zona de Fermentaçio do Roortor: Fórloro acumulado ;"3S zonas 
6 e 6 libero~ do pelo Acine_tob~cr~r par::~ rápida absorçà"o de 000. 

& .. Zona Anbxica do Rea1or: Nitratos f:'ontidos _na reeireulação da 
zona 6 reduzidos .6 nitrogêmo gasoso {desmtnficaç.i"o). A!. rea• 
Ç15es di zona 6 ocorrem umbem na zona .s. exctto a nitrifi· 
coçfo, 

8 • Zon" Atlr.a:::l.i do Rntor: f:!edução da carga Ol'1}~nic.t (DOO) 
mmpleuda; lranrlorma~o dcamÕ\'\!3 em n1trato (nnnficac.iol; 
.cumulaçl"o de fósforo pela Acinetobacter {''lux:urv upuke"). 

7 •• Ru;rculaçZo pa.ra dcsnitrific:aç..!o (Var. 51. 

1- L~~ de retorno, recirtulando or~anllmos para Überaçlo de 
fósforo na zona 4. .. 

10 .. R•circulaçõu alternativas de 8 pa111 evitar lntroduçj'o de nitra: 

101 na zona .f no caso do wlor da relação NTK/OQO ser at;i:T".a 
ele um wlor limite. 

11 .. C.Cant.-!erw1 Secunr;l.lrio': Separ~ de lodo para retomo ;r;~ 
reatar • (.larific.açã'o do efl:.:ents. 

12· Po!imanto Final: Sistema de floc:ulaçSo e flouç!o a ar dis~l· 
vldo com adição di! pr<odutos Qufmicos para remover 3inc:.a 
1'\'lltiS o fósf~">ro do eflu~n·e fonal. 

_13 .. Gra::l• Rota1iva: Gradeaf':"'ll!:t\to do lodo prii'T'Ório par;s re~"C'..t· 
laçofo .ni or.=.ator para di.nmuir a relação NTK/000 Quar:oo for 
n•cestário ('llflr 9 e 701 • 

_14 • Adam.dGnrl por Gfavidado•: Adensamento do lodo ori:T1ilno 
• QUa v.aí par;a o digestor anaeróbio .e leitos de sscagem e;.c•ltent~s~ 

~15 • Men;adoros por F~taÇão: Adens.Jme,nto do lodo sec:un::Uno 
que Vlli pau• o digestor aerótJio. 

16 • Dige~or A.lróbio: Estabil;zaç4:Q d() lodo Sf!Cl.ll'ld.irio &nU!S a 
desidrataç;fo. 

:17 • Ouidrn•çio Mec:Jniea Atr.-wk do "Belt Preu": Oesid:ua.d.:l 
Ckl IOdo iec:-Und.:ir.o di!let1do •erobl4mente antes da d•~::~os•çi:J 
final. 

18- O.cantadtJr do Efluente tfquido da Desidr.Jt~.ia: Ad;c::3Q de 
c:al • sep;~r.~ção dos pn:cip.tildos de fósforo com Ciic•o. ev-.tr· 
do QUe o fOsforo eventr...Jimente hberado dura"nte a c:;ut~ 
aer6bia, • assim presenJO _r>Q~tly~nze_tlqu•do do "belõ•Ot!Ss·· • 
não seja recircuLldo pelo SIStttma biológico. 

Dezembro de 1984 
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PROJETO DE LEI DO SENADO N• 253, DE 1984-DF 

Autoriza o Governo do Distrito Federal a contra~ 
tar operação de crédito no valor de Cr$ 
169.375.407.930, (cento e sessenta e nove bilhões, tre
zentos e setenta e cinco milhões, quatrocentos e sete 
nrll, novecentos e trinta cruzeiros). 

O Senado Federal decreta: 

Art. 19 É o Governo do Distrito Federal autorizado 
a contratar operação de _crédito no valQ_r de Cr$ 
169.375.407.930,00_(cento e sessenta e nove bilhões, tre
zentos e setenta e cinco milhões, quatrocentos e sete mil e 
novecentos e _trinta cruzeiros)..;.. equiValente a 9.479.790 
UPC ao preço' do 49 trimestre de 1984- junto ao Banco 
Nacional da Habitação - BNH, destinada ao finanCia~ 
menta do Programa de DeSpoluiç[o do Lago Paranoá, 
sob orientação técnica da Companhia de Água e EsgotOS 
de Brasília-- CAESB que será executado no quadriênio 

84/87. 
Art. 211 Esta Lei entra em vigor mi data de sua publi

cm;ão. 
Art. 311 Revogam-se as disposições em contrário. · 

LEGISLAÇÃO CITADA 

DECRETO N• 85.411, 
DE 10 DE DEZEMBRO DE 1980 

Dispõe sobre a contrataçio de operaçio di:! crédito 
interno por órgãos €! entidades da Adminlstraçio Fe
deral, e dá outras providências. 

Decreta: 

Art. 111 As empresas estatais de que trata o artigo "29 
do Decreto nll 84.128, de29 de outubro de 1979, e os Te-r
ritórios Federais somente poderão contratar ou renovar 
operações de -crédito iriterno_ com -in_&titulçõ~ financei
ras, públicas ou privadas, e obter a concessão de garan
tias em nome da União o de entidade da Administração 
lndireta Federal a essas operações, após expressa autori
zação da Secretaria de Planejamento da Presidênciã- da 
República. 

§ {9 A autorização a que se refere o cap"Ufdeste arti
go será igualmente exigida nas oper~ç_ões de que trat~ a 
Lei n9 6.263, de 15 de nuvembro_ d~ 1975. 

§ 29 A autorização preVista-noca~t deste artigo-Se
rá concedida em função do grau de prioridade do em
preendimento, ou da destinação da operação de crédito, 
em relação aos objetivos e planos nacionais -de_ desenvol
vimento, bem como da capacidade de endividamento e 
pagamento ou disponibilidade orçamentária do órgão 
ou entidade solicitante, além do comportamento da exe
cução do orçamento monetário. 

§ 39 Os pedidos de autorização de que trata este arti
go; instruídos com a justificativa da necessidade da ope
ração e com o estudo da viabilidade técnico-financeira 
do empreendimento, além da referência à instituição ou 
instituições financeiras em fase de negociação, serão en
caminhados à Secretaria de Planejamento da Presidência 
da República por iittermédio do respectivo Ministério Ou 
órgão integrante da Pr~icl~n~ia da Repúbljca, o qual 
também dará ciência de cada decisão ao órgão ou entida
de solicitan-te. 

§ 4t> O disposto no caput deste artigo não se aplicã: 
I- às operações de crédito contratadas por empresas 

estatais que explodem: 
a) atividade comerciais ou indu_striais, desde que tais 

operações sejam lastreadas por legítimos efeitos comer
ciais; 

b) atividades agropecuárias, inclusive prestação de 
serviços agropecuários; 

II - a outros casos que vierem a ser definidos pelo 
COnSelho Monetário Nacional mediante proposta do 
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Ministro Chefe da Secretaria de Planejamento da Presi~ 
dência da República. 

Art. 29 Será indíspensável o prévio e expresso ·pro
nunciamento da Secretaria de Planejamento da Presidên
cia da República: 

I - para o processamento do registro, pela Comissão 
de Valores Mobiliários, de emissão pública de debêntu~ 
res ou quaisquer outros títulos e valores mobiliários de 
entidades da Adm_lnistraçãO lndireta da União, -iriclusive 
dos Territórios bem como de Estados, Distrito Federal e 
Municípios~ 

_u - Para outros casos previstos em decisões dQ Con
selho Monetário Nacional. 

Art. 39 Para os efeitos previstos neste Decreto~ ciS -
operações de arrendamento mercantll equiparam-se às 
operações de crédito. 

_,:\rt. 49 Os artigos 49, itens V e XI, e 89 do De
creto n'>' 84.128, de 29 de outubro de 1979, passam a 
vigorar com a seguinte redação: 

"Art. 4'>' Compete à Secretaria de ContrOle de 
___ E_mpresas Estatais (SEST), da Secretaria de Pla~ 

né:J(!.men_io 4a Presid~ência ~a~ República: 

V- emitir parecer sobre o reconhecimento de 
prioridade do empreendimento, projeto ou progra
ma específico, a destinação da operação de crédito e 
a capacidade de endividamento e pagamento ou dis
ponibilidade orçamentária do interessado, para fins 
de contratação ou renovação de operações de crédi
to externo ou interno, inclusive operações de arren~ 
damento me_rcantil, e de obtenção da_cQnce_ssão de 
garantias a essas operações, em nome da União ou 
de entidade da Admir}.istiãção 1ndireta Federal, en

:tidades descentralizadas da A9ministraç_ão dos Es~ 
- tados, DistritO Federal, Territórios e Municípios e 

de fuitdaçÕeS por eles mantidas, total ou parcial~ 

mente: 
• • • •____: •_r • • •• • ~ • • • • • • • • • • • ~~ • • • • • • • • • • • • ~ • •-• •' 

XI - manifeta-se a respeito de quaisquer pro
postas de a1,1mento de _~;;apitai de empresas estatais, 
antes d~ _,s~rem submetidas à apreciação do Presi
dente da República, bem como de emissão de de
bêntureS; conversíveis ou não de ações, ou de quais
que!- outros títUlos e valores -mobiliários de empre

·sas estàtais-, de entidades descentralizadas da Admi
nistração dos Estados, Distrito Federal, Territórios 
e Municípios e de fundações por eles mantidas, total 
ou_ parcialmente; 

Art, 8.9 Compete à Secretaria de Articulação 
com os Estados e Municípios (SAREM), da Secre~ 
tarja_ de Plam:jamento da Presidência da República, 
emifif parecer Sobre à capacidade de endividamento 
e pagamento do interessado, para fins de _contra
tação Õu renov---ªção de operações de crédito externo 
ou interno. _inclusive _operações e arrendamento 
mercantil, e de obtenção de garantias a· essas ope
riçQes, em Qome: da União, e ainda,_ sobre o reco
nhecim_ent.O de prioridade n3i operações de crédito 
interno e nos casos de propostas de_ emissão de 
quaisquer tltulos da dívida pública, por parte de ór
gão_s cen_tralizados da Admi_nistração dos Estados, 
Distrito Federal, Territórios __ e Municípios. 

Parágrafo- único. No caso das operações de _cré
ditQ externo d~ qu_e trata este artigo, o pronuncia
mento final spbre a prioridade será dado pela Secre-

- _: _ta ria. de_ Articulação com os Estados e Municípi-os 
(SAREM), após parece:r emitido pela Secretaria de 
Controle das Empresas Estatais (SEST) quanto ao 
mêrito da_utilização de recursos_ externos em face da 
política governamental de controle de endividamen~ 
to externo do setor público do País." 
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Art. 59 O Conselho Monetário Nacional e o 
Ministro-Chefe da Secretaria de Planejamento da Presi
dência dã República, nas respectivas áreas de competên
cia, expedirão as instruções que se fizerem necessárias à 
aplicação do presente Decreto. 

Art. 69 Este Decreto entra em vigor nã data de sua 
publicação, revogados as disposições em c-ontrário. 

Brasília, c::m 10 de dezembro de 1980; 1599 da Indepen
dência e 92Q da República. 

(Às Comissões de Constituição e Justiça do Distri
to Federal e de Finanças.) 

OFICIO 

Do Sr.J9-Secretárlo da Câmara dos Deputadosencaml
nbando_à_ revisão do Senado a.d:ógrafo do seguinte projetO: 

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 
nv 28, DE 1984 

(n9 79/84, na Casa de origem) 

Autoriza o Senhor Presidente da República a se 
ausentar do País dia 9 de janeiro de 1985, para um 
EQcontro de Trabalho com o Senhor Presidente da 

=- Argenti_na. 

Ó Cõrlgresso Nâcional deci-eta: 

Art. l'>' Está o Senhor Presidente da Repúbtica, João 
Baptista de Oliveira Figuei-redo, autorizado a ausentar
se do País no dia 9 de janeiro de 1985, para um Enc()ntro 
de Trabalho ooln o Senhor Presidente da República Ar
gentina. 

Art. 29 Este decreto Legislativo entra em vigOr na 
da~a -de sua pUbliCação~ . 

MENSAGEM N• 473, DE 1984 

ExcelentísSimos Senhores Membros d_o Congresso Na~ 
ciOnal 

A ftm de examinar temas de interesse_das relações en
tre a República Federativa do Brasil e a República Ar
gentina, deverei manter um Encontro -de Trabalho ·conl 
S. Ex• o Senhor Raúl Alfonsín, Presídente_da República 
daquele país, em Foz de Iguaçu (Puerto lguazu), no dia 9 
de janeiro de [985. 

Considerando os estreitos laços -que Iígam as duas 
nações, bem como a alta_ relevância dessa iniciatiVa, ve
nho, em cumprimento ào que preceituam os artigos 44, 
inciso III, e 80, da Constituição, solicitar ao Congresso 
Nacional autorizaçã_o para, se for necessário, deslocar
me naque[e data ao território argentino. 

Brasília, 26 de novembro de 1984.- Joio Figueiredo. 

-PARECER N' 864, DE 1984 
(Da Comlssio de Redaçio) 

Redaçio final do Projeto de Resolução n9 92:, de 
1984. 

Relator: Senador José Llns 
A Comissãó apresenta a redaçào final do Projeto de 

Resolução n9 92, de 1984, que suspende a execução dos 
arts. 19, 29 e 79, do DecretO n9 20.637, de 3l de outubro 
de t970;,dos arts. 19 e 29 da Lei n~> 7.329, de 28 de de

-zembro de 1979, e-do item IV, nll VIII, letra a, da Tabela 
anexa à referida lei, do Estado do Rio Grande do Sul. 

Sala das Comissões, 30 de n-ovembro de 1984. -Joio 
Lobo, PresidCnte- jQSé Uns, Relator- Alberto Sllva. 

ANEXO AO PARECER N• 864, DE 1984 

Redação final do Projeto de Resolução n9 92, de 
1984. 

Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos termos 
do art. 42, inciso VIl, da Constituição, e eu, 
----~ Presidente, promulgo a seguinte 
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RESOLUÇÃP N' , DE 1984 

Suspende a execuçio dos artigos t•, 2• e 7tdo De
creto nll 20.637, de 31 de outubro de 1970; dos artigos 
19 e 2' da Lei ft9 7.329, de 28 de dezembro de 1979, e 
do item IV, n' Vlll, letra "a", da Tabela anexa ire
ferida Lei, do Estado do Rio· Grande do Sul. 

O Senado Federal resolve: 
Artigo único. É suspensa, por inconstitucionalidáde, 

nos termos rla decisão definitiva do Supx:emo ·Tft1mnal 
Federa[, proferida em Sessão Plenária, de 21 de setembro -
de 1983, nos autos do Recprso Extraordinário_ n' 
100.033·3, do Estado do Rio G~ande do S!1I1 ~~xecUÇio
dos artigos 1", 2• e 79 do D~reto n' 20.637, de 3J de ou
tubro de 1970; dos artigos l'~e 2' da Lei n'n.32Sf, de 28 de 
dezembro de 1979, e do iteril IV, n~' VIII, letra a, da Ta
bela anexa à referida lei, daquele Estado. 

O SR. PRESIDENTE (Raimundo Parente)- Do Ex· ~ 
pediente lido consta o Projeto de Decreto Legislativo nv 
28/84, que de ac-ordo cQtn os arts. 100, inciso 1, iterrf18~e-
111, inciso I, alínea g, do Regimento Interno, será relJI.e· 
tido às Comiss_Qes de Constituição e Justiça e de Re
lações Exteriõres, devendo ser submetido à deliberação 
do Plenário após a Ord!;m do Dia, em Virtu-de i:fo qUe se 
acha previsto na a1ínea a, do inciso lT do art. 388_ºª-_l.-ei 
Interna. 

O SR. PRESIDENTE (Raimundo ~arente) -A Pre-
sidência recebeu a Mensagem n~' 248! de 1984 (n'484/84, 
na orlgem), de 2_9 do corrente, pela c}ual o. Senhor Presi
dente da República, nos termos do _artigo 51, combinado 
com o artigo 42, item V, da Constituição, submete ao Se
nado Federa_! projeto de lei que autoriz_a o Ggverno do 
Distfito Federal :,t contratªr operação_ de crédito ng valor 
de Cr$ 169.375.407.930 (cento e sessenta e nove bilh§.es, 
trezentos e setenta e cinco mjlhões, quatrocentos e Sete 
mil, novecentos e trinta cruzeiros), com recursos dô Ban
co Nacional da Habitação_- BNH. 

A matéria será despachada às Comissões de Consti
tuição e Justiça, do Distrito Federal e de Finanças, rece
bendo emenda!l na primeira delas, pelo prazo de cinco 
Sessões Ordinârias, nos termos do artigo 141, iteffi~II, 
aHnea b, do Regimento Interno. 

O SR. PRESIDENTE (Raimundo Parente)- Sobre a 
mesa, requerilnentos que serão lidos pelo Sr. 1~'

Secretãrio. 

São lidos os seguintes 

REQUERIMENTO N• 359, DE 1984 

Requeremos urgência, nos termos "do art. 371. alínea 
b, do Regimen"io I ri terno, para a Mensagem Presidencial 
n~' 213, de 1984, pela qual o SenhÕr Presidente_4a Re
pública solicita alJ,_toriza:ção do Senado para que o Go
verno do Estado de Minas Gerais possa contratar ope
ração de crédito no valor 9e Cr$ l05.3&L320. 108 (c~n.to 
e cinco bilhões, trezentos e QÍtenta e um _lJlífhões, trezen
tos e vinte mil, cento e oito çruzeiros). - - --

Sala das Sessões, 30 de novembro de 1984.- Aloyslo 
Chaves, líder do PDS - Humberto Lucena, Líder do 
PMDB. 

REQUER!MENTO.N9360, DE 1984 

Requeremos urgência, nos termos do art.. 371, alínea 
b, do Regimento Interno, para a Mensag~~ rl'i'- 234, de 
1984, solicitando autoriza.çãq do Senado Ecd~ral a fim 
de que o Gove_rnQ __ dO Estado da Bahia possa contratar 
operação de crédito no valor Qe Cr$ 2!.6~4.154.~79 (vin· _ 
te e um bilhões, seiscentos e cin-qUenta e-quamrmil_hões, 
cento e cinqUenta e quatrO mil, trezentos e setenta e qove 
cruzeiros). 

Sala das Sessões; 30 de novembro de 1984.- Aloyslo 
Chaves, Líder do PDS - Hélio Guelros, Líder do 
PMDB. 

O SR. PRESIDENTE (Raimundo Parente) - Estes 
requerimentQS serão votados após a Ordem do Dia, na 
forma do disposto no art. 375, inciso II, do Regimento 
Interno. 

O SR. PRESIDENTE (Raimundo Parente) - Passa-
-se à" -

ORDEM DO DIA 

D-iscussão, erÍl turnO úniCO, do Projeto de Reso
luçãO n"' 93, de t984 (apresentado pela Corilfssão de 
Corlslituição e Justiça como conclusão de seu pã.re
~r n~' 791, de 1984), que suSpende a execução da lo-_ 
cução ~•oU mandado de segUrançi'\ cOnStante da le
tra e do inciso l do artigo 22, do Çódigo _Eleitoral,
instituido pela Ç§i n"' 4.737, de _15 de julho de 1965. 

"Eni discuSsão. (Pãusa-.) 
Não havendo qUem qUeira discuti~ lo, encerro·a discus

são. 
Em votaÇão. 
Os S_rs. Sen~dores que aprovam o projeto, perma~ 

neçam Sentados. (Pilusa.) - · ·-
Aprovado. 
A matéria vai à Comissãp ~de Redaç?o. 

· ~ o seguinte o projeto aprovado 

PROJETO OE RESOLUÇÃO No ~3. DE 1984 

Suspende a execução da locução 660U mandado de 
segurança", constante da letra e do inciso I do artigo 

- '22, do-Código FJeltoral, lnstitufdo pela Lei n"' 4.737, 
· de 15 de julho de 1965. 

O Senado Federa[ resolve: 

Artigo ú-nico. É suspensa) pÕt -incOn;tÜucionál.idade, 
no~ termos da decisão definitiva proferida pdo Supremo 
Tribu11al Federal~-em Sessão Plenária de 31 de agosto de 
~1983,- a exeCUção da locuÇão_ "ou -mandado .~e segu
rança", constante da letra e do inciso I do artjgo 22, do -
CQdigo Eleitoral, i~stítuído pela Lei n~' 4.73?, de 1_5 de 
julho de 1965. 

O SR. PRESIDENTE (Rairriund0 Pa(enfe) ..:_ESgota
da a matéria constãnte da .Ordem do Dia. 

Passa-se agora, à apreciação do Projeto de Deçreto 
Legislativo n"' 28, de 1984, lido no Expediente, que, nos 
termos regimentais, deve ser discutido e votado nesta 
opéittunidade, dependendo de pareceres das Comissões 
de Constituição e Justiça e de Relações Exteriores. 

Solicito ao tlobre Sr. Senador Héiio Gueiros o _p_arecer _ 
da Co~issãO de Constituiçã.o e Justiça. 

~{) SR.lltLIO GUE1ROS (PMDB-,- PA. Para emitir 
parecer.)- Sr.- Presidente, Srs. Senadores, o ProJeto de 
Decreto Legislativo sob exame, originário da egrégia Câ
mara dos Deputados, decorrente da Mensagem do Se- __ 
nhor Presidente da República n~' 743, de 1984, autorizan-

- - do o Chefe de Estado a ausentar-se do País, para um En
contro de Trabalho, com o Senhor Presidente da Re
pública Argentina, no dia 9 de janeiro de f985. 

2. Entre as razões alinhadas najuS:tificativà dá Men
sai~m, afirnia'-se, após a ref'erência -ao estl'eitamehto dos 
laços entre Brasil e Argentina nos últimos anos, que "a 
-realização do encontro de trabalho entr.:! os Presidentes 
da República dos dois países realçará significativamen- · 
ie .... o_caráter permenente da amizade, de cooperaÇã.o e 
~os laços de toda ordem que aproximam o ""Brasil e a Ar-
gentina".- ~ . 
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3. Em sua tramitação pela Câmara dos Deputados, 
foi o projeto _apretiado pela douta Comissão de Consti
tuiÇãO e Justiça daquela Casa que o considerou constltu, 
dona!, jurídico·e de boa técnica legislativa. 

A~Sim, à luz das normas regimentais (item III, letra b 
n"' f, coffibTtl<ido com o item I, n"' 18 do art. 100 do Regi~ 
mento Interno), compete· nos apenas, o ·ex.ame do_ro_êrh_ 
to. 

Sobre esse prisma, cumpre-nos não só considerar 
oportunos e convenientes, como, ainda, louváve)s, todos 
os passos que levem o Brasil a se aproximar mais de ou
trOs meffibr"oS~ da Comunidãde Internacional, ·especial
OJ.e.nJe d9s países vizinhos e, dentre esses, de maneira des
tacadã, dã Argentina. Di fato, são tais e tão importantes 
as çonvergências e os interesses que unem os dois países'
que o amiudamente dos cantatas entre eles só p_Ode Ser 
beneficio, parã-ambÕs, para o Continente e para o- Mun
do. Como disse_ um Presidente argentino, "tudo nos une, 
nada nos separa". E isso será tão mais verdadeiro qu"an
to mais nos conhecemos e nos entendemos a nível de 
povo e de_ autoddades. 

____ ·4:.:_-Ãn"ie o exposto, _opinamos pda aprovação do pro
jeto, p_~r oportuno e conveniente. 

O SR. PRESIDENTE (Raimundo Parente)- Conc_e
do a palavra ao nobre senador Gastão MUller, para pro
f:rir o ~arecer da Comissão de Relações Exteriores. 

O SR. GASTÃO MÜLLER (PMDB - MT. Para 
emitir parecer) - Si-. Presidente e Sr_s. Senadores: 

Atendendo a preceito coristitucional, o Senhor Presi
dente da República solicita, nos termos dos seus artigos 
44, inciso UI e 80, autorização para ausentar-se do País, 
no dia 9 de janeiro de 1985. 

1. Conforme justifiCativa que acompanha a Mensa
gem. "a coti.tinuidade das relações entre o Brasil e a Ar
geritina, numa atmosfera altamente positiva tem sido um 
dos resultados mais expressivos da condução da poHtica 
externa brasileira durante a presente gestão governamen
tal". 

A_ realização desse encontro de trabalho entre os Presi~ 
dentes da República dos dois países realçará significatí
vamente, pois, o caráter permanente da amizade, da coo
per_ação e dos laços de toda ordem que aproximam o 
BrD.sil da A~Sentina. 

Nos termos Regimentais que regulam a competência 
d~~taÇon;1i.~são, -~!!dfl. ef!COntramos que possa ser oposto 
à ProPosição ora sob nosso exame. · 

-~n~e o exp(_)sto, somos pela aprovação da matéria, na 
forrila cot"Po_Se encontra no- presente Projeto de Decreto 
LegisJª~ivo_ ri~}8, _de 1984. 

O sR. PRESIDENTE (Raimundo Parente)- OS ·_pa,:
receres são favoráveis. 

Completada a instrução da matéria, passa-se à 

Discussão, em turno único, do Projeto de Deçr~ 
to Legislativo n"' 28, de 1984 (n"' 79/84, na Câmara 
dos Deputados), que autoriza o Senhor Presidente 
da República a se ausentar do País no dia 9 _de _Ja
neiro de 1985, parà um encontro de trabalho com o 
Senhor Presidente da República Argentina. 

Em discussão o projeto-. (Pausa~) 
Não havendo quem queira discuti-lo, declaro-a encer

rada. 
Em votação. 
Os Srs. Senadores que o aprovam permaneçam senta-

dos. (Pausa.) 
Aprovado. 
O proJeto vai à Comissão de Redaçãci. 

O SR. PRESIDENTE (Raimundo Parente)- Sobre a 
mesa-. rcdação final que será lida pelo Sr. !9-Secretârio. 

·É lido o seguinte 
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PARECER N• 865, DE 1984 
(Da COmissão de Redaeio) 

Redação final do Projeto de Dec::reto Legislativo n'~ 
28, de ]984 (n<~ 79/84, na Câmara dos Deputados). 

Relator: Senador Jorge Kalume 
A Comissão -apresenta a redação final do Projeto de 

Decreto Legislativo n"' 28, de 1984 (nil 79/84,--riã. Câmara 
dos Deputados), que autoriza o Senhor Presidente da 
República a se ausentar do País no dia 9 de janeiro de 
1985, para um encontro de trabalho cOm o Senhor Presi
dente da República Argentina. 

Sala das Comissões, 30 de novembro de 1984.- Pas-
sos Pôrto, Presidente -Jorge Kalume, Relator -José 
Llns. 

ANEXO AO PARECER No 865, DE 1984 

Redação final do Projeto de Decreto Legislativo n"' 
28, de 1984 (n9 79/84, na Câmara dos Deputados). 

Faço saber que o Congresso Nacional aprovou,_ nos 
termos do art. 44, inciso III, da ConstituiçãO, e eu, 

, Presidente do Senado Federal, promulgO Õ se-
guinte 

DECRETO LEGISLATIVO N• , DE 1984 

Autoriza o Senhor Presidente da República a se 
ausentar do Pafs no dia 9 de janeiro de 1985, para um: 
Fncontro de Trabalho com o Senhor Presidente da 
República Argentina. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. l'<' É o Senhor Presidente da República, João 

Baptista de Oliveira Figueiredo, autorizado a ausentar
se do País no dia 9 dejanei(o de 198_5, para um Encontro 
de Trabalho com o Senhor Presidente da 'República Ar
gentina. 

Art. 2'<' __ Este Decreto Legislativo entra em vigor_ na 
data de sua publicação. 

o SR. PRESIDENTE (Raimundo Parente)- Em_ dis
cussão a redação final. (Pausa.) 

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

b) características dos trtulos: 

NEPrazo Taxa Juros Correção 
perlodiclde monetária 

de 
pagamento (') (') 

S_anos 9%a.a seinestrãl mensal 
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Em votação. 
Os Srs. Senadores que a aprovam permaneçam senta

dos. (Pausa.) 
Aprovada. 
O projeto vai à promulgação. 

_O SR. PRESIDENTE (R~imundo Parente) - Passa
se, agora, à ap_reciação do requerimento de urgência, lido 
no Expediente, para a Mensagem n9 213, de 1984. 

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

sentados. (Pausa.) 
Aprovado. 
Aprovado o requerimento, passa-se à apreciação da 

matérhi; que foi despa~hada às Comissões de Economia 
e de Constituição e Justiça. 

O SR. PRESIDENTE (Raimundo Parente)- Sobre a 
meSa, parecer da Comissão de Economia que s-erâ_lido 
pelo Sr. 1~'-Secretârio. 

~ lido o seguinte 

PARECER N• 866, D.E 1984 

Da Comlssio de Economia, sobre a Mensagem n'<' 
213, de 1984 (n' 424/ , na origem), do Senhor 
Presidente da República, submetendo à aprovaçio do 
Senado Federal, proposta para que seja autorizado o 
Governo do Estado de Minas Gerais a elevar em CrS 
105.381.320.108 (cento e cinco bilhões, trezentos e ol~ 
tenta e um milhões, trezentos e vinte mll, cento e oito 
cruzeiros) o montante de sua dívida consolidada lnter~ 
na. 

Relator: Senador Luiz Cavalcante 

Com a Mensagem n<> 213./84, o Senhor Presidente da 
República submete à deliberação do Senado Federal 
pleito do Governo do Estado de Minas Gerais que obje
tiva registrar uma emissão de obrigações do Tesouro do 
Estado de Minas Geráis- Tipo -ReajUstável, nas seguin
tes condições: 

-"a) quantidade: 7.950.505 ObrigaçõCS do Ti
souro de Minas- Tipo Reajustável (ORTM), equi
valentes, no valor nominal reajustado para o mês de 
julho/84 (Cr$ 13.254,67), a Cr$ 105.38L320.108; 

Modalidade Numeração dos 
certificados 

NE-P 000.349 a 000.500 
006.116 a 006.500_ 
007.528 a 008.000 
009.155a010.000 
010.002 a 011.000 
015.067 a 016.000 
016.293 a020.000 

I= idêntica à das Obrigações do TesoUro Nacional -Tipo ReajuStável (ORTN); 

I= NE --nominativa - endossável 

P - ao portador 

Sãbado I 4731 

c) cronograma de emissões e vencimentos: 

Emissões Vencimentos Quantidades 

JAN/85 OUT/89 974.004 
FEV /85 NOV/89 1.228.357 

MAR/85 DEZ/89 1.153.379 
ABR/B5 JAN/90 921.585 
MAI/85 FEV/90 929.523 
JUN/85 MAR/90 910.863 

- JUL/85 ABR/90 922.952 
AG0/85-- MAI/90 g09.842 

TOTAL 7.950.505 

Obs.: a serem colocados com prazo decorridos da data 
-de emissão. 

d) forma de colocação: através de ofertas públicas, 
nos termos da Resolução n' 565, de 20-9-79, deste Banco 
Ceittral;" 

O Conselho Monetário Naciçnal pronunciou-se pelo 
encaminhãmento do pedido, levando em conta a infor
mação da Secretaria de Planejamento da Presidência da 
República (SEPLAN/PR) e o Parecer do Banco.Central 
do Brasil, vazado nos termos seguintes: 

.. Ao ser analisada a capacidade de pagamento do 
pleiteante (através da documentação apresentada 
pelo citado Estado), constatou-se que a margem de 
poupança real apurada (Cr$ 300.325,00 milhões), 
mesmo antes da realização da opéração de que se 
trata, mostra-se inferior ao maior dispêndio (Cr$ 
312.8_69,6 milhões) previsto para o- exercfcío de 
1988, apresentado pela sua dívida consolidada inter
na já contratada. Uma vez efetivada a emissão em 
questão, tal dispêndio passaria a ser da ordem de 
Cr$ 3 t9 _()34,5 milhões. 

7. Dentro do critério técnico adotado até então, 
caso s~ tratasse de emissão nova (aumento do volu

- me dos títu1os da-espécie em circulação), a situação 
exposta no parágrafo anterior faria cÇ)m que se vies~ 
se a sugerir"o encaminhamento do assunto ao Con
selho Monetário Nacional Com proposição de inde
ferimento do pleito. 

8: Entretanto, considerando que: 
a) do total do dispêndio referido no parágrafo 61' 

(CrS 319.034,5 milhões), Cr$ 216.411,5 milhões 
referem-se ao pagamento da dívida mobiliária con
solidada do aludido Estado _e, mantendo-se a siste
mática vigente, quàndo da época prevista para o 
resgate de tal valor (Cr$ 216.411,5 milhões, e pelo 
menos 70% do mesmo (Cr$151.488,1 milhões) deve
rão ser reescalonados para pago.mento em exercícios 

_ poste_riores median~~a utilização do mecanismo das 
reaplicaçõis dos papéis vencidos (giro da dívida), o 
que _deverã- fazer com que o dispêndio inicialmente 
previsto (CrS 319.034,5 milhões) venha a_ sofr~r 

Substancial redução (passando p·ara Cr$ 167.546,4 
milhões), tornando-s~ compatível com a margem de 
poupança real daquela Entjdade; 

b) a emissão de que se trata não se caracteriza como 
criação de uma nova responsabilidade para o Estado, 
mas sim a prorrogação de um compromisso já existente; 

c) não dispõe o Estado de Minas Gerais, em face da 
dificil situação financeira que no momento atravessa, de 
recursos para realizar o resgate dos papéis a se vencer no 
Próximo exercfcio, e o nãõ pagamento dos mesmos po-
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derã trãZ:er sérf6s transtornos ao mercado d~ títulos da 
e.<>pécie, _entendo que tal emissão, em caráter abs_oluta
mente excepcional, poderia ser autorizada pelo Senado 
Federal." 

Ante o exposto, acolhemos a Mensagem nos !ermos 
do seguinte 

PROJETO DE RESOLUÇÃO No 115, DE 1984 

Autoriza o Estado de Mlnu Gerais a elevar em 
Cr$ 105.381.320.108 (cento e cinco bilhões, trezento~ 
e oitenta e um milhões, trezentos e vinte mil, cento e 
_oito cruzeiros) o montante de sua divida consolidada 
interna. 

O Senado Federal resolve: 

Art. 1' É o __ Governo do Estado_de_MiDas_ Geiais, 
autorizado a elevar, temporariamente, o parâmetro esta
belecido pelo item III do art. 2~" da Resolução n~ 62, de 
28- to-75, modifícada pela de n' 93, de 11-10-76, ambas 
do Senado Federal, de modo a permitir o registro de 
uma emissão de 7 .9.50.505 (Obrigações do Tesouro do 
Estado de Minas- Tipo Reajustável (ORTM-), equivaM 
lente a Cr$ 105.381.320."108 (cento e. cinco bilhões, tre
zentos e oitenta e um milhão, trezentos e vinte mil, cento 
e oito cruzeiros) considerado o val_or nominal do título 
de Cr$ 13.254.67, vigente em julho de 1984, destinada ao 
giro da dívida consolidada interna mobiliária, vencível 
no exercício de 1985, obedecidas as condições admftidas 
pelo Banco Central do Brasil, no- respectivo processo. 

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

Sala das ComisSõeS, 28 de noyembro_de 1984. ~ Ro
berto Campos, Presidente- Luiz Ca,alcante, Rel~tor
Benedito Ferreira - José Fragelll - Fábio Lucena -
Fernando Henrique Cardoso. 

O SR. PRESID_ENTE (Raimundo Par_e_nte) ~-A CoM 
missão de Econ_Qmla conclui seu parecer·pela apresen
tação do Projeto-de Resolução n'i' Ú5, de \984, que auto
riza o Governo-·do Estãdo de Minas Gerais- a realizar 
operação de crédTto no valor de Cr$ 105.381.320.108 
(cento e cinco bil]J_ões, trezentos e oitenfa e um milhões, 
trezentos e vinte mil, cento e oito cruzeiros). -

Solic:itodo nobre Senador Hélio Oliveira o pafeê:er d·a 
Comissão de COnsiíuíÇão e Justiça. 

O SR. Hll:LIO GUEIROS (PMDB- PA. Para emitir 
parecer.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores: 

O projeto-sOb exãme, de autoria d·a Comissão de Eco
nomia do Senado Fed~al, como .conclusão de seu pare
cer sobre a Mensagem n"' 21Jj84, do Senhor PreSidente
da República, autoriza o Governo do Estado de Minas_ 
Gera[s a-·eleVáf, temporariamente, o parâmetro III do 
art. 29 da Resolução n9 62, de 28-10M75, modificada pela 
lei de n'i' 93, de 11-10-76, ambas do Senado Federal, de 
modo a permit[r õ regisTrO de uma emiSsão de 7.950.505 
obrigações do Tesouro do Estado_ de Minas --Tipo 'Rea
fustãveis (ORTN) equivalente a Cr$ 105:381.320.108 
considerado o valor nominal elo trtulo de Cr$ 13.254,67, 
vigente em ju1ho/84, destinada ao giro da dívida consoli
dada interna; vencível no exercicio de 1985. 

2. O pedido foi formulado nos termos dq_ preceitua
do no artigo 290-aResolução n'i' 62, de 28-10-75, modifi
cada pela lei de n9 93, de -11-10-76, ambas do SenadO Fe
deral, e se faz acompanhar de toda a documentação exi
gida pela legislação. 

3.- Do ponto de vista que nos cOmpete examinar, 
verifica.:se que tódas as formalidades foram atendidas, 
não havendo óbice à normal tramitação da presente pro
posição-- porqUanto é jurídica, constitucional e de boa 
técnica legislativa. - -
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_9 SR. PRESIDENTE (Raimundo Parente):...- O pare-
cer é_favorável. . · 

Completada a instrução da matéria, passa-se à 

Discussão, cm turno·único, do Projefo de Reso
lução n"' t 15/84, que autoriza o Governo do Estado 
de Minas Gerais a elevar em CrS 105.381.320.108, o 
rrionTante de -sua dívida consolidada. 

Em discuss_ão o projeto. (Pausa.) 
Não havendo quem queira discuti-lo, declaroMa_encer

rada. 
Em votação. 
Os Srs. Senadores que o aprovam permaneçam s~nta

dos. (Pausa.) 
Aprovado. 
A matéria vai à Comissão de Redação. 

O SR. PRESIDENTE (RaimUndo Parente)~ Sobre a 
mesa, parecer da Comissão de Red~ção que V'ii ser lido 
pelo Sr. \"'-Secretário. 

É lido o seguinte. 

~ PARECER N• 867, DE 1984 
(Da Comlssio de redaçio) 

Redaçio final do Projeto de Resoluçil.o n9 115, de 
1984. 

Relator:_ Senador Alberto Sllva 
A Comissão apresenta a redação final do Projeto de 

RCsolução_ n9 _U5, de 1~84, que autoriza o Gdverno do 
Est_ado de Minas Gerais a elevar em CrS 105.381.320.108 
(cento_ e cinco bilhôes, trezentos e oitenta e um milhões, 
trezentos e vinte mil, cento e oito cruzeiros) o montante 
de sua dívida consolidada. 
__ Saia das Comissões, 30 de novembro de 1984. - Pas
sos Pôrto, Presidente -:Alberto Slhil; Relator- Salda· 
nha Derzl. 

ANEXO AO PARECER N• 867, DE 1984 

Redaçio final do Projeto de Resoluçio n'i' 115, de 
1984. 

Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos termos 
dO-ãrt. 42, inciso VI, da Constituição, e eu, 
Pres.idente, promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO No , DE 1984 

Autoriza o Go,erno do Estado de Minas Gerais a 
eleVar em CrS 105.381.320.108 (cento e oito bilhões, 
trezentos e Õltenta e um mllhõ"es, trezentos e 'inte mli, 
cento e oito cruzeiros).o montante de sua dhida con
Sõlldada.-

O Senado Federal resolve: 
Art. \9 É-o GoVúnõ do Estado de Minas Gefais aU~ 

torizado a elevar, temporariamente, o parâmetro estabe
lecido pelo item III do art. 29 da Resolução n9 62; de 28" 
de outubro de) 975, modificada pela de n9 93, de ll de 
outubro de 1976, ambas cfO $e"fi8.dó "Federal, de modo a 
permitir o registrõ de uma emiSSão de 7.950.505 (sete mi
lhões, novecentos e cinqUen-ta inil, quinhentos e cinco) 
Obrigações do_Teso_!.lro-do E~tado de Minas- Tipõ 
Reajustável (ORTM), equivalente a Cr$ 105.381.320.108 
(cento e cinco bilhões, trezentos e oitenta e um milhões, 
trezentos e vinte mil, cento e oito cruzeiros) considerado 
o valor n_ominal do título de Cr$ 13.254.67 _(tre?-C- mil_.!_9-u-_ 
zentos e cinqUenta e quatro cruzeiiõs; SeSse"nla e sete Cen~ 
ta vos) vigente em julh de 1984, destinada ao giro da dívi
da consolidada interna mobiliária, vencível no exercício 
de_\985, obedecidas as condições admitidas pelo Banco 
-Cenfrã.l dO Brasil, no respectivo processo. 

_Art. 29 Esta Resolução entra em vigor na data de 
s':a publicação. 

Dezembro de 1984 

O SR. PRES_IDENTE (RaimundO Parente) Achando
se-em regime -de urgência a matéfiâ cUja redação final 
acaba -de ser lida, deve esta ser submetida imediatamente 
à deliberaçàQ d_o -Plenário. 

Em discussão a redação final. (P~usa.) 
Não havendo quem peça a palavra, encerro a díscus

são. 
_ Ji_m vo.t;.lção. 
Os ~rs. Sena~?res que a ~p~ovam queiram permanecer 

sentados. (Pausa,.) Aprovado.-
A matéria vai à promulgação. 

O SR. PRESIDENTE (Raimundo Parente) - Passa
se agora à votação do requerimento de urgência, lido nc 
expediente para Mensagem n"' 234 de 1984. 

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

sentados. (Pausa.) 
Aprovado. 
Aprovado o requerimento, passa-se à apreciação da 

matéria que-fOi despachada às Comissões_dç Economia e 
de Constituição e Justiça. 

O SR. PRESIJ)Jl;NTE (Raimundo Parente)- Sobre_a 
mesa, parecer da Comissão de Economia, que vai ser 
lido pelo Sr. l'i'-Secretãrio. 

t lido o seguinte: 

PARECER N• 868, DE 1984, 

Dl;l Comissio de Economia, sobre a Mensagem nt 

234, de 1984, (n'i' 453/84, na origem), do Senhor Pre

sidente da República, submetendo A aprovaçio do Se
nado Federal, proposta para que seja autorizado o 
Gonmo do Estado da Bahla a contratar operações de 
créditos no valor de CrS 21.654.154.379 (vinte e um 
bilhões, seiscentos e cinqUenta e quatro mll, trezentos 
e setenta e no'~-~lros). 

Relator: Senador Joio Castelo 
Com a Mensagem n9 234/84, o Senhor Presidente da 

República· submete à deliberação do Senado Federal 
pleito do Governo do Estado da Bahia, que ,objet_iva con
tratar, junto à Ca_ixa Econômica Federal, mediante a uti
llZclção de recursos do Fundo de Apoio ao Desenvolvi
mento Social- F AS, as Seguintes operações de crédito: 

2. CaraCterísticas das operações: 

I --A-Valor: Cr$ 3.537.671.423 (correspon
dente a 266.900 ORTNs de C_r$ 13.254,67 em ju-
1ho/84): 

B- Prazos: 
1 -de carência: 3 anos; 

_ 2- de amortização: 12 anos; 
C- Encargos: 
I -juros: 6% a.a.; 

2--correção monetária: 80% do_ índice deva
i'iãção .9as ORTNs; 
- D- Garantia: 

Vii_1culação das parcelas do Imposto sobre Circu
laçã"o -de 1\:lercadorias - TCM; 

E - Destinação dos recursos: 
ImPlantação de sistemas simplificados de abaste

cimento _9.e ág_ua na região da Serra Geral I. 
II- A- Valor: Cr$ 1.892.766.876 (correspon

dente a 142.800 ORTNs de Cr$ 13.254,67 em ju-
1ho/84): 

B--Praios: 
I -de carência: 3 anos; 
2 --de amortização: 12 anos; 
C - Encargos: 
1 - juros:6% a.a.; 
2- correção monetária: 80% do indice de v a

-- riação das ORTN; 
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D-Oarantia: 
Vinculacão das parcelas do Imposto sobre Ctrcu~ 

laçO.o de Mercadorias - ICM; 
E~ Destinação dua rc:curaos: 
Implantação de sistemas slmp\ificadoi de abane

cimento de água na região litoral Norte, 
III- A- Valor: Cr$ J.4n.60S.l45 (correspon

dente a 263.500 ORTNs de Cr$ 13.254,67 cm ju-
lho/84); -

B- Prazos: 
I -de carência: 3 anos; 
2~de amortização: 12 anos; 
C - E.ncargos: 
l-juros: 60% a,a.; 

2- correçtlo monetária: 6% dg rndice de variaçG.o d~;ts 
ORTN; 

D ........ Garantia: 
Vinculação das parcelas do hnpo$to sobre Clrcu« 

lação de Mercadorias - ICM; 
E """" Destinação dos recursos: 
Implantação de sistemas simplificados de abaste

cimento de água na Regt~o do Paraguaçu, 
IV- A- Valor: Cr$ 3.492.605.545 (corrcspon

dent< a 263.500 ORTNs de Cr$ 13.454,67 em ju
lho/84); 

B ~Prazos: 
I -de car8nciu: 3 p,nos; 
2..,.,. de amortização: 12 anos; 
C~ Encargos: 
I ~ juro5: 6% a.a.; 
2 ...... corrc:cão monetãrla: 60% do índice de va~ 

riaç1l.o das ORTN; 
D ~Garantia: 
VInculação das parcelas do ImpostQ ~obre Circu

lação de Mercadorias - ICM; 

E- Destinação dos recurso!!: 
Implantação de 5lstemali !ilmplificado~ de abaste

cimento de água na reslão Oe:>te do Elitado, 
V- A- Valor: l.49Z.605.l45 (correspondente 

a 263.500 ORTNo de Cr$ 13.254,67 cm jylho /84): 
B- Prazo!!: 
I -de carência: 3 anos; 
2 _,de amortização: 12 anos; 
C- Encargos: 
1-jyroo: 6% •·•·: 
2- correção monatâria: 60% do fndice de va

riação dos ORTN; 
D - ú arantia: 
Vinculação das parcelas do Imposto sobre Circu

lação de Mercadorias - ICM; 

E - Destinaç1io dos recursos: 
Implantação de sistemas simplificados de abaste

cimento de água na região de Irec!, 
VI- A- Valor: Çrl 2.253.293.900 (correspon

dente a 170.000 ORTN de Cri 13.254,67 em ju
lho/84); 

B ~Prazos: 
I - de car~ncla: 3 anos; 
2 - de amortização: 12 anos, 
C .....::; Encargos: 
I -juros: 6% a.a,j 
2 - correção monetária: 60% do índice de va. 

rlação das O R TN. 
D ...... Garantia: 
Vinculação das parcehui do Impo~to sobre Circu

lação de Mercadorias - ICM; 
E ..- Destinação do~ recursos: 
Implantação de sistemas &implificados de aba,~te

elmento de água na região de Sobradlnho, 
VII- A..,... Valor: Cr$ 3.492,605.545 (correspon· 

dente a 26l.5CQ ORTN de Cr$ 13.254,67 cm ju
lho/84); 
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s ="' rrãios: 
1 ., de carência: 3 anos: 
2 ......., de ªmortização: 12 anos; 
C -- Encargos: 
I -juros: 6% a.a.; _ _ 
2 = -correção monetâria: 60% do rnCfice de va· 

riaç!l.o da:f O R TN; 
O .,..., Garantia: 
Vinculação das parcelas dO Imposto sobre Circu

lação de Mercadorias .,.... ICM; 
E ~ Destinação dos recursos: 
Implantação de sistemas simplificado$ de abaste

cimento de água na região de Serra Geral IT." 

O Conselho Monetári9 Nª-çiQrH'li pronunc{QU·se pelo 
encaminhamento do pedi <;lo, levando em conta o parecer 
do Banco Central do Brasil (SEPLAN/SAREM) que de
clara nada ter a opor quanto à realização integral das 
operações pretendidas. 

No mérito, o financiam~nto ~h,s ativldades :;~.tinentc:s à 
pres~nte solicitação se enquadram nas normªs ~ dir~tri· 
zes do F AS e tem merecido a acolhida da Casa, até mes
~o porque se tratam de investimento$ reprodutivo~i e 
com longo alcance $Ócio-econômlCQ para ali regiões be· 
nefidudãa pelo$ Projetas. 

No que tange aos a11pectos financeiros, verifica-se, na 
documentação apresentada no Processado, que a mar
gem de poupança real (Cri279.5I9.3 milhões) se molitra 

- superior ao mal o r dispêndio (Cr$ 203.76_3.7 m_ilhões) que 
a s_ua dfvida consolidada interna. apresentará após a rea-

- Hz!lçno çltis operações ~upracitadas, levando·nos a con
cluir que esses encargos não deverão acarretar àquele 
Govc:rno maiores pressões na ex,ecução orçamentária de 
seus exerc(cios. 

Assim sendo, somos pelo acolhimento da mensagem, 
no:> termos do seguinte 

PROJETO Ot;; R!:~O~IJÇÃO N• 116, DE 1984 

Autoriza q Governo do ~tado da Õahia a contra .. 
tar operaçio de crédito, no valor de CrS 

- 21.654.154.379 (vinte e Um bilhões, seiscentos e cin .. 
qUenta e-qUitro-milhões, cento e cinqUenta e quatro 
mil, trezentos e setenta e nove cruzeiros). 

O Senado Federal resolve: 
Ãrt-. -19 E o Ooverno do Estado da Bahia1 nos ter

moi do qrt. 2\> da Resolução n9 93, de 11 d~ outubro de 
1976, do Senado f~eral, autorl~ado a contratar ope .. 
rução de crédito, no valor global de CrS 21.654.154.379 
(vinte e um bilhões, seiscentos e cinquenta e quatr<? mi
lhões, cento e cinqUenta e quatro mil, trezentos e setenta 
e nove cruzeiros), correspondente a 1.633.700 ORTN, 
considerado ç valor nominal dª ORTN de Cr$ 
13.2.54,67, vingente em julho de 1984,junto à Caixa Eco· 
nõmica federal, mediante a utilização de recursos do 
Fundo cte Apoio ao Desenvolvimento Soeiª] - FAS, 
destlnadus à implantação de sistemas simplificados de 
abastecimento de águas nas Resiões Serra Geral I, Lito
n!l Norte, ParaguaÇu, Oeste, ao Irecê, de Sobradinho e 
Serra Geral U, obedecida$ a.s condições admitidas pelo 
Bunco Central do Brasil, no respectivo processo. 

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

!?~.LI!l di\§ ÇQml$SÕ~!i. 46 de novembrç Qç 19~4.- ~a.. 
berto Campos, Presidente - Joio Castelo, Relator -
Ltdz Cavalcante --Benedito Ferreira- Josil! Fragelli
Fábio Lucena - Fernando Henrique Cardoso. 

O SR. PRESIDENTE (Raimundo Parente)- O pare- -
ç~r dª Comi:;sl\o d~ Eçonomia conçlyi pela apresentação 
do Projeto de Rc;salução n9 116, de 1984, que autoriza o 
Governo do EsH~do da Bahia a realizar operação de cré~ 
dito no valor de CrS 21.654.154.379 (vintC e um bilhões, 
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seisàntos e Cinquenta e quatro mílhões, cento e cinquen~ 
tu e quatro mil, trezentos e setenta e nove cruzeiros). 

Solicito ao nobre Senador José Fragelli o parecer da 
Comissão d~ CQnstituição e Justiça, 

O sR, JOS~ FRAGELLI (PMDB- MS. Para emitir 
parecer) - Sr. Presidente, Sn. Senadores: 

O presente Projeto de Resolução, da Comissão de 
Economia do Senado Federal, como conclusão de seu 
Purecer sobre a M~nsagem n' 234/84, do Senhor Presi
dente da República, autoriza o Governo do Estado da 
Buhia a contratar empréstimo no valor de CrS 
21.654, 154.379 (vinte e um bilhões, seiscentos e cinqUen
ta e quatro milhões, cento c cinqUenta e quatro mil e tre .. 
~entos e setenta e nove cruzeiros) destinado a financiar ª 
impluntação de Sistema Simplificado de abastecimento 
de água em diversos municípios daquele Estado. 

O pedido foi formulado nos termos do preceituado no 
artigo 29 da Resolução n' 93, de 1976, do Senado Fede .. 
ral, implicando, por conseguinte, a n~o obsc;rvãncla dos 
limites fixados no artigo 21' da Resolução número 62, de 
1975, também do Senado Federal, e é acompanhado de 
toda documentação exigida pela legislação. 

Assim, verifica·se Que a proposição roi elaborada con~ 
soante as prescrlçõe5legals e regimentais aplicáveis à es· 
pécle, merecendo, por isso, o nosso encaminhamento fa
vorável, no que tange aos aspectos constitucionalldade, 
juridicidade e técnica legislativa, 

OSR. PRESIDENTE (Raimundo ?a rente)- O paro
cer é favorável. 

Completada a instrução da matéria, passa-se à 

Di~cussão, em turno único 1 do Projeto de Reso
lução n' 116/84, que autoriza o Governo do Estado 
da Bahia a contratar operações de crédito no valor 
global de Cri 21.654.154.379. 

Em discussão o projeto. (Pausa.) 
Não havendo quem queira discuti-lo, declaro·a encer

rada. 
Em votação. 
Os Srlii. Senadores que o aprovam permaneçam senta· 

dos, (Pausa,) 
Aprovado. 
O projeto vai à Comissão de Redaçilo, 

O SR. PRESIDENTE (Raimundo Parente)- Sob r~ • 
mesa, parecer da Comissão de Redação, que será lido 
pelo Sr. 1'1-Secretârio. 

t: lido g s_ç;:guintc;. 

PARECER N• 869, DE 1984 
(D• Çomi!Sio de Redaçlo) 

Redaçio final do Projeto de Resoluçio DI' 116, de 
1984. 

Rehltor: Senador Alberto Silva 
A Comissão apresenta a .redação final do Projeto de 

Resolução n9 116. de 1984, que autoriza o Governo do 
Estado da Bahia a contratar operações de crédito nova
lor global de CrS 21.654,159.379 (vinte c um bilhões, 
:;eiscentos e cinqUenta e quatro milhões, cento e cinqüen .. 
ta e nove mil, trezentos e setenta e nove cruz:eiros), 

Sala das Comissões, 30 de novembro de 1984.- Pu
.!los Pôrt~, Presidente- Alberto Slln, Relator- Sald• .. 
nha Derzi 

ANEXQ AO PARECER N• 869, DE 1984 

Redaçlo final do Projeto de Resoluçlo n9 116, de 
1984. 

Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos termos 
do art, 42, lnçil;o VI, da Constituição, e eu, 

, Presidente, promulgo a seguinte 
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RESOLUÇÃO N• , DE 1984 

Autoriza o Governo do Estado da Bahb e contra~ 
tar operações de crédito no valor global de Cr$ 
21.654.154.379 (vinte e um bilhões, seiscentos e cin
qUenta e quatro milhões, cento e cinqUenta e quatro 
mil, trezentos e setenta e nove cruzeiros). 

O Senado Federal resolve: 
Art. 19 É o Governo do Estado--da Bahia, nos ter~ 

mos do art. 29 da Resolução n"' 93, de II de outubro de 
1976, do Senado Federal, autorizado a contratar ope
rações de crédito no valor global de CrS 21.654.154.379 
(vinte e unl bilhões, seiscentos e cinqílenta·e qUatrO ini
lhões, cento e cinqUenta e quatro niil, trezentos e setenta 
e nove cruzeiros), correspondente a L633.700 (um mi
lhão, seiscentos e trinta e tfês mil e setecentas) ORTNs, 
considerado o valor nominaLda __ ORTN de Cr$ 13.2-54,67 
(treze mil, duzentos e cinqUenta e quatro cruzeiros e ses
senta e sete centavos), vigente em julho -de 1984, juntO à 
Caixa Econômica Federal, mediante a utilização de re
cursos do Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Social 
- FAS, destinadas à irilplantação de sistemas simptifLca
dos de abastecimento-de ãgua nas Regiões Serra Gera.! I, 
Litoral Norte, Paraguaçu, Oeste, lrecê, de Sobradinho e 
Serra Geral II, obedecidas as condições admitidas pelo 
Banco Central do Brasil, no respecitvo processo. 

Art. 2"' Esta Resolução entra em vigor n.a data de 
sua publicação. 

O SR. PRESIDENTE (Raimundo Parente) -
Achando-se em regime de urgência a matêria cuja re
daçào tina! acaba de ser lida, deve a mesma ser submeti
da imediatamente à dd!iberaçã~·do Plenário~ 

Em discussão a redação final. (Pausª.) 
Não havendo quem peça a palavra, encerro a discus

são. 
Em votação a redação final. 
Os Srs._Senadores que a aprovam queiram permaneCer 

sentados. (Pau_sa.) Aprovada. 
A matéría vai à promulgação. 

O SR. PRESIDENTE (Raimundo Parente) - Conce
do a palavra ao nobre Senador Nel1:i:on_ Carneiro: 

O SR. NELSON CARNEIROlPTB- RJ. Pronu'!cia 
o seguinte discurso .. )- Sr. Presidente, Srs. Senadores: 

A má vontade dos tecnocrat~s contra os aposentados 
que recebem benefícios_Oa Pr:evidência Social começou a 
agravar-se, nos últimos· quinze anos, principalmente por -
via da emissão de decretos-leis, aprovados no CongressO 
Nacional pelo "rolo compressor da Maioria", sem _outra 
inspiração- que a de puoir os trabalhadores transferidos 
para a inatividade. 

Tomamos conhecimento, recentemente, por vãriã"s de
núncias que nos chegaram- às mãos, do caso de antigos 
servidores da Rede Ferroviária Federal, que sofreram in
justo corte nos benefícios da aposentadoria. 

Num desses ca'S'os, o funcionário depois de quarenta 
anos de serviço, em 1981, tendo contribuído, no entanto, 
por algum tempo, para o INPS, co"mo- autônorii.o, para 
evitar urrla aposentadoria muito pequena. Por causa des
sa contribuição, durante apenas seis meses, a Rede Fer
roviària Federal lhe n~gou a '"Complementação da Apo
sentadoria por conta da União", alegando tratar-se de 
autónomo e não de ferroviário, quando o mesmo servira 
à empresa, nessa condição, de 29 de novembro de 194 7 a 
29 de outubro de 1981, somando quase trinta e quatro 
anos.-

A REFESA baseou-se, para essa deciSão adminiStrati
va denegatória, num decreto-lei de 1969, que excluia to
dos os ferroviários apOsentados como autônomos, após 
o desligamento da empresa, daquela complementação de 
aposentadoria. 

Há milhares de ferroviários aposentados nessanxm
dicões, com mais de trinta anos de serviço_ naqüela em
presa, prejudicados nos ganhos da aposentadoria, ape
nas por terem descontado, por alguns meses, como autó
nomo, visando a melhorar ganhos de inatividade. 

E..ssa situação perdura por causa de um decreto-lei iní
quo que, ti-atando de matéria previdenciária, só pode ser 
alterado por iniciativa do Presidente da República. 
- Essa ~ituacão dura há Quinze anoS, representando um 

elevado prejuízo para esses antigos servidores, injustiça
dos depois de um árduo e persistente labor, quando pu
nham toda a sua confiança na Previdência Social, como 
amparo da sua velhice. 

Não se pretende que se paguem os atrasados, mas é 
necessáríO, em nome da justiça, que se revogue essa dis
criminação legal, considerando-se ferroviário quem foi 
no maior tempo da sua atividade laboral. 

Tal a sugestão e o apelo que encaminhamos ao Minis
tro Jarbas Passarinho, confiando em seu espírito de jus
tiça. 

Era o---que tínhamos a Q.izer, Sr. Presidente. (Muito 
bem!) 

O SR. PRESIDENTE (Raimundo Parente) -A Pre
sidência convoca sessão extraordinária a realizar-se hoje, 
às lO horas e 35 minutos com a segu_in_te 

ORDEM DO DIA 

Votação, em turno único, do Projeto de Decreto Le
gislativo n"' 7, de 1982 (n"' 124/82, na Câmara dos Depu
ta~os), que aprova o texto do acordo básico de coope
"fàçãõ{:iéhtlfica e técnica entre o Goveinci- da República 
Feder-ativa do Brasil e o Governo do Reino ·da Arábia 
Saudita, concluído em Brasília, a 13 de agosto de 1981, 
tendo. 

PARECERES, sob n"'s 262 a 265, de 1984, das ConiiS-
sões: · 

....:... De Relações Exteriores, Favorável~ nos termos de 
SubstitutiVo que oferece; 

-De Constltulçio e Justiça, Favorável ao Substituti-
-vo· da C omissão de Relações Exteriores, com subemenda 
que ofer~ e 

-:De Educação e Cultura e de Economia, Favoráveis 
aO Substitutivo da Comissão de Relações Exteriores e à 
subemenda da Comissão- de Constítuiç_ão e Justiça. 

O SR. PRESIDENTE (Raimundo Parente) - Nada 
mais que tratar, declaro encerrada a sessão. 

(Levanta-se a sessão às lO horas e 34 minutos.) 

O SR. PRESIDENTE (Raimundo Parente)_.,....... A lista 
de presença a_cusa o comparecimento de 51 Srs. Senado
res. Havendo número regimental, declaro aberta a ses
são. 

Sob a proteção de Deus iniciamos nossos trabalhos. 
O Sr.l9-_Secretá_rio procederá à leitura do_E_xpedi~l_l_te, 

f: lido o seguinte 

EXPEDIENTE 
PARECER 

PARECER N• 870, DE 1984 

Da Comissão de Constituição e Justiça, sobre o 
Projeto de Lei da Câmara n9 74, de 1982 (n"' 4.196-C, 
de 1980, na Câmara dos Deputados), que "modifica a 
redação do artigo 20 da Lei n9 5.869, de li de janeiro 
de 1973- C6digo de Processo Civil". 

Relator: Senador Pitssos Pô-rto. 
Trata-se do Projeto de Lei n9 4.196·C/80, vindo da 

Câmara dos Deputados, onde percorreu-seu rotineiro ca
minho sem embargados, chegando à aprovação, inclusi
ve da sua redação fLnal. 

Dezembro de 1984 

_A inclusão de ação de mandado __ de scgur~ança nas hi
póteses em que o vencido paga ao vencedor as despesas 
que antecipou sem e:<clusão dos honorários do advoga
do, até mesmo. cmo_causa própria, é tão lógica que se não 
entende como passou desapercebida à redação vigente. 

O mérito fará com que as autoridades violadoras de 
dirçitos líquidos e certos não amparados por habeas cor
pus, reflitam -antes da arbitrariedade. 

É técnico e __ não suscita contra-indicações. 
I:: o parecer. 
Sala da Corriissão, 22 de novembro de I 984. - Helv{

dlo Nunes, Presidente- Passos Pôrto, Relator - Moa
cyr Duarte- Jutaby Magalbies- Hélio Guelros- Jo
sé lgnácio Ferreira - Guilherme Palmeira - Eaéas Fa
ria. 

O SR. PRESIOENTE (Raimundo Parente)-;- O expe
diente lido vai ã publicação. 

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

São lidos os seguintes 

REQUERIMENTO N• 361, DE 1984 

Requeremos urgência, nos termos do art, 371, alínea b 
do R~im~ntO Interno, para o Projeto de Lei da Câmara 
n<? 233, de 1984 (n"' 3.740/84, na Casa d_e origem), que 
dispõe sobre a criação de cargos no Quadro Permanente 
da Secretaria do Tribunal Regional Eleitoral do Estado 
de Goiás- e dá outras providências. 

Sala das Sessões, 30 de novembro de 1984.- Humber
to Lucena, Líder do PMDB-- Aloysio Chaves, Líder do 
PDS. 

REQUERIMENTO N• 362, DE 1984 

Requeremos urgência, nos termos do art. 371, alínea 
b, do Regímento Interno, para a Mensagem n"' 230, de 
1984, solicitando autorização do Senado Federal a fim 
de que a Prefeitura Municipal de Cuiabá, Estado de 
Mato Grosso, possa contratar operação de crédito no 
valor de Cr$ 5.260.260.487 (cinco bilhões, duzentos e ses
se!!_ ta milhões, duzentos e sessenta mil, quatrocentos e oi
tenta e sete cruzeiros). 

Sala das Sessões, 30 de novembro de 1984. - Aloysio 
Chaves - Líder do PDS - Humberto Lucena - Líder 
do PMDB. 

O SR. PRESIDENTE (Raimundo Parente) ~ Os re
queiímentOs que acabam de ser lidos serão apreciados 
após a Ordem do Dia, nos termos regimentais. 

O SR. PRESIDENTE (Raimundo Parente) - Passa
se à 

.. ORDEM DO DIA 

Votação, em turno únko, do Projeto Qe Decreto 
Legislativo n9 7, de 1982 (n"' 124/82, na Câinafa dos 
Deputados), que aprova o texto do acordo básico de 
cooperação científica e técníca entre O Governg da 
República Federativa do Brasil e o Governo do Rei
no da Arábia Saudita, concluído em Brasília, a I3 
de agosto de 198 t, tendo 

PARECERES, sobre n"'s 262 a 265, de 1984, das 
comissões: 

-de Relações Exteriores, favorãvel, nos termos 
de substitutivo que oferece; 

-de Constituição e Justiça, favorável ao substi
tutivo da Comissão de Relações Exteriores, com su
hemenda que oferece; e 

- de Educaçio e Cultura e de Economia, fa vorá
vçiS ap substitutivo da Comissão d!! Rt:!ações Exte
riores e à subemenda da Comissão-de Constituição e 
Justiça. 



Dezembro de !984 

Em votação o projeto, sem prejuízo da Subemenda 
Os Srs. Senadores que o_ aprovam queiram permanecer 

sentados.. (PJ.ur.a.) Aprovado. 

É o seguinte o projeto aprovado. 

PROJETO DE LEI DA CÃMARA No 233, DE 1984 
(n"' 3.740/84, na Casa de origem) 

De iniCiatii•Q do Tribunal Supi!ririr Eleitoral 

Dispõe sobre a criaçio de cargos no Quadro Per~ 
manente da Secretaria do Tribunal Regional Eleitoral 
do Estado de Goiás e dá outras providências. 

O Congresso Nacional decreta: 

Art. J9 Ficam criados no Quadro {)crm~nente da Se
cretaria do Tribunal Regional Eleitoral do Est~do de 
Goíás, no Grupo-Direção-assessoramcnto Superiores, 
Código TRE-DAS-100~ os seguintes carg_os de provi-
mento em comissão: _. 
I- na Categoria DireÇãõ Superior, 6 (seis) cargos de 

Diretor de Subsecretaria, Códig'o-TRE-DAS-101; 
II - na C_a_tegoria Assessoramento Superior, I (um) 

cargo de Assessor, Código TRE-DAS-102. 
Art. 29 As despesas decorrentes da aplicação desta 

lei correrão à conta das dotações orçamentárias próprias 
do Tribunal Regional Eleitoral do Estado de Goiás-: OU 
de outrus para esse fim destinadas. 

Art. 3<? Aplicam-se ao Tribunal Regional Elcitor?-1 
do Estado de Goiás, relãtfvamente à sua secretaria, as 
disposições do art. 5"' da Lei p'? 7_.178, de 19 de dezetl!bro 
de 1983. 

Art. 4'1 Esta lei entra em vigor-tl1ldata de sua publi
cação. 

Art. 5'1 _Revogam-se as di~posiçÔes cm contrár_io~ 

O SR. PRESIDENTE (Raimundo Parente) - Em yo-
tação a subemenda. -

Os Srs. Senadores que a aprovam permaneçam senta
dos. (Pausa.) 

Aprovada. 
A matéria vai à Comissão _de Redação para redigir o 

vencido para o turno suplementar. 

É a seguinte a subemenda aprovada 

SUBEMENDA CCJ A. EMENDÁ N• 1-CRE 
{Substitutivo) 

Dê-se aO § únlco do art. 19 a seguinte __ re3ação: 

"Parágrafo único. Quaisquer atas ou ajustes 
complementares de que possam resultar revisão ou 
modificação do presente Acordo, ficam sujeitos- à 
aprovação do Congresso_ NacionaL" 

O SR. PRESIDENT~ (Raimundo P_arente)- Esgota
da a matéria da Ordem do Dia. 

Pa.ssa-se à apreciação do Requerimento n"' 361/84, de 
urgência para o Projeto de Lei da Câmara n<? 23"3/&4, 
lido no Expediente. 

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

dos. (Pausa.) 
Aprovado, 
Aprovado o requerimento, passa.se à apreciação da 

matéria. 

Discussão, em primeiro turno, do P"tojeto de Lei_ 
da Câmara n"' 233/84 (n"' 3.740/84, na Casa de ori
gem), que dispõe sobre·a criação de cargos no Quã-

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção II) 

di o Permanente da Secretaria do Tribunal Regional 
Eleitoral do E"tado de Goiás _e dá outras providên
cias. (Dependendo de pareceres das Comissões de 
Serviço Público Civil e de Finanças.) 

Com a palavra o no6rC Senador Fábio Lucena para 
proferir o parecer da Comissão de Serviço Público CiviL 

O SR. FÁBIO LUCENA (Para emitir parecer.)- Sr. 
Presidente, Srs, Senadores: 

De iniciativa do Tribunal Regional ~leitoral, vem a 
exame desta Casa projeto de lei, dispondo sobre a 
criação de cargos no Quadro Permanente da Secretaria 
do Tribunal Regional Eleitoral do Estado de Goiás e 
dando outras providências. 

JustificandQ a proposição o Presidente do Tribunal 
Regional Eleitoral do. Es_tado de Goiás, esclarece que: 

"A Resolução n"' 9.648/74, do TSE, baixada em 
decorrência do disposto no art. II, da Lei n"' 
6.081 f74, distribuiu os Tribunais Regionais Eleito
rais_ em 4 (qu~~o) Grupos, s~gundo as caracterhti· 

· cas-e, principalinente, em função do eleitorado Qã 
respectiva Circunscrição, cabendo ap TRE de Goiá~ 
ser classificado no 3"' Grupo. 

O_ mesmo diploma disciplinou a estrutura do 
" Grupo-Direção e Assessoramento SuperioreS- Cor

respo-ndente aos Region_ais de cada uma das quatro 
_ ~_ategQrias, sendo que, em relação __ ~queJ~s posicio~ 

nados no Grupo III, foram assegurados os seguintes 
cargos: 

I - Diretor Geral ........ TRE-DAS:lúl 
2 ~ o·iretor de Secretaria .... -TRE-DAS-iú'! 
i:_ Auditor . TRE-DAS-102 

i-.:....... AsSessor ... TRE-DAS-102 
Com a superveniência da Lei n9 7.041, de 18 de 

outubro de 1982, regulamentada pela Resolução n"' 
11.624, de 16 de dezembro do mesmo ano, o Tribu
nal Regional Eleitoral de Goiás foi ,elevado ao Gru-

- ·r-o 11, -cujos Tribunais nele incluídos possuem no re· 
ferido Grupo DAS, afora os cargos acima mencio
nados, mais 6 (seis) de Diretor de Subsecretaria e 1 
{um) de Assessor." 

A proposta estabelece, pois, a criação no Quadro Per
man.eo_te da Secretaria do T~lbuna1 Regional_ Eleitoral do 
Estado de Goiás, no Grupo-Direção e Assessoramento 
Superiores,. Código TRE-DAS-100, de seis (6) Cargos de 
Dirctor de Subsecretaria, Código TRE-DAS-101; e um 
(1) Cargo de Assessor, Código TRE-DAS-102. 

Considerando que as despesas decorrentes da sua apli
cação _correrão à cQnta das dotações orçamentárias pró
prias do Tribunal Regional Eleitoral do Estado de 
Goiás, ou de outra para este fim destinadas; e nada ven
dO, rio ·-ãrri.biTO.~desta CoffiiSsão, __ QUe obstãculizé _a sUa 
normal _tramifa-ÇãO, somos pela aprovação do Projeto. 

O SR. PRESIDENTE (Raimundo Parente)- Conce
do a palavra ao nobre S~nador Jorge Kalume para emitir 
o pa~ecer da Ç'o_tpissão de Finanças. 

O SR. JORGE KALUME (Para emitir parecer.)- Sr. 
p_~~idente, Srs. S_enadores. 

.O projeto em eXame, -de iniciativa do Colendo-Tribu
nal Superior Eleitoral, tem por escopo a reorganização 
da Secretaria do Tribunal Regional Eleitoral do Estado 
de Goiás, face a elevação dessa Egrégia Corte aQ. "Grupo 
II'', na forma da nova classific;ação estabelecida pela Lei 
n'i' 7.041, de 18 de outubro de 1982. 

Assim, a Presente proposição visa a completar a citada 
norma legal, com a criação dos cargos previstos para o 
Quadro Permanente da Secretaria dos Tribunais perti
nentes ao_"Grupo II". 
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No âmbito da nossa competência regimental, nada há 
a opor. jú que o projeto explicita aS fontes de recursos 
orç<~mentár_io_1;, atendendo destarte às normas legais que 

- regem a t:natéria. 
Ante o expo!õto, opinamos pela aprovação do Projeto 

de Lei da.Câmara O"' 233, de 1984, que ora nos coube re. 
!atar. 

O SR. PRESIDENTE (Raimundo Parente)~ Os pa
receres são favoráveis. 

Completada a instrução da matéria, passa-se à sua 
apreciação. 

Em discussão o projeto, em primeiro turno. (Pausa.) 
NãO- havendo oradores, encerro a discussão. 
Em votação. 
A matéria, nos termos do incisO II do art. 322, do Re

giment<nntefno, aepende, púa sua aprovação, do voto 
favorável da mafcliía-absoluta da composição da Casa, 
devendo ser feita pelo pro~so eletrônico. 

Tendo ha.vido, __ entretanto, acordo das. Lideranças, a 
votação far-s.e-á pelo processo simbólico. 

Em votação o projeto, em primeiro turno. 
Os Srs. seoadores que o aprovam permaneçam como 

se acha_m._ (Pausa.) 
Aprovado. 
Aprovado o projeto em primeiro turno, e decorrido o 

inte:rstfcio de 4.S horas previsto no art. 108, § 3"' da Cons
tituição, a matéria será incluída em Ordem do Dia, para 
apreciação em segundo turno. 

E o seguinte o projeto aprovado 

PROJETO DE LEI DA CÃMARA No 233, DE 1984 
- (N\' 3.740/84, na Casa de orlgtm) 

De iniciativa do Tribunal Superior Eleitoral 

D~spõe sobre a criação de Cargos no Quadro Per-
manente da Secretaria do Tribunal Regional Eleitoral 
do Estado de Goiás e dá outras providências. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. -1'1 Ficam criados no Quadro Permanente da Se

cretaria do Tribunal Regional Eleitoral do Estado de 
Goiás no Grupo-Direção e Assessoramento Superiores, 
Código TRE-DAS-!00, os seguintes cargos de provi~ 
menta em comissão: 
I- na CU:tegoria Direção Superior, 6 (seis) cargos de 

Diretor de Subsecretaria, Códígo TRE-DAS- \01; 
ff - n~l Categoria Assessoramento Superior, f (um) 

cargo de Assessor, Código TRE-DAS- 102. 
Art. 2<? As despesas decorrentes da aplicaljão desta 

lei correrão à conta das dotações orçamentárias próprias 
do Tribunal Regional Eleitoral do Estado de Goiás, ati 
de outras para esse fim destinadas. 

Art. J9 ___ Aplicam-se ao Tribunal Regional Eleitoral 
do Estado de Goiás, relativamente à sua Secretaria, as 
disposições do art. 59 da Lei n9 7, 178, de 19 de dezembro 
de J98L 

Art. 49 Esta lei entra em vigor na data de sua publi
cação. 

Art. 59 Revogam-se as disposições em contrárlõ. 

O SR. PRESIDENTE {Raimundo Parente) - Passa
se, agora, à a·prec'fáção do Requerimento n"' 362/84, lido 
no Expediente, de urgência para a Mensagem n'>' 230/84. 

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

dos. (Pausa.) 
Aprovado. 
Aprovado o requerimento, passa-se à apreciação da 

matéria, qtie-foi despachada às Comissões de Economia, 
de Constituição e Justiça e de Municípios. 

SObre a mesa, os -pareceres das ComiSsões de Econo
mia e de Constituição e Justiça. que serão lidos pelo Sr. 
l"'·Secretário. 

São lidos os seguintes 
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PARECERES N•S 871 e 872, DE 1984 
PARECER N~' 871, DE 1984 

Da Comissão de Economia, sobre a_ Men:sagem nl' 
230, de 1984 (n' 447/84 na origem), do Senhor-Presi
dente da República, propondo ao Senado Federal, 
seja autorizada a Prefeitura Municipal de Cuiabá 
(MT), a elevar em Cr$ 5.260.260.487 o montante de 
sua dívida consolidada Interna. 

Relator: Senador Roberto Campos 
O Senhor Presidente da República encaminha a exame 

do Senado Federal (art. 42, item VI, da Constitulção), 
proposta no sentido de que seja a Prefeitura_ M~nicipal 
de Cuiabá (MT), autorizada a elevar_ em CrS 
5.260.260.487 (cinco· bilhdes, duzentos e sess,enta _mi~ 
lhões, duzentos e s_essenta mil,-·quatrocentoS e oitenta _e 
sete cruzeiros) o moritante de sua dívida consolidada in~ 
terna, a fim de ~ontratar operações de crédito jurlt_Ó_ a 
Caixa Econõmicã Federal meQ.iante a utili2:ação de re-
cursos ·do Fundo de Apoi~ ao Desenvolvime~nto SoCial
FAS com valor correspondente a 359.801,40 ORTN, 
considerado o valor nominal da ORTN de Cr$ 
14.6\9,20, vigente em agostõ/84. 

2. Car=cterístic:u das operações: 

"1- A --Valor: Cr$ 2.Sl8.336_.602(corresj:lon
dente a 192.774,00 ORTN, à razão de Cr$ 
14.619,90, em agosto/84); 

B- Prazos: 
I - de carência: 3 anos, 
2- _de amor.tização: lO anos; 
C- Encargos: 
I -juros de 6% a.a., e 
2- correçào monetária de 60% do índi_ce deva

,riação das ORTN; 
D- Gararltia: vinculação de parcelas do -Impos

to sobre a Círculação de Mercadorias (ICM); 
E- Destinàção dos recurs.os: conclusão do Hos

pital e Pronto- Socorro Municipal; 
TI- A- Valor: Cr$ 2.441.923.885 (coiiespm1-

dente a 167.027,40 ORTN, à razão de Cr$ 
14.6\9,90, em agosto/84); 

B- Prazos: 
1 -de carência: 2 anos; 
2- de amortização: 10 anos; 
C- Encargos: 
I - jurds de 6% a~a., e 
2- correção morietâria c:le-·80% do índice de_va

riação das ORTN; 
D- Garantia: vinculação de parcelas do Impos

to sobre Circulação de Mercadoria (ICM); 
E- Destinação dos- recursos: implantação de 

galerias de águas pluviais, meios-fios e sarjetas." 

3. Segundo o parecer apresentado pelo Órgão finan
ciador, as operações de crédfio sob exame são ví~veis so
cial, econõmica e financeiramente.-

4. O Proces.so é acompanhado dos seguintes et~en
tos principaiS: 

a) Leis n9s-2.139 e 2.140{83, autorizadoras das ope-
rações; 

b) Exposição de Motivos (Em n9149/84), d~ S~rihor 
Ministro de Estado da Fazenda ao Exm9 Senhor Pfesi
dente_da República, comunicando que o Conselho Mo
netãrio Nacional, ao apreciar a proposta, mariifestOu-se 
favoravelmente ao pleito, formUlado conforme o ãrt. 29 
da Resolução n"' 93, de 1976, do Senado Federal; e 

c:) Parecer do Banco Centra] do_ B_rasil - DepartaM 
mento de Operações com Titulas e Valores MQbiliáríos 
- favoráveis ·aQ pleito. 

S. Considera.do todo o endividamento da referida 
entidade (intra + extralimite), verifica-se que seriam ul
trapassados os tetos que lhe foram fixados pelos itens I, 
II e III do artigo 29 da Resolução "-"' 1i2, de 1975~ 

D!ÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção II) 

6. Trata-se, entretanto, de uma operação extra_limite 
que. por força das disposições contidas no artigo 29~da 
Resolução n<:> 93, d~ 1976, não se apeicam os citados limi
tes (itens I, II e III) fixados no artigo 29 da Resolução n<:> 
62, de 1975, ambas dÜ Senado Federal, haja visto que os 
recursos a serem repassados provêm do Fundo _de Apoio 
ao Desenvolvimento Social - F AS. 

7. Atendidas as exigências das normas vigentes e as 
disposições do Regimento Interno, concluímos pelo aco
lhimento da presente Mensagem, na forma do seguinte 

PROJETO DE RESOLUÇÃO N• 117 DE \984 

Autoriza a Prefeitura Municipal de Cuiabá (MT) 
a contratar operações de crédito no Yalor global de 
5.260..260.487, (cinco bllhões, duzentos e sessenta mi
lhões, duzentos e sessenta mil e quatrocentos e oitenta 
e sete cruzeiros). 

.Q .Se.na,!lo Federal resolve_: 
ArL 19 Éa Prefeitura Municipal de Cuiabâ, Estado 

de Mato GrQsso, nos termos do artigo 29 da Resolução 
n9 93, de li de outubro de 1976, do Senado Federal, au
torizada a contratar operações de crêdito, no valor glo
bal de Cr$_ 5.260.260.487, (cinco bilhões, d.Uze-iltoS-e ·ses
senta milhões, duzentos e s~ssenta mil, quatrocentos e oi
tenta e sete cruzeiros), correspondente a 359.801,40 
ORTNs, considerado o valor nominal da ORJ'N de C~S 
14.619,90, vigente em agosto/84, junto-à Caíxã-Ecoriô
mica Federal, mediante a utilização de recursos do Fun
do de Apoio ao Desenvolvimento Social- FAS, desti
nadas. à conclusão do Hospital e Pronto Socorro Munici
pal e implantação de galerias de ãguas pluviais, meios
fios e sarjetas, no Município, obedecidas as condições 
admitidas pelo Banco Central do Brasil, no respectivo 
p-rocesso. 

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

_$ala das Comissões, 21 de novembro de 1984._ -Seve
ro Gomes, Presidente em exercício. - Roberto Campos, 
Relator - Jorge Kalume - Octávio Cudoso - José 
Fragelli - Luiz Cavalcante - José Uns. 

PARECER N• 872, DE 1984 

Da Comissão de Constltuiçio e Justiça, sobre o 
Pr.ojeto de Resoluçilo n9ll7, da Comissio de Econo
mia (que "autoriza a Prefeitura Mwllclpal de Culabá 
(MT) a elevar em Cr$ 5.260.260.487 (cinco bilhões, 
duzentos e sessenta mUhões, duzentos e sessenta mil, 
quatrocentos e oitenta e sete cruzeiros) o montante de 
sua dMda consolidada Interna". 

Relator: Senador Passos Pôrto 

o-projeto sob exame, de autoria da Comis~ão de Eco
nomia do Senado Federal, como conclusão _de seu pare
cer sobre a -Mensagem i-t~> 230"/84, ao se·nhor Presidente 
d_a R---;pública! autor~za a PrefeitUra Mul)icipal de Cuiª~~ 
(MT) ã Contratar Õperal;ão di Crédito rio total de~Cr$ 
5.260.487. correspondentes a 35ô.8tll.40 ORTN;de ÇrS 
-4.619,90, em agosto de 1984, junto à Caixa Econômica 
Federal, esta na qualidáde àe- geÚo(a do Fundo_ de 
Apoio ao Desenvolvimento SÕcíal- FAS, destinada à 
vinculação de parcelas do Imposto sobi-e Circulação de 
Merc~dorias (1Crv1) à implantação de galerias pluviais, 
meio-fios e sarjetas, _no _Muni~cípio. 

o·~!!_dido- de autorizaçãO- foi"formUlaçl.o nos téi-.mos "cto-
rafágraro línico do-- ãrtígQ --'21' da....:a~Ql~ção n9 ~3,de 
1976, do Senado Federal, implicando, por conseguinte, a 
n~o-observância dos limites fixadOs pelo artigo 2~> daRe~ 
solução n9 62, de 2_8-10-75, também da Câmára Alta do 
Congresso Nacional. -

Do ponto de vista que nos compete examinar, verifica~ 
se que todas as formalidades foram atendidas, não ha~ 

Dezembro de 1984 

vendo óbice à tramitação normal da presente propo
siçã.o, porqu_aTlto é jurídi~a._ constituciOnal e de boa téc-
nica legislativa.- -

Sala das Comissões, 29 de novembro de 1984. -José 
Frageili~-Presidente, em exercício- Passos Pôrto, Rela
tor ~ Moacyr Duarte - Monan Acayaba - Jutahy 
Mago.lhies- Hélio Gueiros- Octávio Cardoso- Ader
bai .J urerila ~ Carlos Chiarem. 

O SR. PRFSIDENTE (Raimundo Parente)- O par6 
Cf:r da Comissão de Emenda conclui favoravelmente pela 
autorização solicitada, nos termos de projeto de reso~ 
lução que· àpresenta. 

O parecer da Comissão de Constituição e Justiça con
lui pela constitucionalidade, juridicidade e boa ~nica 
legislativa do projeto de resolução da Comissão de Eco
nomia. 

Solicito do nobre Senador Nelson Carneiro o parecer 
da Comissão _de Municípios. 

O SR. NELSON CARNEIRO (Para emitir parecer.) 
--Sr. Presidente, Sr~. Senadores: 

O Projeto_ de Resolução sob eL<.ame, de autoria da Co 
missão-de Economia do Senado Federal, como conclu
são de_seu parecer sobre a Mensagem n"' 230/84, do Se
nhor Presidente da Repúlblica, autoriza a Prefeitura 
Municipal de Cuiabá (MT) a contratar. operação de crê
di i o no valor total de Cr$ 5.260.260.487, corresponden
tes a350.801,40 ORTN, de Cr$ 4.619,90 em agosto de 
1984, junto .à C_aixa Econômica Federal, esta na qualida
de de gestoi-a do Fundo de Apoio ao Desenvolvimento 
Social :......... F AS, destinada à vinculação de parcelas do 
Imposto sobre Circulação de Mercadorias (I CM) e im
plantação de galerias pluviais, meios-fios e sarjetas, no 
Município._ 

A proposição mereceu a acolhida da Coinissão de 
Constituição e Justiça, que a considerou conforme as 
normas legais pertinentes ao assunto. 

Nos aspectos que competem a este Órgão lecníco exa~ 
minar, entendemos que o pleito deva ser atendido nos 
terruos do proposto pela Comissão de Economia da Ca
sa. visto que a operação de crédito a ser autorizada pro
piciará melhoramentos urbanísticos e sociais à região 
contemplada. 

Ante o exposto, somos pela aprovação elo projeto. 

O SR, PRESIDENTE (Raimundo Parente)- O para
cer da Comissão de Municípios é favorável. 

Completada a. instrução _da matéria, passa-se: à sua 
apreciação, 

Discussão, em turno único, do Ptojeto de Re!!-O
lução n9 117/84, que autoriza a Prefeitura Munici-

- pãl de Cuiabâ (MT) á contratar operação de crédito 
no total de Cr$ 5.2õ0.260::487 (cinco bilhões, duzen
tos e sessenta milhões, duzentos e sessenta mil, qua-
trocentos e oitenta e S(}te cruzeirOs-) -

Em discussão o projeto. (Pausa.) 
Não havendo quem queira discuti-lo, encerro a discus

são. 

Em votação. 
Os Srs. Senadores que o aprovam permaneçam sentA

dos. (Pausa.) 

Aprovado. 
A matêiia va"l à Comissão de Redaçào. 

O SR. PRESIDENTE (Raimundo Parente) - S.obre a 
mesa~ parecei da Comissão de Redação que vai ser lido 

- pele Sr. f"'-SeCretário. 

-I:: Tido o seguinte~ 
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PARECER N• 873, DE 1984 
(Da Comissão de Redaçio) 

Rtõdação final do Projeto de Resolução n9U7, de 
1984. 

Relator: Senador Saldanha Derzi 
A Comissão apresenta a redação final do Projetei-de 

Resolução n9 117, de 1984, que autoriza a Prefeitura Mu
nicipal de Cuiabá (MT) a elevar em Cr$ 5.260.260.487 
(cinco bilhões, duzentos e sessenta milhões, duzentos e 
sessenta mil, quatrocentos e oitenta e sete cruzeirOs) o 
motante de sua dfvida consolidada. 

Sala das- ComisSões~ 30 de novembro de 1984. - Pas
sos Pôrto, Presidente - Saldanha Derzi, Relator - Al
bertG Silva 

ANEXO AO PARECER N• 873, DE 1984 

Redação final do Projeto de Resoluçio n"' 117, de 
1984. 

f'aço saber que o Senado Federal aprovou, nos termos 
do art. 42, 

inc1so VL da Cosntituição, e eu, Presidente, promulgo a 
seguinte 

RESOLUÇÃO N• , DE 1984 

Autoriza a Prefeitura Mwdclpal de Cuiabá, Esta
do de Mato Grosso, a contratar operações de crédito 
no valor global de CrS :5.260.260.487 (cinco bilhões, 
duzentos e sessenta milhões, duzentos e sessenta mil, 
quatrocentos e oitenta e sete cruzeiros). 

O Senado Federal resolve: 
Art. IQ É a Prefeitura Municpal deCuiabá, Estado de 

Mato Grosso, nos termos do art. 2" da Resolução n" 93, 
de 11 de outubro de 1976; do Senado Federal, autorizada 
a contratar operações de crédito no valor global de CrS 
5.260.260.487 (ciilco" bilhões, duzentos e sessenta mi
lhões, quatrocentos e oitenta e sete cruzeiros), corres
pondente a 359.801,40 ORTNs, considerado o valor no
minal da ORTN de Cri 14.619,90~-vigente em-agosiõ -de 
1984 junto à Caixa Econômica Fed6fal, mediante a-utili
zação- de recursos do Fundo de Apoio ao Desenvolvi
mento Social- F AS, destinado à conclusão do Hospital e 
Pronto Socorro Municpal e implantação de gã.lerias de 
águas pluviais, meios-fios e sarjetas, naquele Município, 
obedecida:. as condições admitidas pelo banco Central 
do Brasil. no respectivo processo;-

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

O SR. PRESIDENTE (Raimundo Parente) -
Achando"se em regime de urgência a matéria cuja re
daçào final acaba de ser lida; deve ser esta submetida, 
imediat<!mente, à deliberação do Plenãrio. 

Em disc.ussão a redação finaL (Pausa.) 
Não h<lv~ndo quem queira usar da palavra, declaro 

encerrada a discussão. 
Em votação. 
Os Srs---sertadores que a aprovam permaneçam senta

dos. (Pausa.) 
Aprovi:lda. 
A matêria vai à promulgação. 

O SR. PRESIDENTE (Raimundo Parente)- Conce
do__a __ ra!_a_.,:r~- ~'? I!~~~~ ~~-~acj_or __ Nels<?n Carneiro, 

O SR. NELSON CARNEIRO (PTB- RJ. Pronuncia 
o segui me discurso.)- Sr. Presidente, Sfs._ Senadores; 

Recebi, ___ e peço a atenção dos eminentes COlegas,-
uma cart<l do Sr. ltalo Romano, residente em Niterói, 
pessoa que nã;) ·conheço pessoalmente, mas que expõe 
assunto que merece s::er examinado, conhecido do Ple
nário, A certã altura diz o Sr. !talo Romãno: 

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção I!) 

2. Tratando-se de assunto de grande repercussão s_o;. 

cial, tendo em vista que são inúmeras as mulheres que se 
encontram nesta situação, não poderia V. Ex' estudar o 
problema e apresentar um projeto que pudesse derrubar 
a letra "A" do Art. 77, da lei 5.774/71, a fim- de evitar 
que pessoas idosas como O. Philadelphia que, aos 65 
anos de_ idade fique totalmente desamparada? 

Quero _explicar --aos eminentes cofegas o que houve. 
Dona Philadelphia - e as pessoas as quais me refiro, 
nã_~_ as conheço - apenas ajo aquicomo -n:presenta!_1te · 
do povo - em 1979, se divoréiou do Cõ:ronel DanHo 
Roffiãno da-Motta. A sentenç.ã que aqui está, por ce"Iti
dào, diz o seguinte: - -

"}ulgo procedente a ação para decretar, com fun
damento no artigo 40 combinado com o§ t•fdo-arii
go 5~ da lei 6.515, o divórcio do casal Danilo Ro
mano da Motta e Phi\adelphia de Síqueira Motta, 
mantida a pensão alimentícia vigente e facultada a 
ré-vOltar a usar o nome de solteira, se o desejar/' 

_Essa senhora divorciou-se em- 1979, certa de Qué conti
nuaria mantida a sua perisão alimentícia, Mas, o coronel 
faleceu depois e, ao falecer, jã estava casado com dona 

_Edinéia ,d;:t C~nCeíção Teixeira~Mo_tta. Ora, era na_tUral 
qu~ a primeira espOsa não fos;e prejudicada -na pensã~ 
alimentícia, porque diz a lei do divórcio - e foi uma 
grande preocupação do nobre Senador Aciolly Filho e 
minha - que o segundo casamento não prejudicasse 
nunca a primeira esposa, tanto mais quando não tinha 
sido ela condenada. Se ela tivesse sido considerada res
ponsável pela separação não teria direito a alimentos. 
Mas se ela continuava percebendo alimentos era natural 
que continuasse a receber a pensão, após a morte dele. 

Q art. 30 da Lei do Divórciõ aiZ, eXpressairierite: 

"Se o cônjuge devedor da pensão vier a casar-se, 
o novo casamento não alterará suá obrigação." 

É uma norma para todos, civis e militares. 
O art.-23 dessa lei geral, que não é apenas para os civis, 

diz que ê __ obrigação, contrariando toda doutrina, mas 
numa projeção da maior relevância social: 

•• Art. 23. A obrigação- de prestar alimentos 
transmite-se aos herdeiros do devedor, na-forma do 
art. I. 796 do Código Civil.'' 

Dentró das forcas da -herança, evidentemente. 
Pois vejam V. E~~s o que aconteceu pelo docurp.ento 

que me íõi enviado~ Dona PhÜadeJPMa requereu a pe"n
são e a decisão aqui está, em papel do- Ministêrio do 
Exêrcito,_ seção de lnativos e Pensionistas: -

3- Deverá ser indeferido o _requerimento protó-
- cOladO sob o n9 3.706/84, em que Philadelphia de 

Siqueira Motta. Reg. 4.00t.J48-IFP solicita habili
tação à percepção da Pensão Militar, na qualidade 
de VIU.iíà (divorciada) do de ~::u,}uS, -pois, contraria a 
letra a do art. 77, dá Lei 5.77~/71, de acordo com o 
Parecer nQ 55-CJMEx, de 28 dez 83, do Consultor· 
jurfdico do Ministêrio do Exêrcito. 

Esse consultor jurídico não tomou conhecimento de 
que existe a Lei do Divórcio e esta Sr', aos 65 anos, por
que se dívorciou certa de que Continuaria a receber Pen
são aHnrenti-cf-a; feve seu- pedido -índeferido. Se fosse so
mente o caso dela, ela poderia recorrer administrativa
mente, mas cOmo o problema não ê d_ela, pelo que se me 
afirma, mas ufn problema que inclui várias outras Sr's, 
geralmente não Sr•s de coronéis, que podem es_crever a 
Senador, protestando, mas Sr's de soldado, de cabo, que 
não se valem do me~mo recurso, ocupo esta tribuna, 
dado-o interesse social que isto representa, par~ que o-
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MiniStrO do Exército tome conhecimento e mande escla
rc.ccr a esse -Consultor-jurídico para que não continue a 
prejudicar essa e outras requerentes na mesma situação, 
negando-lhes aquilo que a lei geral lhe dá, a lei que não 
atinge apenas os civis, mas a lei que é muito PoSterior à 
lei de 71 e atinge também os militares. 

Por fim, Sr. _PJ:.esidente, o Estatuto dos Militares vigen
te~ lei n_" 6.88Ô,de 9 de dezemb"ro de 1980, inclui entre os 
-dependentes do mTiitar, em seu artigo 50, parágrafo se
glilldO, vtn.-•·aex--esposa com direito à pensão alimentí
cia eStabelecida J:iof-Sintença transitada f'm julgadO, en-

- quãi1tõ nãO contrair novo matrim"õnio". 
Estas as.c-Onsiderá.ções que queria fazer, em atenção àS 

solicitações que recebo e, sempre que justas, trago à tri
buna. 

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

O SR. PRESIDENTE (Raimundo Parente)- Nada 
mais havendo que tratar, vou encerrar a presente sessão 
designando para· _a sessão ordinária de hoje, a seguinte 

ORDEM~DO DIA 

- -- Votação, em turno único, do Projeto de Lei da Câma
ra nQ 10", de_ 1981 (nt1 1.529/79, na Casa de origem); q-ue 
dispõe sobre a aposentadoria, cop1 proventos integrais, 
dos ex:-combatentes segurados da Previdência Social, 
tendo 

PARECERES FAVORÁVEIS, sob n•s 354 e 355, de 
1981, das Comissões: 

- de Legislação Social; e 
- de FfnlUIÇIS. 

2 

Votação, em turno único, do Projeto de Lei da Câma
ra n9 44, de 1981 (n" 587/79, na Casa de origem), que 
veda aos veículos de comunicação de massa (râdio, tele· 
visão, ciiiem.a; jornais, revistas, ·cartazeS, anuárioS ou 
q-ualquer outro tipo de publicação) aceitar a autorização 
ou a Veiculação de anúncios e de comerciais que nâo se
jam ·negoCiados, produzidos, criados, filmados, grava~ 
dos, copiados ::...... imagem e som - por profissionais e 
empresas brasileiras, tendo 

PARECERES, sob n"s 186 e 187, de 1983, das Comis
sões: 

-de Economia, favorãvel, com voto vencido dos Se
nadores Bernardino Viana, JoSé Lins e Lenoir Vargas; e 

-de Finanças, favorável. 

3 

Votação, em turno único, do Projeto de lei da Câma
-ra nQ 53, deJ977 (nQ 227 j75, na Casa de origem), que dis

põe s~bre condi9ões a observar na renovação de contra· _ 
tos de atletas-profissionais, e dá outras providências, ten
do 

PARECERES FAVORÁVEIS, sob n~'s 1.360 e 1.361, 
__ d_e 1981, das Comissões: 

-de Legislação Social; e 
-de Educsção e Cultura. 

-4 

Votação, em turno único, do Projeto de Lei da Câma
ra n<:> 65, de 19~9 (n" 4.257/77, na Casa de origem), que 
autoriza a alienação de imóveis residenciaís da Rede Fer
roviária- Fed.eral- a seus_ -o-cupantes, -tendo-

PARECERES, sob n"s 335 e 336, de 1980 e 635 a 637, 
de 1981. das Comissões: 

-de Transportes, Comunicaçilo e Obras Puôllcas, 1" 
pronunciamento: contrário; 2"' pronunciamento: favorável 
ao Projeto e il Emenda de Plenário; 

-de Finanças, 1" pronunciamento; favorável: 2'1 pro. 
nunclamento: favorável à Emenda de Plenãrio; e 
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- de Cob!dtulçio e Justiça, pela constitucionalidade e 
juridiC:Idade do Projeto c d<l: ~~enda de Plenário. 

5 

Votação, em turno t1nico, do Projeto de Lei da Cãma~ _ 
ra n"' 14, de 1984 (n~' 2.867/761 na Casa dç origem), que 
introduz modificações na Consolidação das Leis do Tra~ 
balho, aprovada pelo Decreto-lei n"' 5.4_52, de 1~ de maio 
de 1943, para o fim de assegurar estabilidade- provisória 
à mulher trabalhadora que contrair m1pcias, tendo 

PARECERES, sob n9s 299 e300, ele 1984,_ das Comis
sões: 

-de Comtltulçio e Justiça, pela constitUcionalidade e 
juridicidade; e 

-de Legislaçio Social, contrârio. 

6 

Votação, em turno único (apreciação preliminar daju
ridicidade, nos termos do art. 29§ dq ._Regimento Inter- _ 
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no), do_ Projeto de Lei da Câmara n'>' 79, de 1979 (n'>' 
1.5 II f75, na Casa de Orígem.),-·que ·acrescenta parágfafo 
ao-art. S'>' da Lei OrgâniCa da Previdência Social, alterada 
pela Lei n~' 5.890, de 8 dejunhQ de 1973, tendo 

PAB-E<;~RES, sob n9S 692 e 693, de 1982, das Comis~ 
sões: 

-de Legislação Social, favorável, nos termos de 
Substitutivo que apresenta; e 

-de Coristltulçio e Justiça, pela injuridicidade do 
Projeto e do SubstitutiVo da COmissão de Legislação So
da!, com voto vencido, em separado, do Senador Franco 
Montara. 

7 

Votação, em primeiro tUrno; do Projeto de Lei c;io Se~ 
nado n9 41, de 1982, de autoria da Senadora Laélia de 
AlcânTara, que acrescenta artigo ao Decreto~li!i n"' 594, 
de 27 de m'!-_io de 1969, _que insti~ui a Loteria Esportiva 
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Federal, e dá outras providências, tendo 
-·-PARECERES, sob.n"'s 23 a 25, de 1984, das Comis
sões: 
_- de Consdtulçio e Justiça- 1"' pronunciamento: con

trário; 2~' pronuncl•mento: pela constitucionalídade e ju
ridicidade do Substitutiv~'? da Comissão de F:inanças; e 

-de Finanças, favÕrâvel, nos termos de substitutivo 
que oferece. 

8 

_ Votação, em primeiro turno, do Projeto de lei do. Se-
nado n"' 139, de 1984, de autoria do Senador Nelson Car
neiro, que revoga o Decreto-lei n~' 1.541, de 14 de abril de 
\977 (Lei das Sublegendas), tendo 

PARE:CER ORAL, favorável, proferido em Plenário. 
da Comissão 

-de Co..Utuiçio e J ustlça. 

O SR. PRES,IDENTE (Raimundo Parente) -_Está 
encerrada a sessão. 

( Le~·anta-se a sessão às 10 horas e 50 minutos.) 

Ata da 234~ Sessão, em 30 de novembro de 1984 
2~ Sessão Legislativa Ordinária, da 47~ Legislatura 

Presidência dos Srs. Moacyr Dalla _e Lomanto Júnior 

ÀS 14 HORAS E 30 MINUTOS, ACHAM-SE PRE
SENTES OS SRS. SENADORES: 

Jorge Kalume- Altevir Leal- Mário Maia- Euni
ce Michiles - Fábio Lu-cena- Raimundo Parente -
Gaivão Modesto-_O~acir.Soares---:- AioYsio ChaveS~ 
G.a.briel Herme~ - Hélio Gueiros -Alexandre Costa _ _: 
AlberÍo Silva- HelvÍdio Nunes- João Lob:Q-- Afmfr 
Pinto- José Uns- Virgílio Tãvo.ra- Moaçyr Duarte 
-·Martins Filho- Humberto Lucena- Ma.rcondes 
Gadelha - Aderbal Jurema - Cid Sampaio - Marco 
Maciel - Guilherroe __ Palmeira - Luiz Cav.alçante ~
Passos Pôrto- l,...omanto Júnior-;- João CalroÕn-- JÕ~
sê lgnâcio Ferreira- Moacyr Datla- Nelson Carneiro 
- Morvan Acayaba - Benedito Ferieira - 1-Jenrique 
Santillo- Mauro Borges- Gastão MUller- José Fra~ 
gelli - Marcelo Miranda - Saldanha Derzi - ÁlvarO· 
Dlã.s- Lenoir Va:rgas- Carlos Chiarelli- Pedro Si~ 
mon -Octávio Cardoso. ··· - · -·~ · ~-

O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla) - A lista de 
presença acusa o-comparecimento de 46 Srs. Senadores. 
HavendQ número .r~gimenta\, declaro aberta a sessão. 

Sob a proteção de Deus iniCiarrios nossos trabalhos. 
O Sr. !'l-Secretário procederá à leitura do Expediente: 

f: lido o seguinte 

EXPEDIENTE 
OFICIO 

DO SR. !•-SECRETÁRIO DA CÂMARA DOS DE
PUTADOS, ENCAMINHANDO À REVISÃO DO SE
NADO AUTOGRAFO DO SEGUINTE PROJETO: 

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 
N• 29, DE 1984 

(N' 69/84, na Câmara dos Deputados) 

Aprova o texto da Convençílo n"' 119, sobre "Pro
teçio das Máqubuu", adotada na 47• Sessio da Con
ferência Internatlonal do Trabalho, da Organlzaçio 
Internacional do Trabalho- OIT, realizada em Ge-
nebra, em junho de 1963. 

O Congresso Nacional decret~: 
Art. \'? Fica aprovado o texto da ConvençãÕ n"'-119, 

sobre "Proteção dan;;tãqt:Hnas", adotada na 47• Sessãõ 

da Conferência Internacional do Trabalho, na Organi
zação-~le~na.cional do Trabalho - OIT, realizada em 
Genebra, em junho de. 1963. 

Art." 2~> Este Decreto Legislativo entra. em vigor na 
d~ta Qe:.Sua publícação. 

MENSAGEM N• 372, DE !966 

. Senhores Membros do Congresso Nacional: 
De conforinidadj! com o a.rt.. 66, incis9 I, da Constj

tuiçào federal, ten.ho a honra de submeter à apreciação 
de V. Ex~s. acompanhado de Exposição de Motivos do 
Senhor Ministro de Estadq.._das Relações Ex..teri9res, o 
texto da Convenção n"' 119 sobre proteção das mâquinas, 
adotada pela Conferência fnternaciot).al dq Trabalho em 
sua Quadragésima Sêtima SeSsão, realizadada em Qe. 

nebra, em junho de 1963. 

Brasília, de de 1966. ~ Castello Branéo. 

EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS DOA/DAI/l2HS0.4(04) 
-DE 24 DE MAIO DE 1966, DO MINISTÉRIO 
~DAS RELAÇ0ES EXTERIORES. 

A S. Ex• o Senhor 
__ Marechal Humberto de Alencar Castello Branco 

Presidente dR República. 
$.enhor Presidente; 
Tenho a honra de submeter à alta apreciaçã~ de V. Ex.• 

a Convenção n"' 119 sobre a proteção das máquinas, ado
- uidas pela Conferência Internacional do Tr~balho .em 

sua 47• Sessão (1963). 
2. Em Coniormidade com. o disposto no artigo (9 da 

Constituição da Organização Internacional do Traba· 
lho, compete aos Estados-membros submeter os textos 
da Convenção adotada à autoridade ou às autoridades 
.em c.uja competência se compreende a matéria, em vista 
de transfprmâ~la em lei ou tomar outras medidas cabí· 
veis. 

3. Examinando o texto da Convenção em pauta, ini
cialmente, peta Comissão Permanente de Direito Social, 
considerou esta, através de Resolução e Parecer.aprova
do pelo Ministro do Trabalho e Previdência Soc;ial a que 
ratificaçãà do referido instrumento internacional não se 
torna ainda viável, por depender deestudo.s preliminares_ 

a serem efetuados em articulação com as entidades mais 
representativas dos empregadores e dos trabalhadores. 

3. Os estudos acima refe"iiàos deverão ser efetl)'.J.dqs, 
inclusive, em atendimento.ao disposto no artigo 16 da 
Çqnvei1çâo, c9nsiderando, evidentemente, ã. Complexi
dade da .rriátêrla-tfatad·a, seiundo o qual, "toda legis
lação na._cional que der efeito às disposições da presente 
Conv$nção dev.e:sci" elaborada pda autoridade compe
tente após consulta- com as organizações mais represen
tativas de empregadores e empregados interessados, bem 
como, se for o caso, das organizações de fabricantes". 

4. Considera a CPOS como razão substanti~a da não 
ratificação no momento atual da Convenção nQ 119 o 
fato de que a legislação brasileira vigente, embora abun-

da fite em inatéria de h1gfene e segurança do trabalho 
(.CLT arts. 192 a 196, Decreto n~'/.036, de 10-l!-1944, 
arts. 77 a _ _79, Portarias n"' 34, de 8-4·1954, n~' 30, de7-2-
1957; n"Q 73, de 2-5-1959; n"' 46, de 19-2-1962; nl' 35, de 30-
4-1962; n9 125, de 12-6-1 962), não inclui o objetivo prin
cipal a que visam os preceitos da Convenção, que ê o de 
tornar proibida a fabricação, a venda, a locação, a ces
são- e a exposição de máquinas desprovidas de adequa· 
dos dispositivos de proteção ao trabalho e ao trabalha
dor. 

5. Nessas condições, e tendo em vista o .disposto ilo 
Artigo 16 da Convenção n"' 119, acima· citáaõ, será-cOns
tituído um. grupo de trabalho de que fii.Çam parte repre
sentantes do Ministério do Trabalho e Previdência So
cial, do Ministério da Indústria ·e Cométcio·e do P1anCja
mento e Coordenação Económica, da Confederação Na
cional da Indústria, da Confederação Rural. Brasileira, 
da Confederação Nacional dos Trabalhadores na Indús
tria e do Sindicato de maior expressão entre os quere
presentem eventualmente a categoria econômica de 
fabricantes de máquinas, para o exame da matéria tra·taR 
da na.Convenção, sob todos os seus aspectos, incl~sive 
as suas repercurssõcs no sistema industrial e económico 
nocional. 

6. Tão logo concluídos os estudos acima menciona· 
dçs, o Poºer Exec4.tivo informará o Congresso Nacional 
do !\eu ponto de vista sobre a conveniência- o-u não de se 
aprovar a ConVenção. 
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7. Em vista do exposto, junto à presente sete c.6Pias 
autenticadas da traduçào cm português do texto da COn
venção n"' 119, sobre a Proteção das Máquinas, a fim de 
que, se assim houver por bem, as digne Vossa Excelência 
submetê~la ao Congresso Nacional. 

Aproveito a opOrtuilidaae para renoVar· a V. E:lt', Se
nhor Presidente, os protestos de meus mais profundo 
respeito. - Juracy Ml\galhies. 

CONVENÇÃO N' 119 __ 
CONVENÇÃO RE;LATlVA Ã PRQTFÇÃO 

DAS MÁQUINAS 

A Conferência Geral da Organização Internacional do 
Trabalho. ______ _ 

Convocada em Genebr-ª pelo Conselho de Admiriis
tração da Repartição Internacional do Trabalho e tendo
se aí reunido a 5_dejunho de 1963,_em sua quadragésima-
sétima sessão; - - -- ----

Após haver decidido adotar diver~a_s proposições rela~ 
tivas à proibição de venda, locação e utilização das má
quinas desprovidas de dispositivos- de proteção apropria
dos, questão que constitui o quarto ponto-da ordem do 
dia -da sessão; 

Após haver decidido que essas proposições tomariam 
a forma de uma convenção internacional, · 

Adota neste vigésimo~quinto dia do mês de junho de 
mil novecentos e sessenta e três, a seguinte convenção 
que será de_nominada, Convenção sobre a proteção das 
máqu"inas, 1963: 

PARTE l 
Disposições Gerais 

Artigo I 

I. Todas as máquiilãs, -novas ou de segunda mão, 
movidas por forças não-humanas serão consideradas 
máquinas para os tins de aplicação da presente Con
venção_. 

2. A autoridade compete-nte em cada país determina
rá se, e em que medida as máquinaS, novas ou de segun
da mão, movidas pela força humana apresentãitl perigos 
para a integridade física dos trabalhadores e devem ser 
consideradas máquinas p-ara fins de aplicação da presen
te Convenção. Estas decisões deverão ser tomadas após 
cons_ulta às organizações mãisxepresentativaS de empre
gadores e de _trab_ªlhruio@ interessados. A_inidativa--d~l 
consulta poderá ser tomada por qualquer dessas organi
zações. 

3. As disposições da presente CoriVenção: 
a) só se aplicarão aos veículos rodoviários ou ferro

viários em movimento, na ·medida em que estiver em 
causa a segurança dos operadores; 

b) só se apliCarão às máquinas agrícolas ml§lveis na 
medida em que estiver em causarnegurança dos trab.a
lhadores cujo emprego esteja-em conexão com ess~s má
quinas. 

PARTE II 

Venda, locação, Cessão a qualquer outro 
título e exposição 

Artigo II 

1. A venda e a loca;ção de máquinas cujos elementos 
perigosos, especificados nos parágrafos 3 e 4 do presente 
artigo, estiverem desj::trovídos de dispositivos de proteção 
apropriados, deverão ser proibidas pela legislação nacio
nal e ou impedidas por outras medidas igualmente efica
zes. 

2. A cessão a: qualquer outro título e a exposição de 
máquinas cujos elementos perigosos, especificados nos 
parágrafos 3 e 4 do presente artigo esth•erc:m desprovi
dos de dispositivos de proteção apropriados, deverão na 
medlda dct.;rmlnada nela autoridade competente,_ ser 
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--proibidas pela legislação ou impedidas por outras medi
das igualmente eficazes. Entretanto a retirada provi
sória, durante a exposição de uma máquina, de dispositi
vos de proteção, para fins de demonstração, não será 
considerada cámo uma infração -à presente dispoSição, 
cOm-a condiçãO de que as precauções apropriadas sejam 
tomadas para proteger as pessoas Cor1tra qualquer risco. 

3. Todos os parafusos de meia rosca, parafusos de fi
xaçãO, e_chaves a~sim como outras peças que formem sa
liências nas P'lf!CS móveis das máquinas que forem sus
cetíveis igualment5! de apresentarem perigo para as pes
soas que entrarem em cantata com as mesmas, quando 
estiverem_em movimento de'.?erãQ ser desenhados, embu_
tidos ou protegidos a fim de prevenir esses perigos. 

4. Todos os volantes, engrenagens, cones ou cilin
dros de fricção, excêntricos, polias, correias, correntes, 
pinhões, roscãs sem fim, bielas e corrediças, assim como 
os trastes (inclusive as extremidades) e outras peças de 
tráilsmisSão que forem sucetíveis igualmente de apresen
tar perigo para as pessoas que entrarem em conta to com 
esses elementos, quando este estiverem em movimento 
devei-ão ser desenhados ou protegidos a fim de prevenir 
este perigos. Os controles das ináquinas deverão ser de
senhados Ou protegidos a- fim di; prevenir- qu.iilquer peri
go. 

Artigo III 

L As disposições do art. 2 não se aplicarão às má." 
_quinas ou suas partes perigosas especificadas naquele ar
tigo que: 

a) oferecem, em virtude de su_a construção, segurança 
- idêntica à que apresentariam dispositivos de proteção 

apropriados; 
b) sào destínados a ser instalados ou colocados de 

maneira que, em virtude de sua instalação ou colocação, 
oferecem $egurança idêntica à que apresentariam dispo
sitivos de proteçãÕ apropriados. 

_ ---2~A proibiçãõ~ de venda, locação, transferência- a 
qualquer outro título ou exibição de maquinaria prevista 
nos-parágrafos ( e 2 do artigo 2 não se aplica a m·âquirias 
que, pelo simples motivo de que as rrlâquinas sejam dese
nhadas de tal maneira que os requisitos dos parágrafos 3 
e 4 daquele artigo não estejam plenamente preenchidos 
durante as operações de manutenção, de lubrificação, de 
mudam;:_a _de peças e regulagem, se tais operações-pude
rem ser realizadas de conformidade com as normas de 
segurança usuais_. 
-_ 3. As disPosTçõ-Cs do artigo 2 não prejudicarão a ven
da ou a cessil_o,_a_qualquer outrO Htulo, das _máquin~s 
p;:ua armazenagem, destruição ou recondicionamento. 
Entretanto, tal maquinaria não será vendida, alugada, 

_ou transferida a qualquer outro título ou exibida após 
ser armãzen~da ou recondicionada a não ser que esteja 
protegida de conformidade com as referidas disposições. 

Aftlgo IV 

.A. obrigação de aplicar as disPosições do artigo 2 deve
rá recair sobre o vendedor, o locador, a pessoa que cede 
a máquina a qualquer outro título ou o expositor assim 
como, nos casos apropriados, de conformidade com ale
gislação nacional, sobre os respectivos mandatários. O 
fabricante que vende, aluga, cede a qualquer outro título 
ou expõe as nláquinas, terá a mesma obrigação. 

Artigo V 

I. Todo Membro Poderá prever uma derrogação 
temporária às disposições do artigo 2. 

2. As _condiçõe::; e a duração desta derrogação tem
porária, que não pode ultrapassar três anos a partir da 
e-ntrada em vigor da presente convenção para o Membro 
interessado, dev_erão ser determinadas pela legislação na-_ 
cio~al ou por Outra~· mC.didas igualmente eficazes. 
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3. Para fins de aplicação do presente artigo, a auto ri~ 
dade competente deverá consultar as organizações mais 
representativas de empregadores e trabalhadores, inte
ressados, asSirii ·como-; se for o Caso, as organizações dos 
fahric<.lntes. 

PARTE III 
Utilização 

- Artigo VI 

I. A utilização das máquinas das quais qu-e-r dos ele
mentos perigoSos, -Inclusive as partes móveis (zona de 
operação) está sem os dispositivos de proteção apropriã
dos, deverá ser proibidá pela legislação nacional ou im
f,edid.a por Outras medidas igualmente eficazes. Entre
tantq, quando esta interdição não puder ser plenamente 
respeitada sem impedir a utilização da máquina, elã de
ve, não obstante, aplicar-se na medida em que esta utili
zação o permitir. 

2. As máquinas deverão ser protegidas de maneira 
que a regulamentação e as normas nacionais de segu
rãnça e _,de higiene de trabalh~ sejam respeitadas. 

Artigo VII 

A obrigação de aplicar as disposições do artigo 6"' de
verão recair sobre o empregador. 

Artigo VIII 

1. As disposições do artigo 69 não se aplicam às má
quinas ou aos elementos das máquinas, que, em virtude 
de sua construção, de sua instalação Ou de sua colo
caÇão, ofereçam segura!wa idêntica à que apresentariam 
dispositivos de proteção apropriados. 

2. As disposições do artigo 6 e do artigo li não pre
judicarão as operações de manutenção, de lybrificação, 
de mudanças das partes m(>veis ou de regulagem das má
quinas ou elementos de máquinas, efetuadas de confor
midade çom as normas usuais de segurança. 

Artigo IX 

1. Todo Membro podefã prever um8.-deúoga'ção 
temporária às disposições do artigo 6. 

2. As cond_i_ções e a duração desta derrogação tem
porária, que não poderá ultrapassar três anos a partir da 
entrada em vigor da presente Convenção, para o 
Membro interessado, deverão ser determinados pela le
gislação nacional ou por outras medidas igualmente efi-
cazes. 

J. Para os fins de aplicação do presente artigo, a au
toridade competente deverá consultãr aS Úganizaçôes 
mais reprcseQt'-ltivas de enipregadores e de trabalhadores 
interessados. 

Artigo X 

-1. O enir?ni:gad<?rdeverá tom_ar as medidas pa~a pór 
os trabalhadore.'> aO- corrente dã legislação naciOnal, rela
tiva n pfoteção daS ffiãquinás e deverá informá-las, de 
maneira apropriada-, dos periS:os provenientes da utili
zação das mâquinas, assim como das precauções a s_erero _ 
tom'-ldas. 

2. O empregador deve estabelecer e manter os am
bientes em condições tais, que os trabalhadores q~ue li
dam com as máquinas de que trata a presente convenção 
não corram perigo algum. 

Artigo XI 

I. Nenhum trahalhador dev~rá utilizar uma máqui- -
na sem que os dispositivos de proteção de que é provida 
estejam montados. Não poderá ser solicitado a qualquer 
trabalh:Jdor que utilize Uma Ttláquina sem que os disposi
tivos de proteção que é provida estejam montados. 

2-. Nenhum trabalhador deverá tornar inoperantes 
- os-dispositivos de_proteçi'io de que seja ProvidJ a máqui· 
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na que utilizar. OS dispositivos de proteção de que seja 
provida uma máqllina dcsEinada a ser utilízada por um 
trabalhador não devem ser tornadas inOperantes. 

Artigo XII 

A ratificação da presente convenção não prejudicará 
os direitos dos trabalhadores provenientes das ]e~:i_s

lações nacionais de previdência social ou de seguro so
cial. 

Artigo XIII 

A disposição da -presente parte da convenção que se 
relacionam com as_ obrigações dos empregadores e dos 
trabalhadores aplicar-se-ão, se a autoridad_e competente 
assim o decidir, e na medida por ela fixada, aos trabalha
dores independentes. 

Artigo XIV 

Para os fins de aplicação da presente parte desta con
venção, o termo ''empregador" desí~na igualmente, 
quando for o caso, o mandatário do empregador no se_n
tido que lhe dê a legislação nacíonaf. 

PARTE IV 

Medidas de Aplicaçio 

Artigo XV 

! . Todas as medídas necessárias inclusive_me_didas 
que preveja-m sançõeS-ãpropriãdas, deverão ser tomadas 
para assegurar a ap!icõJção efetivã das di~posiçõeS da pre
sente convenção. 

2. Todo Membro que ratificar a presente convenção 
compromete-se_ a encarrega(_ os serviços de inspeção 
apropriâdos do controle da apliCação de suas disposições 
ou de verificar que seja assegurada uma ínspeção ade
quada. 

Artigo )(VI 

Qualquer legis\açãg _nacional que efetivar as dispo
sições da presente Conveção deverã ser elaborada pela 
autoridade competente após consulta às organizações 
mais representativas de empregados e empregadores in
teressados asslm como, ocorrendo o caso, às organi
zações de fabricantes. 

PARTE V 

Campo de Aplicaçlo 

Artigo XVII 

I. As disposições da presente Convenção aplicar,;-se
ão a todos os setores da atividade eCOJtqp1íca:-->: a menos 
que_o_ M~mbro que ratificar a convenção não restrinja a 
aplicação por uma declaração anexa à sua ratificação. 

2. No caso de uma declaração que restrinja assiJ11 à 
apllcação das disposições da presente co:nYençãa: -

a) as disrosições da Convenção devem aplicarwse ao 
meno-s às empresas ou aos selares de atividade eCÕnômi· 
ca que autoridade competente, após consulta aos ser
viços de inspeção do tr;,!balho e às organizações mais re
presentativas de empregadores e empregados interessa
dos, considere c.omo grande utilizadores de máqu-ínas; ·a 
iniciativa da consulta poderá ser tomada por qualquer 
das referidas organizaç§es; _ 

b) o Membro deverá indicar, nos relatórios a serem 
submetidos por força do artigo· 22 da ConstítUiÇãó da 
Organização Internacional dOirãbalho, quais foram os 
progresso:> reali;;mdos com vistas a maior aplicação das 
disposições da convenção. ., - -

3. Todo Membro que fizer uma declaração dê Con
formidade com o parágrafo t acima, poderã, a qualquer 
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momento, anulá-la total ou parcialmente, por uma de
claração posterior. 

PARTE vr 

Disposições Finais 

Artigo XVIII 

· As ratificações formais da presente cOnVenção deverão 
ser comunicadas ao Diretor-Geral da Repartição Interw 
nacional do Trabalho e por ele registradas. 

Artigo XIX 

\. A presente Convenção não obrigará senão os 
Membros da Organização Internacional. do Trabalho 
cuja ratificação tenha sido registrada pelo Diretor-Geral. 

2. Ela entrará em vigor doze meses depois que as ra
tificações. de dois membros tiveram sido registradas pelo 
DiretorwGeral. _ _ 

3. Daí por diante, esta Convenção entrará em vigor 
para cada Membro doze meses depois da data em que 
sua ratificação for registrada. 

Artigo XX 

I. Todo Membro que tenha ratific~do a presente 
Convenção poderá denunciála no fim de um período de 
! O anos depois da data da entrada inicial em vigor da 
Convençã-o. por ato comunicado ao Diretor-Geral da 
Repartição lnternacional do Trabalho e por ele registra
do. Essa denúncia só terá efeitO um ano depois de regis-
tru_da__. -

2~- _ _TodQ _Mem_bro que, tendo ratificado a presente 
Convenção dentro do prazo de um ano depois da expi--
rJ.ção do período de lO anos mencionados no parágrafo 
precedente, não fizer uso da faculdade de d~núncia pre
vista pelo presente artigo, ficará comprometido por novo 
período de 10 anos, e, posteriormente, poderá denunciar 
a presente Convenção no fim de cada período de 10 anos 
nas condições previstas no presente artigo. -

Ardgo XXI 

l. O Díretor~_Geral da Repartição Internacional do 
Trabalho notificará a todos os Membros da Organização 
Jnternacional do Trabalho o registro de todas as ratifi
cações e denúncias que lhe forem comunicadas pelos 
MCmbros dil Organ1zação. 

2. Ao notíficar os Membros da Organização o regis
tro da segunda ratificação que lhe for comunTcada, o 
Diretor-Geral chamará a atenção dos Membros da Or
ganização sobre a dat_a em_que _a presente convenção en
t~ar. em vigor. 

Artigo XXII 

O Dir.i!tor-Geral da Repartição Internacional do Tra
balho enviará ao Secretário-Geral das Nações_ Unidas, 
para fins de registro, de conforiilidade com o artigo 102 
da Carta das Nações Unidas, informações completas a 
respeitO de todas as ratificações e atos__a tespeito de todas 
as ratíficações e atas de denúncia que tiverem sido regis
trados conforme os artigos precedentes, 

Artigo XXIII 

Sempre que julgar necessário, o Conselho de Adminis
tração da Repartição Internacional do Trabalho apre
senta!_á à Conferência Gc;:ral um relatório sobre a apli
caçãO-da presente COriVenÇão e decidirá da oportunidade 
de inscrever na ordem do dia da Conferêi)d~ a questão 
da sua revisão total ou parcial. 
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Artigo XXIV 

I. Caso a Corlferência adote nova Convenção de re~ 
visão total ou parcial da presente Conyenção, e a menos 
que a nova Convenção disponha de outra forma: 

a) a ratificação por Membro da nova Convenção de 
revisão provocará de pleno direito, não obstante o artigo 
20 acima, denúncia imediata da presente Convenção, sob 
reserva de que a nova convenção de revisão tenha entraw 
<:lo em vigor; 

b) a partir da data da entrada em_yigor da nova Conw 
vençào de revisão, a presente Convenção não estará mais 
aberta à ratificação dos Membros. 

2. A presente Convenção ficarã, em qualquer caso. 
em vigor em sua forma e teor, para os Membros que a ti
ver.em ratificã.do e qoe não ratificarem_ a Convenção de 
revisão. 

Artigo XXV 

-As versões em francês e em inglês do texto da presente 
Convenção fazem igualmente fé. 

O texto precedente é: .o texto au~êntico da Convenção 
devidamente adotada pela Conferência Geral da Organi
zação Internacio_nal do Trabalho em sua Quadragésima 
Sétima Sessão, em Genebra, e declarada encerrada a 26 
de junho de 1963. 

Em fé do que apuseram suas assinaturas, neste vigési
mo sétimo dia de junho de 1963. 

O Presidente da Conferência: Eric Dreyer. __ 
O Diretor-Geral da Repartiçã.o Internacional do~T~~

balho: David A. Morse. 

(Às Comissões de- Relações Exteriores e de Legis~ 
lação Social). 

PARECERES 

PARECERES N•S 874 E 875, DE 1984. 

Sobre o Projeto de Let da Câmãra dos Deputados 
n'i' 174, de 1984{rr' 4.125/84, na origem), que 4'retl0* 
casem OOus a Lei rr'7.15S, de 5 de dezembro de 1983, 
que estima a Receita e fixa a Despesa da Unllo para 
o exercício financeiro de 1984". 

~PARECER N• 874, DE 1984. 
Da Comissio de Constituição e J ustlça 

Relator: Senador Pmos Pôrto 
A proposta em tela, proveniente da Câmara dos De

putados, onde foi apresentada por iniciativa da Comis
são de Fisc<tlização Financeira e Tomada de Contas, re
suTtou-aprovãda pelo Plenário daquela Casa, sendo sub
mdida, nos termos do art. 58 da Constituição Federal, à 
revisão do Senado Federal. 

Visa o Projeto a retificação de erros materiais contidos 
na Lei de Meios em vigor ou à substituição de entidades 
ciue não tenham, até então, obtido registro no Conselho 
Nacional de Serviço Social, do Ministério dã Educação e 
Cultura. 

-Sob o aspecto jurídico-constitucional, específico desta 
Comissão, pronunciamo-nos pela aprovação do projeto. 

Saia das Comissões, 22 de novembro de 1984. -
Helvfdio Nunes, Presidente - Passos Pôrto, Relator -
Jutahy Magalhies- José Fragelli- Guilherme Palmei
ra :-- José lgnácio Ferreira -Hélio Gueiros- Enéas Fa
ria_ - Moacyr Duarte. 

PARECER N' 875, DE 1984. 
Da Comissão de Finanças 

Relator: Senador Passos Pôrto 
~o pre!iente projeto, apresentado por iniciativa· da co~ 

misSão de Fiscalização Financeira ~ Tomada de Contas 
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da Câmara dos Deputados, visa a retíficação da-Lei n~ 
7.155, de_5 de dezembro de 1983,_ Lei Orçamentária da 
União para o exercício financeiro de 1984. 

A proposição, que não implica aumento de despesa, 
objetivu elimin;:~r inco"rreções na publicação ctóãdendo 
da citada Lei de Meios. Tais inCOrrCções referem-se a er
ros cometidOs na transcrição de nomes de entidades con
templadas com subvençào, ou, ainda, à substituição de 
entidades que não tenham, até então, obtido registro in
dispensável no Conselho Na-cional de ServiÇo Social, do 
Ministério da Educação e Cultura, ou impropriedades 
que as impedem de receber o benefício sOC'ial 

Das sugestões apresentadas, no Projeto original, 3 
(três) não merecem_acolhida,_vez que o Conselho Nacio
nal de Serviço Social autorizou a emissão da ordem de 
pagamento para as entidades abaixo relacionadas~ 
PARAIBA- TEIXEIRA 
ASSOCIAÇÃO DE PROTECÃO À MATERNIDADE 
E À INFÀNCIA E À VELHICE DE TEIXEIRA 

· · · · · "······~-- .......... ~.- JOO.OOO- _ 
PERNAMBUCO- BREJINHO 
ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO À MATERNIDADE 
E À INFANCIA DE BREJINHO (Sendo 2.000.000 
para Bolsas de Estudo) ... , .. ··-·-~~..,_____-3.000.000 
SÃO PAULO__. SÃO PAULO_ - ,_ 

GINÀSIO RAINHA DA PAZ (Sendo 2.000.000 para 
Bolsas de Estudo) ..... -~~-~ ..-,...---~~-~ .-.--.--2.000.000 

As ordens de_ pagamento para estas entidades foram li
beradas pelo CNSS, respectivamente, em 10-9-84, 31-5-
84 e 30-7-84. 

Nesta Casa, foram apresentadas emenda$ dos nobres 
Senadores Fernando Henrique Cardoso, Saldanha Derzi 
e Severo Go!nes, cujas alterações_ se enquadram no obje
tivo do Projeto c que mereC-em seráprÕVeitadas, em face 
do critério que orienta o exame da matéria. 

Assim. opinamos pela aPl-ovação do projeto, excluídas 
as entidades acima relacionadas, nos termos das seguin
tes emendas; 

Onde se lê; 
DISTRITO FEDERAL 
Brasília 
--Sociedade Espírita Vila da Espetança- SEVE (sendo 
150.000 para Assistência Social) (sendo 100.000 Para 
Bolsas de Estudo) ...•........ ,.~"'"··=·~--·--·.250.000 -
Leia-se: 
DISTRITO FEDERAL 
Brasília 
-Sociedade Espírita Vila da Esperança- SEVE (sendo 
250.000 para AsSlstêncii-Social) .. ~ ... ,,, ·-·- .250.000 

Emenda n'i' 2-CF 

Onde _se lê; 
DISTRITO FEDERAL 

'Brasília 

- Centro de Ensino Unificado_ de Brasília - CEUB 
(sendo 600.000 para Bolsas de Estudo) ..... 600.000 

Leia-se: 
DISTRITO FEDERAL 
Brasília 
- Centro- de Ensino Unificaao de Brasflia - CEUB 
(sendo 300:000 paia BOfSãS de Estudo) ..... 300.000 
- Centro de Atividades Artísticas e Culturais do 
CEUB-CAC (senáo_ 300.000 p/Bolsas de Estu~ 

do) . . . . -·-· ... ·-·-·-·~·~-· •.. , .•..... -. 300:000 

Onde se lê: 
SÃO PAULO 
Cotia 

Emenda n'i' 3-CF 

- Centro de Assistência Social às Crianças Pobres ~ 

ÇASCP (sendo 250.000 pjAssisência Social) 500.000 

Leia-se: 
SÃO PAULO 
Cotia 
-Centro de Assistênci~ Social às Criãnças Pobres -
CASCP (sendo 100.000 p/ Assistência SOci~:~.f) 2.50.-000 ~ 
Cotia ~-- -- · - · 

- Assistência Social Santo Antônio (sendo 250.000 

p/Assistênda Socia() .•... -~- 25QOOO 

Emenda n9 4--CF 

Onae se lê: 
SÃO PAULO 
Lavrinhas 
-Santa Casa de Misericórdia de Lavrinhas ou Irman
dade de Santa Casa de Lavrinhas . . . . . 300.000 
Leia-se:_ 
SÃO PAULO 
Lavdnhai> 
- Prefeitura Municipal de Lavrinhas (sendo 300.000 

p/AssistêilCía SoCial) .................... 300.000 

Emenda n'i' 5-CF 

Onde se lê: 
S}..O PAULO 
São Paulo 
-~-Movimento de: Assistência aos Encarregados do Esta
do de São Paulo (sendo 280.000 p/ Assistência So-
cial) ............. , .. . . .. . . . . 380.000 
Leia-se: 
SÃO PAULO 
Sti_o Paulo 

- Movimento de AssiStência aos Encarcerados do Esta
do de São Paulo (sendo 280.000 p/Assistêncía So-
Cial) . . . .......... -.. -..... __ ... 380.000 

Sala das Comissões, "29 'de novembro de 1984. - Ita
mar Franco, Presidente -,Passos Pôrto, Relator - José 
FrageiU- Hélio Guelros- Jutahy Magalhães-- Octá
vio Cardoso- VirgOio Távora- Mar~ondes Gadelha
Saldanha De!zi -:- Jorge Kalume. 

-PAREÇER N• 876, DE 1984 

Da ComisSão de ""Finanças, sobre o-Projeto de LeÍ 
da CâmaraU'i' 2i2, d;-1"984 (o'i' 4.058-B, de 1984, na 
OrJgem), que "concede pensão especial a Mar~elle 
.Tãulent dos ªeis (Be_atrix ~eynal"). 

Relator: Senador Itamar Franco 

Trala-se_- de proposição encaminhada à Câinara dos 
Deputados pelo Poder Executivo, visando a concessão 
de pensão especial a Marcelle Jaulent dos Reis, cujo 

· pseudônimo a!1istico é Beatrix Reynal. 
N~ Casa de origem, o projeto obteve pareceres favorá

veis das Comissões de Constituição e Justiça e.de Fi
nanç-as. -

Aprovada em plenário, chega a matéria--à ·revisão do 
·senado FêdCnil rios ~tCfmOS--do art. 58 da Cõristituição 
FederaC cabendo-nos, nest~ oportunid-ade, o seu exame 

- no 'âmbito das atribuições conferidas à Comissão de Fi
nanças. 

_ Cinge-se a presente sugestão a autorizar a cOncessão 
de pensão especial, no valor correspondente a 5 (c{nco) 
salários mínimos vigentes no País, à Beatrix Reynal, be
nefício este que não se_estenderá a seus descendentes ou 
eventuais herdeiros, 

Prende-se o· fato, consoante esclarece a Exposição- de 
Motivos firmado pela Senhora Ministra da Educação e 
Cultura, à precária· sitUação financeira em que se en_çon
trà, na B.tualidade, aquda excelente poetisa e bellemérita 
Senhora. 

Não_ obstante. ser uruguaia de nascimento e francesa 
por descedência, Beatrix Reynal optou pela nacionalida-
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de brasilei_ra, tendo, em outras épocas, auxiliado finan
ceiramente a dezenas de obras beneficentes em nosso 

_País. 
Na atualidade, a extraordinãria escritora acha-se com 

mais de oiténtã anos e quase inválida, não tendo con
dições, portanto, para prover a sua próprfa subsistência 
com dignidade_, daí por que nos p~reça de inteira justiça 
que o Poder Público venha a oferecer os meios materiais 
que possam assegurar tranqailidade a uma pessoa que 
tanto _fez pela sociedade brasileira. 

Quanto ao aspecto financeiro, o art. 2"' da medida pre
vê~a fonte de custeio da pensão referida. ao estabelecer 
que _as despesas em tela correrão à conta de Encargos 
Previdenciários da União- Rec_ursos sob a Supervisão 
do Ministério ·da Fazenda. 

Inexiste~. portanto, qualquer óbice que se possa opor à 
medida, razão_- pela qual opinamos pela aprovação do 
projeto ora analisado. 

Sala das Comissões, 22 de novembro de 1984.- José 
Lins, Presidente, em exercício;__. Itamar Franco, Relator 
-Jorge Ka!Uine :...... Jutahy Magalhies- Saldanha Derzi 
- Çarlos Lyra - Jorge Bornhausen -Passos Pôrto-
José Fragelli. 

PARECERES N's 877, 878 e 879, DE 1984. 

So~re o Projeto de Decreto Legislativo n'i' 14, de 
1983, qÕe uaprov:ll o texto do Tratado de Amizade e 
Cooperação entre o Governo da República Federativa 

, do Brasil e o Governo da República Cooperativista do 
Guiana, celebrado_ em Brasília, a S de outubro de 
1982". 

PARECER N' 877, de 1984. 

D~ Ç'_on:tissão de _l!_elações Exteriores 

ReiaiÕr: Se-nador Saldanha Derzi 
Com a Mehsagem n"' 466, de 22 de novembro de 1982, 

o Se-nhor Presidente da República, atendendo ao dispos
to no artigo 44, inciso I, da Constituição Federal, subme
te à apreciação do Congresso Nacional o Texto do Tra
tado de Amizade e_ Cooperação entre o G-overnO daRe
pública Federativa do Brasil e o Governo da República 
Cooperativis-ta da Guiana~ firm3.do em Brasília, a 5 de 
outubro de !982. 

A matéria foi examinada e a Pi-ovada pela COmíssão de 
Relações Exteriores da outra Casa do Congresso Nacio
nal. 

No Senado Federal, designad~ para relatar a matéria, 
o Sr. Senador_Ttamar F"ranco apresentou parecer, con
cluindO pela ápresentaçãÕ de Emenda Substitutiva, rejei
tando o tex.to.do Acordo. Em votação o parecer, a Co
missão por maioria de votos o rejeitou e a pre~Ídência 
nos designa para: rela-tar o vencido. -

AnãlisandO as argumentações apresentad~s. entende
. mos ter havídÓligeira confusãO quanto -à tipicidade do 

Acordo em exame. Trata-se de unl- Acordo Õt!3dro_~~m 
que seu tex.to eXpiitl"!e as intenções_ de ambos QS Gover
nOs, se~ entrar nas ~inú~ias que, obviamente, s~~ãO ob
jeto de posterior ajuste, via Congresso Nacional. 

AsSim, -após exânie do texto âcOrdado, apinamos no 
sentido de quê seja- a matéria aPro-vada, na foi-ma do 
Projeto de Qeçreto Legislativo n"' 14, de 1983. 

Sala das Comissões, 28 de setembro de 1983.- Lulz 
Viana, Presidente- Saldanha Derzi, Relator- Amaral 
Peixoto - João Cal_niõn-- Severo Gomes - Octávio 
Cardoso- Enéas Faria- Lourival Baptista- Pedro Si
mon - Itamar Franco, vencido, na forma do Voto em 
Separado. -

VOTO VENCIDDi-EM -SEPARADO DO 
SENADOR ITAMAR FRANCO 

Com a Mensagem n'i' 466, de 22 de novembro de 1982, 
o Senhor Presidente da República, atendendo ao_ dispas-
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to no artig"o 44, inciso I, da Constituição, submete à_ 
apreciação do Congresso Nacional o texto do Tratado 
de Amizade e Cooperação- entre o Governo da Repúbli
ca Federativa do Brasil e 9 Gove_rno da República Coo
perativista da Guiana, celebi-ado em Brasília, a 5 de o~
tubro de 1982. 

Acompanha a matêria Exposição de Motivos do _Se
nhor Ministro de Estado da Relações Exteriores que en
fatiza ter o referido instrumento por objeto " ... instaurar 
e aperfeiçoar mecanismos de entendimento e cooperação 
sobre assuntos de _interesSe dos dóiS páítes, tanto n~ área 
bilateral, quanto_nas áreas regional e multílateral". Se
gundo o Chanceler, o ato internacion::i]' apresenta_do ao 
Parlamento para os devidos fins previstos-na Carta Mag~ 
na •• .•• oferece válido lastro ao eStreitamento das relações 
bílaterais, alêm de estabelecer um quadro inStitucional 
que poderá abrigar, sempre que necessário, ajustes e pro
tocolos adicionais OlJ- outros tipos de acordo entre o Bra
sil e a aura-na". 

Infere--se da justificativa: ministerial, portarito, -_que_-o- -
.. Acordo" constitu_i o rilárcõ inicial de todo um processo 
tendente a aproximar-.nos da yizinha nação _do norte. O 
mecanismo previsto, ainda segundo a cb_ançelaria naci-o
nal, é a análise e _o acompáil.hamento das " ... questões de 
interesse mútuo ... " bem como _a efetivação de. "~ .. medi-
das pertinentes ... consideiadas como do especial interes-
se_ para ambos os países ... " sobretudo nos caropos de tor
ca de informações_ " ... a respeito de s~us re"spectiv_os pla
nos de desenvolvimento, promoção de projetaS_ de coo
peração específicos, inclusive _empreendimentos conjun
tos ... ". Coiho se. vê, os objetos colimados sãÇJ altamente 
imprecisos, restando-nos averiguar se as disposições nor
mativas consagram idêntica poStura. 

A parte preambular evoca os tradicionais laços de 
amizade entre os dois povos, proclama a necessidade de 
defender os princípios Universais concernentes às re
lações entre Estados e, finalm~nte, manifesta a intenção 
de estabelecer um progrma de cooperação nos campos 
políticO, -econômi~o. cQmercial, de comunicações, cultu
ral, científicO e téCii.iCO-i::apãz de facilitar o processo de_ 
desenvolvimento in-terno. 

Os dois primeiros artig~s do t~xto-lixam o ponto nu
clear do objeto paçtuado. Trata-se de proceder ~ "troça 
de informações" e "co_operar" no que tange "a temas de 
interesse comum". A fórmula adotada prevê a criação de 
uma "Comissã_Q __ de . .C()odernação Brasileiro
Guianense". 

Como se vê, os referidos dispositivOS não criam Vítlcil
·lo específico nem--obrigações determinadàs. Apenas tra
tam de reprodu~ir,aquílo que- já é inerente à atividade 
das respectivas Chancelarias, especificamente a pro
moção de contatos.diplomáticos bilaterais. 

O preceituado no artigo.-SubseqUente refere-se a um 
genériCO esfóiço~-no sentido de promover ~-"expansão 
do -comércio bilateraJ'', inclusive no que tange a sua "di
versificãção". Também neste p_artícul~r:_reve[a_-se p06ie_ 
de conteúdo o ajuste~_porquanto limita-se a enunciar v a~ 
gas intenções. 

A seguir é p-re.VIstã. de forma ampla e difusa, !). "troca 
de informações" no pertinente aos_ .. planos de dese_nvol
vimento", bem como a possibilidade de serem_ "c9Õside
rados" projetes de cooperação, inclusive relativamente à 
integração regional. Ainda aqui, o contido no texto n_ão 
passa de mera reprodução da ativjdade d.iplomática _re,.. 
guiar, que_.deve e pode ser empreendida independente
mente de qualquer previsão específica. 

Já no artigo VI encontra-se preceito de inegável insPi
ração acaciana. Afirma-se que- ..... as Partes Contratim
teS concordam em dar seguimento_ à preparação e-imple
mentação de programa.s de cooperação em conformida
de~ .. " corn os acord_os e trat~dos ora vigentes entre os 
dois países. Seria -despiciendo recordar que só se dispõe 

sobre o vigerite quando necessário modifiC-ar OQ revogar 
alguma norma. 

Persistindo na mesma linha de condu~ o artigo VII 
prevê" ... esforços no sé-ntido de_ promover e ampliai- ati
vidades nos campos da cultura, educação, ciência ·e es
portes ... " de conformidade com o já estatuído num acor
do específico vigente entre as nações. 

Versa o artigo VHI sobre adminículos burocrátiCos re
lativos ao local das reuniões, designações de representan~ 
tes e exercício alternativo da presidência da comLssão_ 
mista. que eventualmente venha a examinar asSuritos de 
interesse bilateraL 

Na -verdade apenas o artigo IX contêm_pre~to rele
vante. Trata o dÍspOshivO de remeter para o campo nor~ 
mativo dos "-executive agi'eêmentS" a competência legal 
pai-a o estabelecimento de vínculo:s__e obrigações específi~ 
cas. Como se sabe, a praxe consagrada pelo Poder Exe,.. 
cutivo nesta matéria, redunda em sonegar ao Congresso 
Nacional o mero conhecimento dos termos e condições 
do' int'úcâiri.bio ajustado . 

O estreitã.mento dos vínculos políticos, económicos, 
comerciais, tecnológicos, culturais e cientffiCos, não só 
com a Guiana mas com todos os países do mUndo, deve 
ser um objetivo permanente da política extern_a _br~~ilei-
r a. 

No caso peculiar da República Cooperativista enten
demos que o relacionamento assume capital importân~ 
cia, nãO sô do ponto de vista estratégico pela sua posição 
geográfica no continente, como também sob_a ô_t_ica di
plomática visto existirem na regi.ão focos- dê tensão gra~ 
ves nomeadamente em decorrência de reivindicaÇÕe!i 
ter:itori~is históricas por parte dos vizinhos. 

Nestas condições não nos parece oportuno nem -con
veniente, outorgar o Parlamento ao Po~er Executivo ple-

nos poderes para pactuar o que houve por bem, assumin
do compioniissos específicos s_em o prévio Conlü!Cüne-rtto 
e aprovação desta Casa. 

Cumpre lembrar, de resto, que, por força do disposto 
no artigo 44, inciso I, da Carta, cabe privativamente ao 
Congresso Nacional aprovar definitiva_i:nênte todos os 
ates internacionais firmados em nome do País, sendo ve
dada a delegação desta competência em razão do estatuí
-do no artigo 6, parágrafo único, da Lei Maio_r._ · 

-- Finalment~.~Corro.bor.3._ndP o _fto~en_c;li.Ipe.ilto espOsado, 
resta~nos esclarecer que existem inúmeros textos~ firma~ 
dos a nível de chanCelaria, estabelecendo intercâmbio di~ 
plomático do tipo do preconizado pelo acordo em pauta. 
Ex..implo de tal prOcedimento é o «memorandum de en~ 
fendimentos" relativos a consultas sõbr_~ assuntos de in~ 
teresse múFuo-- subscrito entre o _9ovemo brasileiro e o 
Governo dOs Estãdos Unidos da América e cujo -teor_ 
paS~~anios a reprod_uzi_!: 

"O .Goverrio dos Estados Unidos da América e J) 

Governo da República Federativa do Br;1siJ: 
Inspirados pela longa tradição de amizade e_G.OQ· 

peração entre os dois Povos; 
Reafirmando a necessidade _9e dat_mais ampla 

expressão à solidariedade do Mundo Ocidental e 
ao,s =bc:;:n:efícios _a serem retirad9s d_e uma _interpre
tação construtiva do conceito de interçlepeitdência 
entre todas as J'Jações; 

Reconhecendo a responsabilidade dos dois países em 
r~rseguir seU objetivo comum de uma solução justa e du
radoura para os problemas i_!lternacionais; 

-Co-nVencidos da importância de consultas estrei
tas e freqilentes em assuntos de interesse comum 

- para o correto desenvolvimento Oe suas reS~iectivas 
políticas; 

E acreditando que essas considerações requerem 
o csiabelecimcnto--de um -:mecanismo flf::xível qUe 
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permita comunicações abertas e dinâmicas em nível 
ministerial, chegaram ao seguinte entendimento: 

I. Os dois Governos realizarão normalmente 
consultas semestrais, sobre toda a gama de assuntos 
de política exterior, lnclusive Qualquer questão es
peclfica que_ venha a ser levantada por uma das par
tes. Temas econômicõ-s, políticos, de segUrança, cul
turais, legais. educacionais e tecnológicoS, tanto bi
iãieraiS, quanto mUltilaterais, poderão ser discuti
dos dentro do contexto político ensejado pelas con
súHãS:- ~-

2. ~ Essas Cons-ultas se realizarão normalmente 
de íorma alternativa no Brasil e nos Estados Uni
dos, em datas a serem mutuamente acordadas. Reu
niões es{}ecfais poderão ser convocadas por acordo 
mútuo. 

3. As consultas serão condu:Udas pelo Secre
iárlO de Estado, de parte dos Estados Unido~ da. 
América, e pelo Ministro das Relações EXteriores, 
de parte da República Federativa do_ Brasil. As t:eU· 
niões serão presididas pelo Chefe da Delegação do 

--Pãis anfitrião. 
4. Cada Delegação incluirá tantas outras altas 

autoridades, inclusive de nível ministerial, quantas 
seja apropriado, tendo em vista a agenda a ser dis-
cuÜda. -

5. Depois do exame de assuntos de interesse co
mum pelas Delegações, os Chefes das Delegações 
poderãõ propor aos seus respectivos Governos me
didas julgadas pertinentes e apropriadas. 

6. Por decisãO conjunta, grupos de estudo ou 
_gr,upos d~ trabalho poderão ser criados para exami· 
-na r queStõ6s particulares- de Interesse cor'rente Ou 
para dÚ- prOssegUimento a proJetas e_speciaíS. 

7. Cada parte tomará as providências internas 
que julgar conveniente para implementar as conclu
sões e recomendações acordadas que possam vir a 
decorrer das consultas. 

8. Além dessas consultas em nível ministerial, 
seguirão as consultas numa base continua através 
dos canais diplomáticos normais. Estes canais serão · 
utilizados para a elaboração de uma agenda mutua
mente aceitável para as consultas. 

9-. As disposições precedentes complementarão 
e de maneira alguma substituirão ou cercearão os 

- Cã'naiS e-xistentes para a realização de cantatas. 
10. Este memorandum entrará-em vigor na data 

"de sua assinatura pelo Secretãrio de Estado dos Es
tados Unidos da América e pelo Ministro -de -Re
lações Exteriores da República Federativa do Bra-
si\. 

Assinado em -duplicata em Brasília, aos vinte e 
um dias de fevereiro de 1976, nas línguas inglesa e 
portuguesa." 

A síinplefleitura do texto indica que a intenção das 
partes não foi além da simples ordenação dos entendi
mentos diplomáticos razão pela qual pode a matéria Ser 
objeto de "Memorandum de Entendimentos". 
_ O texto sub judtc:e, disciplinando assunto de idÇntíca 
relevância e natureza, apresenta-se sob o indevido e im
próprio nomen juris de acordo internacional._ Na verda
de. nã.o passa de simples previsão regulamentar pertinen
te à coordenação dos entendimentos diplomáticos. Juri
dicamente, aplica-se ã espécie a magistra[ expressão de 
Planiol para definir a tos de tal espécie: "Un parler pour 
rien dJre". 

Estas razões, a nossQ ver, recomendam a rejeição do 
texto, sendo desejável que o_Itamaraty prontamente dili
gencie a _eonc!usão de ato jurídico com as al)toridades 
cofnpetentes do Governo _d_a Guiaila l.utelar deinfer"Câfil· 
bio concreto e determinado. 

O_Uromento político impõe que o Congresso Nacional 
reaSSuma a plenitude de suas missões constitucionais~ te-
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pudiàndo definitivamente as condenãveis prãticaS passa.: de e do beri1-estar. Por isso_, concordam em dar segui-
das de permitir ao Executivo a invasão de seara que não mente à preparação e implementação de programas de 
lhe é_ própria. cooperação em conformidade com o Acordo de Coope-

Ante o exposto e não obstante julgarmos ne_cessário e ração Sanitária, 0 Acordo Básico de Cooperação Cientí-
conveniente o estreitamento dos vínculos com a Repúbli- fica e Tecnológica e o Ajuste Complementar sobre Coo-
ca Cooperativista da Guiana, por ser o-texto do_A_co_rd_o __ peraçào Científica e Tecnológica entre o ConJielho Na-
submetido à nossa apreciação desprovido de conteúdo cional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico do 
normativo específico, Salvo na parte que implica em de- Brasil e 0 Instituto de Ciências ApHcadas e Tecnologia 
legação de competência indelegável, opinamos pela re- da Guiana. 
jeição da matéria nos termos do presente. O reconhecimento da riqueza e diversidade da herança 

SUBSTITUTIVO 

Rejeita o texto do Tratado de Amizade e Coope
ração entre o Govern-o da República Federativa do 
Brasil e o GovernO da República Cooperativista da 
Guiana, celebrado em Brasília, a S de outubro de 
1982. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. t<? Fica rejeitado o lexto do_ .. Acordo de Arniia.: 

de e Cooperação entre o Govemo da República Federa~ 
tiva do Brasil e o Governo da Repiiblica Cooperativista 
da Guiana, celebrado em_ Brasília, a 5 de outubro de 
1982. 

Art. 2<? Este Decreto Legislativo entra em vigor mi. 
data de sua publicação, 

Art. 39 São revogadas as disposições em contrário. · 
Sala das Comissões, 28 de setembro de 1983.- It_amar 

Franco. 

PARECER N• 878, DE 1984. 
Da Comissio de Educaçio e cultura 

Relator: Senador Fernando Henrique Cardoso 
A proposição que passa a ser examinada aprova o tex

to do Tratado de Amizac;l.e e CQoperaçãQ. entre o Gover
no da República Federativa do Brasil e o GovernQ_@ 

RePúbficã -CÓoper'aÚvíSta da GtÍiana, ~elebrado em 
Brasília, a S de outubro de 1982. 

Encaminha à consideração dos Membros do Congres~ 
so Nacional, pelo Presidente da República, na forma do 
disposto no art._ 44 inciso I, da Constituição Federal, o 
projeto mereceu aprovação das Cornissõ~s e do Plenário 
da Câmara dos Deputados. Nesta Casa, manifestou-se 
favoravelmente a douta Comissão de Relações Exterio
res. 

No preâmbulo do ato internacional em estudo, as Par
tes afirmam o desejo de fortalecer os vínculos de amizade 
e de promover a boa vontade e a cooperação entre os 
dois países e seus povos, em atmosfera de entendimento 
e confiança. Monstram-se desejosos de defender. ''aque-

'Jes princípios universais- COncernentes às relações entre 
Estados, que estão, contidos na Carta das Nações Uni
das". Consideram-se conscientes da urgência qU'e os paí
ses em desenvolvimento devem imprimir-ao fortaleci

.mento de cooperação em beneficio mútuo. 

Por isso mesmo, desejam criar os instrumentos e me
canismos essenciais à implantação e desenvolvimento de 
um programa de cooperação e amizade para facilitar o 
avanço de suas relações nos campos político, enconômi
co, comercial, de comunicações, cultural, científico e téc-
nico. 

Assim, no artigo I, hã concordância na troca de infor-
mações e cooperação quanto aos temas de interesse co
mum. No art. II, as ~artes_criam_ª Comissão de Coorde
nação Brasileira-Guianense, que incorporarã as:Co
missões Mistas específicas que jâ existem ou· veilham a 
existir. O art. III favorece a promoção e expansão do co
mércio bilat~ral. O art. IV prevê a troca de informações 
sobre planos de desenvolvimento. O art. V reconhece a 
importância da contribuição bilateral relativa à inte
gração regional e à criação de sistemas adequados de 
transporte e comunicações entre_Qs ·dois países. O ãrt. VI 
trata da contribuição da ciência e da tecnologia, da saú-

cultural dos dois povos está no ar. VII, enquanto o art. 
VIII se ocupa da constituição da Comissão de Coord~ 
nação. Já o art. IX faculta a conclusão de Protocolos ou 
Acordos; o art. X trata da ratificação do Tratado em 
apreciação, e o art. XI estabelece a vigência ii1definida 
do ato internacional, que poderá, entretanto, ser denun
ciado por qualquer das Partes, surtindo efeito a denúncia 
90 dias após o recebimento da sua notificação. _ 

É do maior interesse nacional o estabelecimento de 
nOvOs horizontes:, quanto" ao relacionamento Com os-paí
ses vizinhos. Brasil e Guiana podem e devem fortalecer 
os seus vínculos de amizade. 

O Tratado preconiza ampla cooperação no setor da 
educação, da c1,1.ltura, da ciência e da tecnol_ogia. 

SomOs,--portai'ito, pela aprovação do presente projeto 
de Decr~to Legislativo. 

Sala das Comissões, 18 de outubro de 1984. -Joio 
Calmon, Presidente- Fernando H. Cardoso, Relator
Oct,vlo Cardoso - Álvaro Diu - Eunlte Mlclllles -
GUtio MUUer. 

PARECER N• 879, DE 1984 
Da Comissão de Economia 

Relator: Senador José Llns 
O projeto de decreto legislativo em exame aprova o 

Texto do,Tratado de Amizade e Cooperação entre os 
Governos do B~asi! e ~a _quiana - sobre o qual deve 
este Congresso manifestar-se, por disposiçãO -expressa-nO 
art. 44, incis~ I, da- constituição. 

Tr_ata-se de um documento desdobrado em lO artigos, 
precedidos de um preâmbulo em que estão registradas as 
razõeS e as intenções dos dois Governos sig'natários, re
l_ªtivas a.Q assunto._Dizem eles, ne_§se preâmbulo, que o 
Tratado nas.ceu do "desejo de fortalecer os ~inculqs de 
amlzruk e -º~--_promover a bo~-vontade e a cooperação 
entre ~s dois países e seu po~O em uma atmosfera de en
tendimento e confiança". 

Declaram-se, também, -"cientes do compromisso do_ 
Brasil e da Guiana com os príiiCípicis de Direito Interna
cional e de sua identidade de posições quanto à necessi
dade de defender aqueles princípios universais cOncer
nentes às às Relações entre Estados, que estão contidos 

-na: Carta das Nações Unidas". E alegam, ainda. '"que os 
imperativos do desenvolvimento tornam urgente e neces
sário que os países em viaS de desenvolvimento for_ta
leçam e expandam a cooperação em seu benefício mú
tuo". 

O artigo I do tratado estabelece qu~. "as Partes Con
trafárites -concordam em trocar informações e cooperar 
nO Que diz respeito a termos de interesse comum tanto ao 
n:ível bilateral quanto ao nível multilateral ... Para viabili
zar esse objetivo, coneordam as Partes Coiltfatantes, 
cOnforme consignação feita: nO 8rtigo li •. "em estabelecer 
u-ma COmiSSãO __ _de_ Coordenação Brasileira-Guianense, 
sem prejuízo de quaisquer 'outros mecanismos de coope-
raÇãõ existentes". 

__ No artigo IV '"as Partes Contratantes_concordam em 
trocar informaÇões a respeito de seus respectivos planos 
de desenvolvimento. Considerarão também as possibili
dades da promoção de projetas de cooperação específi
cas, inclusive de empreendimentos conjuntos em áreas 
mutuamente coOSid.eradas co_mo de especiais interesses -
para ambos os países". 
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~A Guiana, cujo território cOnfronta com o do nosso 
Pa-ís na parte norte deste- é um Estado de constituição 
polítíca recente, egresso de um longo e silencioso passa
do colonial que manteve o respectivo país e seu povo em 
situação estacionária de desenvolvimento. 

Independente,_ procura ele, agora, seus caminhos que 
incluem, dentrp dos bons objetivos da paz e da coope
r-ação, o estabelecimento de relações diplomáticas for
malizadas com as demais nações. 

Para o Brasil <:;sse relacionamento, inclusive sob o as· 
pecto cconômico,- é de fundamental importância, por df
versos motivos. 

Primeirame.nte, por termos com a Guiana comunidade 
de interesse .com rel~ção à_ ocupação e progresso da 
Amazônia, região na_ qual aquele País tem parte signifi
cativa de seu território. 

Em segundo lugar, pelo fato de havermos atingido es
tágio de desenvolvimento mais alto, porque já tiVemos
tempo histórico para isso e temos condição para desem
penhar junto ao País vizinho um p-apel promocional de 

- - seu progresso, tão útil aos interesses dele quanto aos nos-
SOS. 

Observe.se que a Guiana se situa, geograficamente, 
entre o B.rasiLe a área do Caribe - talvez -a região das 
três Amér-icas que alcançou maior grau de complexidade 
e tensão política, Com as crises sucessivas de que todos 
têm conhecimento - e no Hmite em que o Brasil deixar 
de ser para ele o parceiro principal de uma colaboração 
econômica e poHtic-a, outra Nação, vizinha ou não, dew 
sempenhará esse papel e isso nos poderia trazer prejuízos 
futuros. 

Anote-se, a propósito, a composição demográfica he
terogênia da República da Guiana, com o seu grande 
contingente humano de origem asiática e o próprio fãto 
de a cultura e o idioma predomiliate no País não estarem 
incluídos na órbita da_ latinidade. 

Uma cooperação econômica e tecnológica, dentro dos 
objetivos previstos no Tratado que ora se examina, colo
Cará em novas -baSes o relacionamento diplomãtico jâ 
existente entre Brasil e Guiana e aproximará brasileiros e 
Guianenses na--co-munidade de um único interesse pela 

- paze pelo prOgresso das duas Nações. 
Do ângulo de análise deste órgão técnico~; Cabe con

cluir, o Tratado de Amizade e Cooperação entre os Go
Vernos Brasileiro e Guianense é de extrema significação e 
de indiscutível oportunidade, razão que nos leva a opi
nar pela aprovação do Projeto de Decreto Legislativo n<? 
14/83 que formaliza a ratificação pelo Congresso desse 
instrumento que disciplinarã as relações bilaterais entre 
Q nosso_ Pais e a Guiana. 

Sala_da.s_Comissões, 28 de novembro de 1984.- Ro
beto Campos, Presidente, José Lins, Relator- Luiz Ca
nlcante- Benedito Ferreira- José Frageiif - Füfo 
Lucena - Fern•n_do Henrique Cardoso. 

PARECER N• 880, DE 1984 

Da Comlssio de Flnançu, sobre o Projeto de Lei 
da Câmara n~ 169, de 1984 (nq 3.013-B, de 1984, na 
Casa de origem), que "concede pendo especial a 
lnaldo Raul de Aníujo e dá outras pro\'ldêacias". 

Relator: Senador Jorge Kalume 

Trata-se de projeto, de iniciativa do Poder Executivo, 
que, após-a obtenção de pareceres favorãveis nas Coinis
sõ~s de Constitui_çã? e Justiça e de Finanças, foi aprova
do pelo Plenário da Câmara dos Deputados. 

Propõe o projeto a cona:ssão de pensão especial ao ci~ 
da dão I naldc ~a ui de Araújo, equivalente a duas vezes o 
salário' i:nínimo em vigor no País, benefício este intrans
ferível e suscetível de extinção com a· morte do benefi-
ciário. -
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Nesta Casa revisora, cómpete-riOs o- exame da matéria 
à luz das normas e diretrizes pertinentes às finanÕãS 
públicas. 

A pensão em tela acha-se just_ificada diante dos fato~ 
narrados na Exposição de Motivos que acompanha o 
projeto, subscrita pelo Ministro do Exército. 

Segundo o documento em_ apreço, o benefiÇiãrio foi 
atingidO por explosão acidental de petardo, em 23 de 
agosto de 1967, quando de exposição de material bélico 
realizada. por ocasião da Semana do Exército, na cidade __ 
de Recife. --·- -

Em decorrência do .fi.Cidente, ficou a vítima, então com 
17 anos de idade, mutilada e, por via de conseqUência, 
sem condições de prover a própria subsistência. 

Evidencia-se a c_on_veniência da rãpida apreciação da 
matéria e de seu acolhimento, considerando-se as razões 
humanitárias que a envolvem. 

Quaritõ ao aspecto financeíro, nada há que se possa 
opor à aprovação do projeto, face à expressa referência 
da fonte dos recursos necessários à sua implementação, 
cons_oante dispõe o- art. 39. 

As razões alinhadas levam-nos a opinar pela apro
vação da proposfçãõ- ora-analisada. 

Sala das Comissões, 29 de novembro de 1_9_84. - Itta
mar Franco, Presidente - Jorge Kalume, Relator -
Passos Pôrto - Hélio Gueiros - Jutahy Magalhi.es -
Octávio Cardoso- Virgflio Távora- Marcondes Gade-
1ha - Saldanha Derzl. 

PARECER N• 881, DE 1984 
Da Comissão de Redaçio 

Redaçio final da Emenda do Senado ao Projeto de 
Decreto Legislativo n9 7, de 1982 (n'124/82, na Câ
mara dos Deputados). 

Relatqr: Senador Alberto Silva 

A Comissão apresenta a redação final da Emenda do 
Senado ao Projeto" de Decreto Legislativo n~' 7, de 1982 
(nl' 124/82, na Câmara dos Deputados), _que aprova o 
texto do Acordo Bãsico de CQoperação Científica e Téc
nica entre o Governo da República Federativa do Brasil 
e o governo do Reino da Arábia Saudita, concluído em 
Brasília, a \3 de agosto de 1981. 

Sala das Comi$SÕes, 30 de novembro de 1984.- Joio 
Lobo, Presidente ~Alberto Silva, Relator- José Lin~~ 

ANEXO AO PAREÇER N• 881, DE 1984 

Redação final da emenda do Senado ao Projeto de 
Decreto Legislatlvo o9 7, de 1981 (n9 114/82, na Câ~ 
mara dos Deputados). 

(Corresponde à Snbemenda da CCJ) 

Acrescenta o seguinte parágrafo únicõ ao--art. J9 do 
'Projeto: 

"Art. [9 

Parágrafo único -=.-Qui:l.Tsquef ·atos ou ãjü.Ste~
complementares de que possam resultar revisão _ou 
modificação do presente "Acordo, ficam sujeitos à 
aprovação do COngresso Nacional.'' 

PARECER N• 882, DE 1984 
(Da Comloslo de Redaçio) 

Redação final do Projeto de Resoluçio n' 93, de 
1984. 

Relator: Senador José Lins 

A Comissão apreSenta a redação final do J,>rójeto ~e 
Resolução n9 93, de que suspende a execuç;ão da !Qcuçã.o 
"ou mandado de segurança", constante da letra e do in· 

ciso I do artigo 22, do Código EleitOral, instituído pela 
Lei n9 4.737, de 15 de junhO de 1965. _ _ 

Sala das Comissões, 30 de noVembro de 1984. -Joio 
Lobo, Presidente- José Llns, Relator -Jorge Kllulile. 

ANEXQ AO PARECER N• 882, DE 1984 

Redaçào final do Projeto de Resolução n9 93, de 
1984. 

Faço saber que o Senado Federaf apiOvou, tios termos 
do art. 42, incis~ VJI, da Constituição, e_eu, Presidente, 

_ prbmulgo a Seguinte. 

RESOLUÇÃO N•, de1984 

SuSpende a execuçio da lcx:uçio "ou mandado de 
seguranÇA", constante da letra e do inciso I do artigo 
21, do_ Código Eleitoral, instituindo pela Lei n~' 4.737, 
de 15 de julho de 1965. 

O Senado Federal resolve: 
Artigo único. Suspende, por inconstitucionalidade, 

nos termos da decisão definit~Va proferic).a pelo Supremo 
Trib-unal Federal, em sessão Plenária realizada em 31_ de 
-agosto de 1983, a eieQUção da locução_ "ou mandado de 
segurança", constante da letra "e" do inciso I do artigo 
22, do Código Eleitoral, institufdo pela Lei n9 4.737, de 
15 deju1ho de 1965. 

O SR. PRESIPENTE (Raimundo Parente)- O expe
diente lido vai ã publicação. 

Sobre a mesa, projetas de lei que vão ser !_idos pelo Sr. 
}9wSecretário. 

São lidos os seguintes 

~ PROJETO DE LEI DO SENADO N• 2S4, DE 1984 

Assegura aposentadoria especial à categoria de 
trabalhador que especifica. 

O Co_ngresso Naciona decreta: 
Art. 1"' Tem dire_ito à_ aposentadoria especial aos 

vinte e cinco anos de tempo de serviço, com proventos 
inlegrais, o condutor de empilhadeira em atividades por
tuárias. 

o Art. .2"' O custeio do benefíci_õ a QUe se refere esta lei 
será atendida com os recursos resultantes da arrecadação ºa previdência social na forma do disposto no Decreto
lei n"' 1.910, de 29 de deumbro de 1981. 

Art. 3~' Esta lei entrará em vígor na data de sua 
publicação. -

Art. 49 Revogam-se as disposições em contrário. 

Justificação 

Entre_ n{>s a lei tem deferido_ aQ Execut_ivo _a -~arefa de 
y_erifiçar e d.e.çlarar as condiçõ_es que tornam cert-o tipo de 
trab~lho penoso, insalubre ou perigoso, com vistas_ à 
aposentadoria especial ou a outros benefícios_ de naturc:
za remuneratória. Entretanto, isto nunc~ quis dizer -
que ela mesma- a lei- não p-ossa desincumbir-se do 
mister. Até porque a mãxim~ .. quem pode o mais, pode 
o menos" tem_ aqui aplicação adequadíss_ima, já que 
quem autoriza o Executivo a assim obrar_ é ela--:- a lei. 

De outra parte, a atividade do condutor de empilha
deira, nos portos, é marcadamente penosa, insalubre e 
até rerigosa e há muito está merecendo ser contemplada 
com o direito à aposentadoria precoce, aos vinte e _cinco 
anos--de serviço. 

Sala das Sessões, 30 de novembro de 1984. - Nel!ij)n 
Carneiro. 
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LEGISLAÇÃO CITADA 
DECRETO·LE1 N• 1.910 

DE 29 DE DEZEMBRO DE 1981 

--::-Dispõe sobre contribuições para o custeio d• Previ
dência Social, e dá outras providências. 

(Ás ComisSões de Constituições e Justiça, Legis
lação Social e de Finanças.) 

PROJETO DE LEI DO SENADO N• 255, DE 1984 

Dispõe sobre a comprovaçio de serviço prestadO 
por profissional liberal perante a Previdência Social, 
para efeito de concessio de beneffcios de prestaçlo 
continuada. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. ["' O tempo de serviço prestado por profissiOnal 

liberal, para efeito de concessão de benefíc:io pela Previ· 
dência SQcial, será comprovado com a inscrição ou 
matrícula mantida junto ao órgão de fis_c_alização profis
sionaL respectivo. 

Art. 29 Esta lei entrará em vigor na data de s_ua 
publicação. 

Art. 39 Revogam-se: as disposições em contrário. 

Justificaçio 

A presente proposição representa uma colaboração e " 
decorre de sugestão do Instituto dos Advogados do Rio 
Grande do Sul, que, em face de dificuldades sempre pre~ 
sentes na comprovação de tempo de serviço prestado por 
advogados perante a Previdência Social, realizou estu
dos, os quais resultaram na conclusão de que se faz ne~ 
Ces_sário a aprovação de uma lei disciplinando a matéria. 

1:. que ã comprovação do tempo de serviço prestado 
por advogados, atualmente, depende, alêm de certidão 
de inscrição ou matrícula em órgão de fiscalização pro
fíSsiotlal, de doc\.ij11ento que comprove o exercício da ati· 
vidade. t o que ·a respeito p-receitua -õ Regulamento de 
Benefícios da Previdência Social em seu art. 57,§ 2~', inci
so rrr, verbis: 

".Certidão de inscrição ou matr[cula em órgão de 
fiscalizaç~o profissional, acompanhada de docu
mento que prove o exerdcio da atividade." 

Ora, de regra, o profissional liberal somente se inscre
ve em seu órgão de fisCalização profissional quando efe
tíVamértte eXerce a atividade respectiva, pois, não faz 
sentido alguém pagar anuidades que, diga-se de passa
gem, não são muito pequenas, somente por diletantismo, 
sem exercer -a atívidade objeto do diploma e da inscrição. 

Ademais, os órgãos de fiscalização profissional devem 
merecer ou ter fê pública, vez que são entidades fiscaliza
das pelo Ministério do Trabalho e, no caso da Ordem 
dos Advogados do Brasil, é da maior conveniência que 
possa atestar o tempo de serviço Prestado, Com base na 
inscrição e sua manutenção em dia para com as respecti
vas anuidades. 

Entendemos que para S. Previdência Social o que deve 
valer e intereSsar, antes de tudo, é o tempo de contri
buíçào, os valores vertidos e recolhidos de acordo com a 
Tabela de Contribuições, cuja escala varia-de dois a_ vinte 
saláriOs mínimós. 

Cumpre salientar que a contribuição por parte do prt.. 
nssional llberal não é fiscalizada, somente vindo a ser 
contestada por ocasião do requerimento do benefício, A 
reclamação de provas quanto ao exercício da atividad,e 

-por parte da Previdência Social somente quando da con
cessão do benefício repres~nta um grande_ónus para o se-
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gurado, na medida em que já se passaram afias-c-anos-de 
contribuição, setn que ninguém haja contestado. 

A exigência de "exercício remunerado" para a com
provação de tempo de serviço junto à Previdência SQciãl 
se nos apresenta como um ônus injusto, pois, no Caso do 
advogado_, por exemplo, não raro trabalha sem nenhuma 
remuneração, seja: pur iniCiativa própria, seja qiiifnaá
nomeado de ofício pela Ordem doS Advogados ou mes-_ 
mo pelo Juiz de Direito. Neste sentido, é notório que em 
Comarcas onde não há serviço oficia] de assistênciajudi
ciáiiã, cabe a qualquer advogado o ónus de patrocinar 
causas, sem remuneração, daqueles que são considera
dos pobres, nos termos d_a Lei. 

Por outro lado, o advogado pode trabalhar somente 
emitindo pareceres e consultas, quer para empresas, quer 
para outros advogados. Cámo exigir, nesses-Casos, certi
dões do exercício de atividades forenses? Aliãs, de acor
do com o Estatuto dos Advogados, todo o trabalho de 
consultaria é, também, consideradQ como advocacia, 
fato que não verri" sendo levado em conta pela Previdên
cia Social. 

Acreditamos que os novos tempos da desburocrati
zação, abolindo os carimbos e os atestados, milita em fa
vor da presente proposição, que busca simplificar e dar 
maior crédito aos órgãos de fiscalização profissional, 
bastando que o segurado, ao requerer o benefí_cio previ
denciário, apresente documento fornecido pelo órgão 
competente de fiscaliz::tçtio profissional, atestando a in
crição e matrícula, bem como a comprovação da qui
tação corre..c;pondentc. 

Devemos lembrar que a presente proposição encontra 
arrimo em decisões judiciais, entendendo que a inscrição 
do prolissiOJi"al liberal em seu órgão de fiscalização pro
fissional é prova bastante para instruir requerimento de 
aposentadoria por tempo de serviço. Neste sentído tem 
decidido o Tribunal Federal de Recursos. Como exeril
plo, podemos citar o Mandado de Segurança n'i' 97.942, 
de São Paulo, cuja Ementa é a_ seguinte: 

"Previdêncía-Social. Aposentadoria. Advogado. 
Ex.ercfdo Profissional. Comprovação. A certidão 
expedida pela Ordem dos Advogados do Brasil, 
comprovando a regular inscrição do bacharel, cons
titui prova suficiente do ex_ercicio profiSslórial, para 
fins de aposentadoria previdenciária." 

Por fim, cumpre destacar o fato de que o principal nes
ta questão deve ser a contribuiçã_o. Se esta foi vertida; se 
o segurado cumpriu cOm sua obrigação contributiva, 
não hã motivos plausíveis para que se cogite de obrigar 
ao profissional liberal a có'rrip-rovação do exercício da 
ativídade, já que esta é comprovada pela inscriçãO peran
te_o respectivo órgão de fiscalização ·profissional. 

Por isso, esperamos qae os nobres Pares deste Senado 
Federal venham em favor de sua aprovação. 

Sala das Sessões, 30 de novembro de 1984.- CIU'los 
Chiarem. 

(Às Comissões de Cofi.Sffiuição e JuStiça e de Le
gülaçào Social.) 

PROJETO DE LEI DO SENADO N9l56, DE 1984 

Acrescenta artigo ao Decreto--lei n'i' 73, de 21 de 
novembro de 1966, que "dispõe sobre o Sistema NaR 
cional de Seguros Privados, regula as operações de 
seguros e resseguros, e dá outras providências". 

O Congresso Nacio-nal decreta: 
Art. l'i' Acrescente-se ao D~creto-lei n'i' 7_3, de 21 de 

novembro de 1966, que "dispõe sobre o Sistema Nacio_
nal de Seguros Privados, regula as operações de seguros 
e resseguros e dá outras providências", o seguinte artigo, 
renumerando-se os demais: 

"Art. 21. São obrigadas as Empresas que pro
movam o seguro de carga transportada pelas rodo
vias a fazer, além do seguro de carga e do veículo, o 
de vída dos motor_istãs que transportam _as referidas 
cargas. 

Parágrafo único. Caso não cumpram o previsto 
nr;;~te artigo e, na hipótese de morte ou invaJid~ 

____ permanente do motprista, estas empresas ficam 
obrigadas a pagar à família do beneficiário p-reVisto 
no caput, indenização arbitrada pelo Poder Judi
ciãrio.~· 

Art. 2Q Esta lei ~ntra_em vigor na data de sua publi
cação. 

Art. 39 Revogam-se as disposiçõeS-em coi1üãrio. 

Jnstiflcaçio 

Senhores _Senadores. Sempre fomos preocupados com 
a insegurança dos carnioneiros nas estradas brasile_iras. 
Crimes bárbaros e cruéis cometidos sobre homens sofri
do.~. Cansados e desprotegidos, sempre nos chocaram. 

A idéia amadureceu em nossa mente quando observa~ 
mos a reação do povo à reportagem do Programa Fan~ 
tástico~ .da TV Globo, sobre os crimes e a desproteção, 
desvalidez em que ficam as famílias, os filinhos menores 
dos motoristas de _caminhões vitimados nas estradas. 

Se não podíamos dar proteção aos motoristaS, qUe 
déss.emos ao menos algum amparo às famílias das víti
mas. 

Por Isto, estamos propondo este projeto de lei que disM 
põe sobre o Sistema Nadonal de Seguros Privados, pro
curando atende;r, em parte, os direitos dos motoristas de 
caminhões_que transportam carga pelo nosso País. 
Ê~um problema que merece ser resolvido çqm a urg_ên

cia possível. Acredito que o meu projeto merec~ ser 
aprovado. 

Sala das Sessões, 30 de novembro de 19$4.-:- Joio Lo
bo. 

LEGISLAÇÀO CITADA 

DECRETO· LEI N• 73 
DE 21 DE NOVEMBRO DE 1966 

Dispõe sobre o Sistema Nacional de Seguros Pri
vados, regula as operações de seguros e resseguros e 
dá outras providências 

(ÀJ Comfssõ~s de ConstitUição e Justiça e·de Eco
nomia.) 

O SR. PRESIDENtE (Moacyr Dalla)- Os projetas 
lidos serã_o publicados e remetidos às comissões cornpe-
tentes. 

Há oradores inscritos. 
COncedo a palavra ao nobre Senador Gastão MUller. 

O SR. GASTAO MULLER (P~DB- MT. Pronun· 
cia o seguinte discurso.)- Sr. Presidente e Srs._ Senado
res: 

Indiscutivelmente, a situação do PDS~ dramáticaL A 
democracia brasileira, no entanto, carece da presença de 
um PDS bem estruturado para comandar, no próximo 
quadriénio, a oposição, como o maior Partido. 

O PDS, portanto, tem um papel histórico no contexto 
pofftico brasileiro. Derrotado, já por antecipação, no dia 
15_ de janeiro de 1985, o Partido está ameaçado de não 
sobreviver e isso não é nada bom para o Brasil. 

O Jornal O Estado de S. Paulo, do dia 15 de noM 
vembro:publica um ~rtigo intitulado "Atestado d_e Óbi
to-do PDS", que t>em espelha essa situação catastrófica 
do_ grande Partido governista até uns cem ~ias atrás. 
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Em certo trecho, o editorialista afirma: 

"O desmoronamento total do PDS é lamentável, 
porque em uma democracia é indispensável a exis
tência de um Partido oposicionista forte, estrutura
do, consolidado. Da forma que está, que oposição 
poderá fazer o PDS a Tancredo Neves? Que lide
ranças sobreviverão em seu seio? Que força de fisca
lização, de cobrança, terá esse rescaldo partidário?" 

Leio, Sr. Presidente, Srs. Senadores, o referido artigo, 
pois ele merece ser-registrado nos Anais desta Casa, que 
é muito bom como documento histórico. 

"AcTESTAõO DE ÓBITO DO PDS 
Que o Partido Democrático Social, que jã foi 

Aliança Renovadora NaCional; que esteve no poder 
por longos 20 anos; que deu respaldo político a cin
co- generais-presidentes, estivesse acabando, 
dissolvendo-se melancolicamente, era algo por de
mais evidente pa-ra deixar de ser percebido pelo me
nos atento observador político. Faltava-lhe, no en
tanto; Um atestado de óbito, a ser expedido não por 
algum suspeito oposicionista, mas por um ·de seus 
líderes mas expressivos, alguém acima de qualquer 
suspeita tantO pelos relevantes cargos que tem exer
cido nos últimos governos - no Executivo e no Le
gislativo ..::.... quànto pela eficiente defesa política que 
sempre soube fazer do sistema de poder que há tão 
longO tempo habita: trata-se do Ministro da Previ
dência S.ocial, Jarbas Passarinho. Sem dúvida algu
ma, Passarinho seria a figura fiais indicada para as
sinar - co.rilo assinou - o atestado de óbito do 
PDS, ao reconhecer que o partido, estilhaçado, fi. 
nabnente se desintegrou, acabou. 

Sugeriu o ministro que algum cientista político se 
dedique a "estudar o fenôrrieno" do aníquílamento 
do _PDS. Mas, ao achar tal fenômenono mfnimó-
"curioso", _porquanto no tempo em que a escolha de 
presidentes da República era feita em grupo restrito, 
a partir de Costa e SHva, os políticos inai1Jrnham a 
unidade partidária mesmo não gostando- enquan-
to na atual sucessão "os parlamentares não soube
ram utilizar devidamente tanta liberdade, e o resul
tado foi o estilhaçamento do PDS" -, Passarinho 
já deu boas coordenadas para o eventual estudo de 
um cientiSta político. Realmente, tanto Arena quan-
to PDS só puderam sobreviver sob tutela, sob o co
mando de um Sistema, de forma ancilada, submissa. 
Não foram partidos criados para sobreviver em re
gime de liberdade. 

Se a primeira leva de dissidentes do partido do 
governo - os_ membros da Frente Lii:Jeral - tive
ram o mérito de desafiar o Planalto, tornando-se al
vos de sua ira, diverso é-_ o caso da avalancha de pe
dessistas gue agora- e só agora- passam a apoiar 
o. candidato da Aliança Democrática. t geral a de
bãnáada -dO barco qUe ftaufraga - e os que agora 
aderem a Tancredo Neves é peJo só fato de o ex
Governador de Minas Gerais já ser o vencedor. 
Adeririam, com absoluta certeza, a qualquer um 
que estivesse com tanta vantagem no colégio. 

Não há dúvida de que, empossado, Tancredo 
Ne;-es_ deverá livrar-se desses pes_os mortos fisiológi
cos. E a principal obra do futuro presidente deverá 
se·r uma refor"roulação da estrutura político
partidária deste País, a fim de que as ãguas possam 
ser mais bem d!vididas e se preserve um mfnimo de 
coerência doutrinária entre os partidos. 

O desmoronamento total do PDS é lamentável 
porque em uma democracia é indispensável a exis
tência oe um pai-tido oposicionista fcirte, Csti'utura
do, consolidado. Da forma que está, que oposição 
poderá fazer o PDS a Tancredo Neves? Que lide
ranças sobreviverão em seu seio? Que força de fisca
lização, de cobrança, terá esse rescaldo partidário? 
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"Justllmente no momento em que poderia esco
lher â su_cessào presidencial é que o partido se desin
tegrou" - afirma Jarbas Passarínho. Realmente, 
p3rece incrível que enquanto dispunha de candidato 
natural, de grande popularidade- prova é que ven
cia em to_das as pesquisas de opinião---, que "fez 
tudo o que podia para manter a unidade do parti
do", como reconhece o ministro da Previdêr1cia, 
Planalto e PDS tenham desprezado seu melhor 
trunfo político, que se chama Aureliano Chave.s. O 
erro foi fatal. E dada a obstinação do candidato que 
se acabou impondo na convenção pedessista, Paulo 
Salim Maluf, a derrocada do partido do governo 
não pnderiã deixar de tornar-se inevitável, inexora
vel. Pois a força de desagregação de tal figura políti~ 
ca é, de fato, singular. 

Talvez seja mesmo interessante um estudo que se 
faça sobre a decadência e a morte de partidos políti-
cos, a partir da obstinada ªmbição pessoal e do fi
siologismo de seus membros." 

O Globo, faz poucos dias, publicou, também. um arti
go ou, melhor, um Editorial, intitulado "Autodest]'uição 
de grande partido" que analisa, profundamente e com 
real acerto, o drama que está vivendo o PDS. 

Leio, Sr. Presidente, o referido documento, com o fim 
de constar dos Anais do Congresso Naciqna_l, pois o 
mesmo espellha, perfdtamCrite, üma época da História' 
Política do Brastl. 

"AUTODESTRUIÇÃO DE UM GRANDEPAR'n-· 
DO ' - -

Ingloriamente; O PDS deixou ontem õe ser -um 
partido poinico para· transformar-se em Câmara de 
Inquisição a serviço da candidatura Paulo Maluf. 

O aglomerado já nãõ tem papel a desemPenhar 
no processo de abertura e no próprio conteXtO do 
regime democrático. Voltado agora apenas para as 
atribuições de suspender, punir, cassar os seus pró
prios filiados, o PDS aniquila-se política e moral
mente diante âa ConstituiÇão, dó eleitorado e da so
ciedade civil do País. 

Não faltaram as advertências adequadaS contra 
esse ato de suicfdio partidário. Todas as contra
indicações jurídicas e ~ticas foram expostas aci co
nhecimento do Diretório Nacional do PDS com me
ridiana clareza. Entreta-ntó, a corrente malufista que 
hoje detém os comandos do PDS preferiu mergu
lhar de corpo inteiro no poço do desatino. 

Decidiram pelo fechamento da questão da fideli
dade partidária 74 votos. Mas a reunião do Dire
tório primou pela ausência de vários dos nomes 
mais representatíiÍos dO paitido --o próp-rio Presi
dente Augusto Franco, os Vice-Presidente-s Amaral 
Peixoto e José Uns, os lideres Nelson Marchezan e 
Aloysio Chaves, o M1nisüo Leitão de" Abreu, quase 
todos_ os Ministros de Estado -, enquanto 0 

Secretário-Geral Homero Santos votava contra o 
fechamento e o Deputado Flávio Marcílio, candida
to à Vice-Presidência da República, optava pela 
abstenção. 

A decisão inquisitorlâ.l benefiCíou-Se da quanti
dade enquanto ostentava um-cho_cante vazio de_qua
lidade. OS mais preõcup"ad6s em zelar pelO- seu pa
trimónio de responsabilidade e de pudor políticos 
não admítira!TI -ficar mi história com uma nódoa tão 
estigmatizante e irremediável." 

O Sr. Joio Lobo - Permite V. Ex' um aparte? _ 

O SR. GASTÃO MULLER - Pois não, com muito 

prazer. 

O Sr. João Lobo- Lamento estar lnterrOf!lpendo a 
leitura que V._Ex' faz, mas-o aparte era com, ojõt1,1ÜO ~e 
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animar um pouco a sessão desta sexta-feira. Natural
mente_: Com todo o respeito que devo a V. Ex~ e às Opo
sições, acho que não foi o fechamento da questão por 
parte do PDS que levou a essa total e iminente desinte
gração que o Partido est~ sofrendo. AbsQlutamente, o 
Partido estava tentando com esse fechamento cpnter essa 
desagregação. Acho _que o Tribunal, sim, quando negou 
a fidelidade a_o Partido, apressou ou prov_ocou essa de
sintegração do Partido. A meU ver era a aÚna que o PDS
tin_ha para opor certa resistência a es:;a _aval11nche, a essa 
enchente, a esse rio cheio, nas Palav;as do Senador Nel
son Carneiro, que se despencou contra todos nós do Go
verno, era isso, era criar esse fechamento de questão. O 
que está havençlo, o que o PDS está enfrentado, sofrendo 
-o Gov-erno não, ele até está um pouco fora disso -é 
uma contra-revolução. Vinte anos de ressentimentos, de 
frustações, enfim, de mal-entendidos que levaram esta 
Nação de erro em erro, tudo isto concorreu para formar 
essa onda avassaladora que agora se aqate s_opre o ~DS, 
~orfl_? se o PDS fosse o responsável pelos erros do Gover
no. Esta é a_ injustiçà que acho Se coffieti.(Contra o" PDS. 
9 PDS, realmente, não era o GovernO, não pode-serres
ponsabilizado dirctamente pelos erros, pelos mafentendi
dos que esse Governo praticou durante vinte anos. V. 
Ex• vê, a coisa agora chegou num ponto em que o remé
dio, em Vez de curar, parece que está matando o doente. 
Há o perigo, realmente, da democra_cia ficar sem um Par~ -
tido forte, por culpa da pancada grande detTiaís- que aS 
Oposições-deram em cima do nosso Partido que tentava 
segurar e disputar a eleiÇão. Nada mais democrático do 
que nós disputarmos uma eleição, mas parece que o 
PDS, além de ter juntado sobre si os erros cometidos du
rante ess~_s vinle anos -pelo Governo, também ganhou, 
tãlvez por issO, a malquerença da Justiça, que prejulgou 
aquilo que seria, quem sabe, o último dique, a última re
sistência que ele tinha a opor a sua total desintegração. 
Vamos esperar que o rio cheio baixe as suas enchentes, 
baixe as suas águas, e que nós, os brasileiros dentro deste 
Congresso, que é o lugar normal onde se deve tratar das 
coisas-políticas, reflitamos com serenidade, com_ calma. 
Eu estou certo, Senador Gastão Müller, que a maior vir
tude do político é a paciência. É claro que nós políticos 
precisamos ter um mínimo de inteligência, mas o que nós 
precisamos ter em dose elevada é a paciência. Nós deve-
mos esperar que C.'i:Sa maré montante baixe: um pouco, e 
vamos ver o que resta disso tudo, vamos t~ntar preservar 
a ~mocracia, o diálogo político e o _entendimento. A 
classe política foi criada para se entender. Nós confia- __ 
mos que o PDS não vá ser totalmente desintegrado e des
truído, passado essa maré alta. Com a ajuda de V. Ex's, 
nôs vamos tentar recuperar o PDS. Era esse o aparte. 

0- SR. GASTÃO MÜLLER - Senador João Lobo, 
e.stou de acordo com as afirmações de V. Ex~, de um 
modo global. Só não c_oncor_dõ QUandO V. Ex• afirma 
que- a vitória de Tancredo Neves e das_Oposições repre~ 
senta um fato anti~revolucionário. A _Revolução se:exau
riu por si mesmo, em função da instalação definitiva da 
democracia no Pais, que foi o grande objetivo da Revo
lução. De modo que ao se concretizar a alternância do 
poder, com Trancredo Neves no governo, a,_ Revolução 
chegou ao seu ponto máximo, isto é, democratizou o 
País. Só não foi uma democratização totalmente _ou ab
solutamente_total, porque não se vai ter eleição direta 
para Presidente da República. 

O Sr. João Lobo- Tem que propor. 

O SR. GASTÃO MÜLLER -Nós propusemos e lu~ 
ta mos por" ela até o fim. Ou não lutamos? 

O S'r. João Lobo- V . 0 Ex~s prÕpusefãm a el~ição di~e
ta nO_tempo em que não se vislumbravam a" possibilidade 
de tomar o poder. Naquela época, que pensávamos ter o 
poder, nós não estávamos r_nuito propCnsos a eleiçãO_ di-
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reta. Agora, parece que as coisas mudaram. Nós esta
mm muito Propensos para aceitar eleição direta, e pare
ce que V. Ex~s é que, sentindo tão próximo o cheiro do 
poder, não aceitam mais a eleição direta, porque senão 
súiã agora a vez de repetirmos as palavras que os Líde
res da Opo>.ição tantas vezes disseram neste Senado: vá. 
rnos_~propor eleição di reta nes.te momento para ver qUem 
a aceita ou não. 

O SR. GASTÃO MULLER -Nobre Senador João 
Loho. como diz o dito popular: uNão ê para nos gabar
mos nã·o, nias se a eleíção fosse direta- pudesse ser afê }9 

de março, vamos s~por - a vitória de Tanàedo Neves 
seria maior dó que a de Alfonsín, na Argentina. A v-itória 
-do PMDB seria mais consagradora n~ eleiÇão direta. 
Isso é pãra dizer que nós não temos absolutamente medo 
de uma eleiç3o di reta a ser instalada, neste momento, no 
País. 

O Sr. Hélio Guelros - Permite V, Ex• um aparte? 

O SR. GASTÃO MÜLLER- Com .muitQ prazer, Se
nador Hélio Gueiros. 

O Sr. Hélio Gueiros - Acho que o nobre Sen~dor 
João Lobo-deu, até-Certo ponto, um aparte muito sensa
to, muito oportu~_o ao discurso de V. Ex• Apenas quer-o 
discordar de S. Ex• quando diz ser Virtude maior do polí
tico a paciênciá, despresando um pouco a· inteligência. 
No caso, S. Ex' diz que precisa um pouquinho de inteli
gênda e o resto de paciência. Acho que, no caso do PDS, 
data vªnia, falta um pouquinho de inteligência, porque 
f1ca~se ?gar.rando nesta história de fidelidade partidãria, 
quando há mais de um ano o Che-fe da Casa Civil da Pre
siã.irfC-fã da RepúbliCa, com ·a sua autOridade de jurista 
de escol no País, ex-membro do_ Supremo Tribunal Fede
ral, advertiu ao seu Partido de que não existia fidelidade 
partidária pa,ra o Colé:gio EleitoraL Em vez de se levar 
em conta essa advertência oportuna e sensata do Minis
tro Leitãq de Abreu, começou-se a fazer logo uma onda 
contra S. Ex•, de que S. EX~ era contra o candidato pre
ferido do PDS, __ que estava sabotando o candidato do 
PDS, e se tentou por todas as maneiras desmentir a tese 
jurídica deste Ministro. Então, o que houve, no PDS, foi 
aléT!_lda_ __ ~l!IPaciência, um pouco de falta de_intelegência 
para aceitar a admoestação, a advertência feita em hora 
oportuna, nobre Senador Gastão MUller. O Ministro 
Chefe da Casa Militar quis advertir que o problema da 
escolha do candidato era um problema delicado, que não 
poderi~ ser no feno e fogo, que não se poderia impor de 
qualquer maneira o candidato, porque haveria o proble
ma da mobilização de todos os votos no dia da eleição; e 
é o que se está vendo. Quem tinha razão era o Ministro 
Leitão de_Abreu. E o PDS não escutou uma voz absolu
tamente sábia e prudente como foi a do Ministro Leitão 
de Abreu. Por outro lado, o nobre Senador João Lobo 
deVe bater, fafribém, junto com seus correligionários, o 
mea~culpa, porque dizer que o PDS não teve nada a ha
ver com os governos ou desgovernos que aconteceram 
no Brasil, ao longo desses vinte anos, é tirar o corpo de 
banda, de uma__maneira que não fica -núiito elegante; inas 
que_ não se coadunam com a realidade. O PDS, antes 
ARENA, sempre se orgulhava de dizer que estava 
apoiando tudo quanto o Governo fazia, e aqui, durante 
o período pequeno do meu mandato, Ministro que fo
ram convocados para depor nesta Casa receberam lou
vores dos mais exaltados e apaixonados em favor do_tra
batho que e.'itavam desenvolvendo. Os MinistroS mais 
polêmicos vieram aqui, e o que se ouviu nesta Casa fo~ _ 
ram palmas calorosas, inclusive estranhando o procedi~ 
menta de membros da Oposição, que mostravam defei
tos e Prejuízos na administração de cada Ministro. 
Como se vê, então, o -PDS, anteS A-RENA, sempre fol 
muitoso\id{Jrio com o Governo. Não pode agora, como 
pr~tende talvez o Senador João Lobo, se desculpar, di-
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zendo ~ue não teve oada ç_o_m e_~te Governo, teve._O PDS . 
elegeu, manteve este QQY~mo E se não _fosse uma reacão 
popular em favor das OpoSições, estariamos, hoje, vendo 
o PDS aceitar tudo quanto -o Gove·rno tem feito, e acei~ 
tar, qualqr.er impor;ição do Governo no tocante à escow 
lha do Presi.dente da República. Mas, em linhas gerais, 
concordei c6m quase tu_do que o Senador João Lobo djs
se. Apenas Sostaria de fazer este pequeno reparo à tese 
dele, que é aCeitâvel em grande parte, mas com essas pe
quenas restril!.ções -que ouso fazer ao apartear V. Ex~ 

O SR. GASTÃO MÜLLER- Muito obrig~do, nobre 
Senador Hélio Gueiros. V. Ex•, com o seu aparte, ilustra 
e amplia o racio_cinio que estou des.envolvendo. -

O SR. -.NELSON CARNEIR~ - V, Ex• _me ~oncede 

um aparte? 

O SR. GASTÃO MÜLLER- Ouço, com muito pra~ 
zer, o Senador Nelson Carni::íro, meu velho amigo e 
Líder do PTB na Casa. , _ ~ 

O Sr. Nelson Carneiro- Nobre colega, gostaria de di
zer apenas, depois desses apartes dos nobres Senadores 
João lobo -e Hélio Queiras, qué: são procedentes as afir
mações no que diz respeito às declarações do Mioistro 
Leitão de Abreu, que não fo_ram_reco\hidas pelo PDS na
quele tempo, quando deveriam-ser medi~das. Mas seria 
o caso de perguntar, hoje, onde estâ o PDS- Este PDS 
que o Senador Hélio Gt.Jeiros aCusa de ter colaborado · 
durante vinte anos com o Goy_erno. Onde está eSte PDS? 
Ou o PDS continua unidO e-mJ:orno, ou_só uma parte 
resta? Pelo que V. Ex• diz, há Uffia desagregação totaL 
Então._ para onde estão indo esses outros que saíram do 
PDS? Serão eles também culpados por estes vinte anos 
apontados agora pelo Senador Hélio Gueiros? Ou so
mente estes que vão ficar no PDS são os responsáveis 
por tudo que ocorreu? Esta é uma pergunta para o histo
riador do futuro, rião para nós. Mas eu pedi o aparte 
para louvar a paciência:. Ninguém pode, nesta Casa, ne
gar a virtude da paciência, porque se não fosse a paciên
cia nôs, os honiens da Oposição há 20 ariOs nesta Casa, 
não estaríamos hoje sã-lidando os alb_ores da &mocracia. 
Foi a paciência, a tenacidade, a persistância contíffiiã", a 
luta sem cessar, que nos deu a possibilidade desta abertu
ra a que foi sensíVel o Presidente da República. E que só 
não se completou pela eleição direta por um temor que 
os fatos dissiparam. O que se diiiã-- ri.ão sei s._e ê verda- _ 
de, mas todos os jornais publicavam -é que o temor do 
Presidente da República era que o Sr. Leonel Brizota fos
se candidato à P_resíd~nçia da República. O Sr. Leonel 
Brizola, hoje, não tem nenhuma incompatibilidade com 
o Governo FederaL PeJo que dizem os jornaiS, sãiu da
qui levando no bolso! trilhão e 700 bilhões de c;_ru~eiros, 
para obras no Rio de Jane,iro. Obr'ã!ique eu aPlaudo, es
timulo e acho até que foi poucO, porque o norte-flUmi
nense preci:ro. muito mais do que isto. Mas, em todo ca
so, esses amores, esses -ódios já ãCabar.am. Se essa foi a 
razão de não h a ver eleição direta no Pãfs; não há mais 
razão de se invocar esse ~rgumento. O Presidnete da Re
pública e o Sr. Leonel Brizola são hoje a_mi.gos, um cola
bora com o outro, e faz muito bem, em favor do Estado 
que continua sendo a Capital cultural do País. De modo 
que queria apenas acentuar que vamos -cultivar _a paci~n
cia, A paciência é uma virtude do homem público. Os 
homens que não sabem esperar acabam desesperados. 
Vamos continuar i:sperando, esperando por dias melho
res. 

O SR. GASTÃO MÜLLER- Muito obrigado, Sena
dor Nelson Carneiro. 

Mas eu me lembro, há pouco tempo, V. Ex• naquela 
tribuna mais importante do Senado, ali em cima, alertou 
- eu pre.c;tei atenção ao discurso de V, Ex•- _?.lertou o 
PDS do risco que estavam passando. Parece-me que V. 

Ex~ pregou no deserto: E quero assinalar que esse pro
i:uincfiitnenlo que estou fazendo não tem sentido destru
tivo, Como disse ao iniciar o meu pronunciamento, eu 
me pfeocupo, porque nós, na política Pai-tldáfja~ somos 
Como qtie casas gemina-das; se uma das paredes enfra
quece e pode cair, cai tudo. Vai tudo de uma vez. De 
modo que o enfraquecimento do PDS ê o enfraqueci
mento total da poHtica globalmente, enfraquecimento 
dos Partidos Políticos. De modo que desejo, aspfro a qUe 
o PDS, após essa crise dramática que vive, se restabeleça 
como O maloi- ·partido da OpoSição nO próXimo Gover
no. Simplesmente com esse objetivo que estou fazendo, 
rememorando os artigos do O Estado de S. Paulo e do 
jõrnal O Globo. 

O Sr. JoA9 Lobo - P~rmite V. Ex• um aparte? 

-- 0 SR. GASTÃO MÜLLER - Com muiio Prazer. 

O Sr. Joio Lobo- Senador Gastão Müller, o discur
so d~e V, Ex• é dos-discursos que considero construtivo 
para este Senado, porque dá oportunidade de nós Seria
dores debatermos assuntos di muita importância,-tãi'lto 
para o contexto da hora presente, como para a nossa 
própria ilustração. Se eu rile refe-ri àquilo que Considera
va a maior virtUde dos homens públicos, como a paciên
cia, é_ porque- estava lembrando os ensinamentos, 
lembrando as palavras deste homem, desde Senador que 
c.oÕsidero a verdadeira corlsciência deste Senado, que é 
Nelson Carneiro. Estava repetindo as palavras de Nel
.son Carneiro, quando diSse que considerava a paciência 
a principal virtude do homem público - a inteligênci,a 
não seria tão neces_sária, porque pode provocar muitas 
d-esagregações comO- nós políticos estainos acostumados 
a presenciar. Mas vofto ao objeto do meu aparte. Acho, 
Senador Gastão Müller, e sem nenhum desmerecimento 
e sem nenhuma falta de respeito para com as opiniões do 
Ministro João. Leitão de Abreu, acho que não concordo 
com os seus pontos _de vista. Acho que se a fidelidade 
não pode ser invocada._ num Colégio Eleitoral,'ela, tam
bém, não poderá ser invocada em nenhum ponto da vida 
partidária. NãO tem nen-hum sentidO isso. Se não existe 
fidelidade partidária no- Cofégió Eleitoral, onde é que 
essa fidelidade deve permanecer na vida de um Partido? 
Então, não concordo com esse ponto de vista. Mas que
ro me referir novamente ao que disse o ilustre Senador 
HéJio .Guelras; acho que o PDS não teve tanta culpa no 
que aconteceu nesses vinte anos. Foi, realmente, omisso 
e coonestou, muitas vezes, os erros cometidos_ por esse 
Governo, mas o PDS nunca governou este Páis durante 
esses vinte anos. Nós somos velhos políticos profissio
ilais e -não-Podeffios -nOS -tentar enganar e nem enganar a 

opinião pública a esse respeito. É evidente que nós _éra
mos um Partido do Governo. Nós nu_nca estivemos no 
Governo. Nós éramos usados para óaT a cobertura pai
lamentar necessária que_ o Governo, tantas vezes, exigiu 
de nós_ e, de todo~ nós do PDS. Pçrgunto, ago~.a, a V. Ex! 
E a outra parte do PDS, a sua·alta cúpula, as suas ~uras 
mais brilhantes, não cometeram, não podem ser respon
sabilizados por esses erros, tanto quanto nÓs? Aonde eles 
estão. agora? Eles se redimiram:- o mea culpa que eles fi
zeram perante a Nação isenta-os de tudo agora? 

O SR. GASTÃO MÜLLER- Ao meu ver, estão com 
a tendência popular. 

O Sr. João Lobo- Esta história de tendência popular 
.:.._ era isto qUe queria dizer no início do ffieu aparte- a 
tendência popular é a tendência da c_ontra-r.evolução, 
dessa avaliincha que está se abatendo sobre todos nós, 
InClusive sOhre o PDS. Finalizo, dizendo que àcho que 
nós do PDS não tivemos bastante inteligência. Neste 
ponto o Sr. Senador Hélio GUeiros tem razão. Comete
mos um erro gravíssimo. Pensamos que tínhamos bas
tante amadurecimento democrático, para suportar as fe-
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ridas da disputa de uma conyenção e esquecemos que 
uma convenção, neste País, deve ser puramente homolo
gatória, como a fez as Oposições, o PMDB~- Disputa e 
convenção -como o PDS tentou fazer neste País gera feri
das gravíssimas que não _saram. Nós ainda não temos 
bastante amadurecimento democrático. A democracia é 
um regime muito perigoso, que-só amadurece_com o us_o. 
Não temos hábito de usar a democracia. Então, os res
sentimentOs, as feridas que a Convenção deixou, não sa
raram dentro do PDS. E O reSultado é isso aí que todos 
estamos vendo. Agradeço o aparte a V. Ext 

O Sr. Jorge Kalume- Permite V. Ex• um parte? 

O SR. GÁSTÃO MÜ.LLER- Com muito -prazer, ou
vi, maís unia vez, o Senador João Lobo, e quero ouvir, 
com muito prazer, também, o eminente amigo, Senador 
Jorge Kalume. 

o sr. JÕrge Kalume - Estamos sensibilizados com 
essa sua preocupação acerca do desaparecimento do 
PDS. O PDS está mais ativo do que nunca. 

O SR. GASTÃO MÜLLER -Não disse desapareci
mento, disse enfraquecimento.-

O Sr. Jorge Kalume - Ou enfraquecimento. Ele esiâ 
mais forte do que antes, -porque, agora, estão nas suas 

hostes ... 

O SR. GASTÃO MÜLLER - Foi depurado. 

O Sr. Jorge Kalume - ,..aqueles que são políticos 
convictos. E nós, assim, haveremos de marchar. Pergun
tamos: o candidato Dr. Tancredo Neves é do PMDB ou 
da Frente Liberal? Porque só se houve falar em Aliança 
Liberal. É aquilo que já disse aqui; escreva e o tempo me 
dará razão mais uma vez. Infelizmente, o PMDB está 
sendo absorvido pelas inteligências da Aliança Liberal. E 
ainãnhã, serão os poucos que- estarão segurando as ré
deas do PMDB. QUanlo à fidelidade partidária, isso não 
é novidade. O próprio Tanctedo Neves, há menos de seis 
anos, defendia, aconselhava a punição para os compa
nheiros que não acompanharam o candad_idato oficial 
Euler Bentes. E não foi só ~O Dr. Tancredo Neves. Outros 
que eram nossos, que estão emprestados para a Aliança 

·Liberal, também advogavam até anteontem. Antes do 
sol se pôr, -eles defendiam a fidelidade partidária; agora, 
já pensam diferente, ao sabor dos seus interesses. Eu não 
creio _em homens ou pessoas dessa invergadura. Os que 
traem hoje - escreva mais uma vez - serão frafdos 
amanhã. Os traidores d;·hoje, beneficiários do sistema 
durante vinte anos, e que foram algozes - muitos deles 
foram algozes de elementos da Oposição- hoje estão-
sendo carregados por V, Ex• Até quando V. Ex•s irão 
suportá-los, ou ele_s, traidores, irão suportar V. Ex•. 

O SR. GASTÃO MÜLLER - Nobre Senador Jorge 
Kalume, muito obrigado pelo aparte de V. Ex• 

Eu queria começar contrariando aqui o nobre Senador 
João Lobo,_meu caro amigo, de que se a fidelidade parti
dária fosse vista como V. Ex• o ·quer, então não se preci
sava de Colégio Eleitoral. No dia em que o grande Parti
do o PDS, eSColheu o Dr. Paulo Maluf para candidato, 
já estava escolhido o candidato. Então, para que o Colê
gio Eleitoral? Não haveria necessidade de Colégio Elei
toral. 

Agora, quanto ao que V._ Ex• diz, Senador Jorge Kalu
me, sobre a fidelidade partidária, queria que V. Ex• se 
entendesse com a Justiça Eleitoral. Eu não vou nem res
po~der. A Justiça Eleitoral que decida. São sete a zero 
dizendo que não há fidelidade partidária. Agora, V. Ex' 
quer ser 01ais realis!_a do q!J~.Q_r;ei, ach~ndp QL!-e há. En
tão, paciência. A briga não é~cpmigo; é com a Justiça 
EleitoraL 
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O Sr.-Jorge Kalume- Não discuto decisão da Justiça. 

O SR. GASTÃO MULLER - Estã discutindo. 

O Sr. Jorge Kalume- O que estou relem_brando é que 
elementos que recorreram à Justiça hoje, _ontem prega
ram coisas diferentesL 

O SR. GASTÃO MÜLLER - CertoL Outro ponto 
que V. Ex• falou, e agradeço a sua preocupação, é o nos
so PMDB em relação aos elementos da Fl:ente liberal. 
Fico-lhe agradecido pela preocupação e_ o seu alerta 
quanto ao perigo de se_r subvertida a ordem-natural, por
que Tancredo Neves é o candidato do_ PMDB com o 
apoio da Frente LiberaL 

Quanto ao conceito de V. Ex•, que respeito, de que 
eles foram traidores,-~ um ponto_ de vista. [)_í~ um ditado, 
se não me engano, francês, que só os não inteligentes têm 
o direito de não rnudar de posição; as Pessoas inteligen
tes e as mul~t:es QQnitas semnre têm o direítO de mudar 
de posição. ESses homens,_inteligen_tes perceberam que a 
onda, a tendência popular, a vocação brasileira ê pelo 
candidato da Oposição, inteligentemente aderiram a_ esta 
posiçã-o e não traíram ninguém. 

A Srt Eunice Mlcblles- Permite V. E~• um aparte? 

O SR. GASTÃO MÜLLER - Com muito Prazer, 
nobre Senadora Euolç_e Michiles. 

A Sr• Eunice Mlchlles - Queria fazér uma pefgUnh 
ao meu nobre colega Jorge Kalume, antes que saia do 
plenário: se o seu racioçínio_, em relação à traição, t_a:m
bém se aplica aos Deputados da Oposição que hoje 
apoiam o Deputado Paulo Maluf. Eu não yi nenhuma 
referência ao Deputado Agnaldo Timóteo e a outros De
putados,_ também da Oposição, que hoje apoiam Paulo 
Maluf: Mas gostaria de dizer que, com relação ao que S. 
Ex• chama de traição, que entendo que muito mais grave 
é trair a Nação. A carapuça não me coube porque o me_u 
compromisso, primeiro, é com De_us, depois com a mi
nha Pátria, a seguir com meus eleitores e só depois com o 
meu Partido. 

O SR. GASTÃO MÜLLER- Muito obrigado, Sena-
. ·dora EuniceMichiles. V. Ex• definiu perfeitamente a po

sição daqueles que tomaram esta posição, como V. EX•, 
a quem me congratulo e digo o que disse a um outro Se
nador - V. Ex• OU.viü-naêpúcã:~ V. Ex• teve juízo sufi-_ 
ciente para perceber e conceber uma nova posição em 
função da tendência e da vocação popular, repito, do 
Brasil. 

Mas, Senador Jorg_e Kalume, V, Ex• quer. responder o 
contra-aparte da Senadora Eunice Michiles? 

O Sr. Hélio G~elro_s- Permite V. El'-"_ uin aparte, en
quanto o Senador Jorge Kalume pensa? 

O SR. G.\.STÃO MULLER - Pois não. 

O Sr. Hélio Gueiros- É ainda s-obre esta questão da 
fidelidade partidária. O Senador João Lobo diz que não 
concorda com essa _fidelidade partidária, o Senador Jor
ge Kalume, também. Mas o problema não é pei-guntar s-e 
eu concordo ou não; o problema é que existe o princípio 
na Constituição, perfeitamente definido, claríssimo, in
clusive com o absurdo de que um Presidente d8 Repúbli
ca, um Governador, um Prefeito pOde mudar de Partido 
ao seu bel prazer, e contra ele não funciona a fidelidade 
partidária. Eu posso discordar disso, mas não tem nada 
a ver eu concordar ou discoidar com esta_ J:~Iidade, de 
que eles podem fazer e os outros não. Então, a fidelidade 
ê uma norma de direito positivá.o Está ali. Só pode ser 
aquilo que está escrito na Constituição e· nada além. Não 
interessa a minha opinião; se é injusto, se C deficiente, se 
é omisso. 56 existe para o parlamentar. O Executivo 
pode fazer o que quiser, não tem nada demais. Sob o as-
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pecto moral isso é insustentável; exigir_-se que o legisla
dor seja fiel e permitir-se qUe o Executivo seja à:dúltero. 
E um absrÚdo isso, mas é da Lei. Eu não .contribuí, não 
fiz nada para colocar esse princípio na Constituição. A 
lei foi outorgada; foi colocado isso naJei contra a yonta
de dos poltticos-. Nesse caso, em se trataifdo de uma nor
ma de Direito e da-constituição, cabe unicamente ao ci
dadão ou ao juiz Ier e interpfetai'. Foi isso o que há mais 
de_ um ano pessoas ilustradas, competentes, eruditas e 

-com cultura jurídica, fizeram, advertindo de que o Colé
gio Eleitoiaf não tem nada a ver com aiuação par1ãmen
tar. Apenas por uma coincidência o parlamentar federal 
integra, também, o Colégio Eleitoral. Mas, o Colégio 
Eleitoral não é-- O Congresso Nacional. Essa teimosia de 
certos setores do PDS em querer aplicar a fidelidade par
tidária de acordo com as suas conveniêriciaS é que termi
nou por fazer essa implosão _no Partido. CoinO já tenho 
dito e repetido aqui, isso de traição e traidor é muito re
lativo. Jã disse aqui que uma vez peguei um Lello Volver· 

---sal impresso em Portugal, onde consta: "D. Pedro I, trai
dor da Pátria". No entanto, é um heróLno Brasil. Foi ele 
quem pToclàmou a nossa Independência. Sob um ângulo 

Já da velha Europa, D. Pedro I traiu, mas aqui, no Brasil, 
ele fo) heróí, tão -h~'rQi que, cento e cinqUenta anoS de
poiS, o Brasil, fez qQestão de trazer, lã de Portugal, o seu 
coração para que.fósse sepultado aqui no Brasil, a Terra 
a cjual ele deu a índependêilcia. De modo que é muito re-

~ativo o conceitp de traiçãp_,__Jlté porque, como já dizia 
Carlos Lace_rda' quapdo lhe perguntaram: -V. Ex• está 
mudando de op.klião? Ele respondeu;_ "daro, eu não te
nho id6.ã"-fixa, Quein tem idéia fixa é maluco." 

O -Sr. Joio Lobo - f: verdilde. Senador Gastão 
MUller, permite V. Ex• um rápido aparte? 

O SR. G.\.STÃO MULLER- Pois não." 

O Sr. Joio Lobo- S.enadOi- Gastão Miiller, acho que 
o Senador Hêtio_Gueiros entendeu errado. Não estou 
discordando da lei, nem da Constituição, apenas disse 
que discordava da opinião que o Ministro Leitão de 
Abreu deu, sem intenção de sei' intérprete de lei, quando 
falou, numa entrevista, que era contra, que não existia fi
delidade. Tudo bem!_lsso é uma ques~ão ~e ponto de vis
ta. Agora, V. Ex~ tem razão. Entendo que os homens in~ 
teligentes, e as mulheres bonitas, podem mudar de opi
nião. Por isto é que a Senadora Eunice Michil~s está du
plamente absolvida. 

A Srt Eunice Michlles - Obrigado. 

O Sr. Jorge Kalome- Permite V. Ex• um aparte? 

o SR.- G.\.STÃO MULLER - Por último, ouço 'o 
nobr_e Senador Jorge_Kalume. 

O Sr. Jorge Kalume- Jã que a Senadora- Eunice Mi
Chiles me falou acerca do seu aParte, permito-me dizer: 
já qUe as mulheres hoje se confundem com homem, em 
todos os sentidos, não vai haver nenhum desrespeito em 
responder ao seu aparte. Eu quero dizer que o beputado 
Agnaldo TimóteO não é traidor como se ouviu dizer, 
porque o seu Partido não lançou candidato. O PMDB e 
o PDS é-que-lançaram candidatos. 

O SR. G.\.STÃO MULLER- O PDT apoiou oficial· 
mente: o candidato Tançredo Neves. 

O Sr. Jorge Kalume- Nem PTB, nem PDT; Nem o 
Senador Nelson Carneiro querendo apoiar agora Paulo 
Maluf seria traidor, porque o seu Partido niio lançou 
candidato. É este o esclarecimento que gostaria de pres,; 
tar a minha estimada colega de Senado. 

A Sr• Eunice Mlchlles - São dois pesos e duas medi
das, nobre Senador, 
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O SR. GASTÃO MULLER -Sabe por qu• V. Ex• 
não está certo?- Porque haverá votos do PMDB para o 
eminente Deputado Paulo Maluf. E esses ttão serão trai
dores. 

Sr. Presidente, a minha grande preocupaç~o. repito, é 
construtiva, para que o PDS saia dessa criserejuve;nesci
do e- parta para os próximos anos como um!!;rande Parti
do de oj>osíção ao Governo Tancredo N~es. 

Em compensação, os participantes do golpe da 
fidelidade_ resolveram perder por completo a ceri
mônia. Já não querem esperar pelo momento da vo
tação no Colégio Eleitoral. A caça aos dissidentes é 
antecipada e começa imediatamente, através de pro
cessos disciplinares que serão promovidos contra os 
"infiéis". A heresia juridica Vai· até o fundo, 
pretendendo-se agora punir por pr'esunçãO do voto 
divergente. ~ a infidelidade adivinhada a completar 
a montagem da maquinação absurda. 

Trata-se de espetáculo sem similar nos anais re
publicanos. Na reta final da transição democrática, 
o partido que deveria colocar-se à frente da abertura 
"""':' dada a sua co-responsabilidade nesse avanço -
converte-se, ao contrário, em agente desfigurador 
do projeto p~lítico do Presidente Figueiredo_. Aban~ 
dona a missão que o ligava à reconquista das liber
dades e das prerrogativas do estado de direito e as
sume as funções de batedor do retrocesso. 

O que era um gr~nde partido, com tantos ser
Viços prestado-s à manutenção da base conservadora 
do regime e mesmo à sustentação do espfritO demo~ 

___ crático em.ineio às contingê"nciasautoritárias daRe
vohú;ão, exibe nesta hora os fragmentos de autodes
truição_. 

A ning_uém, nem mesmo à Oposição, interessava 
essa desintegração. Um partido forte e influente na 
oposição centrista convém fundamenta.tmente à es
tabilidade das instituições e ao desdobramento se
guro, cauteloso, equilibrado e tranqUilo da redemo
cratização brasileira. 

lnfeliz.l}1ente não quiseram assim os responsáveis 
--pela metamorfose malufista do PDS. Escolheram a 

alternativa da falência. A classe política e a Nação, 
-'todavia, não aceitarão que daqui por diante os fatos 

e decisões passem a ser orientados pela bússola do 
desvario e do desastre. O destino do Pafs coloca-se 
acima inclusive do aniquilamento de um grande 
partido e não_ deixará de encontrar quem zele pelos 
seus supremos interesses sQb a bandeira da boa cau
sa. 

Er-a o que linha a dizer, Sr. Presidente. (Muito bem!) 

O-SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla) - Concedo a 
palavra ao nobre Senador Nelson Carneiro, mi. qualida· 
de de Líder. · 

O SR. NELSON CARNEIRO (PTB - RJ. Como 
Líder, J?ro~uncia o seguinte discurso. Sem revisão do 
orador.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores: 

É com satisfação que ouvi o discurso do nobre Sena
dor Gastão Müller preocupado com a sorte do PDS. 
Realmente, Sr. Presidente, se o PDS se estilhaçar, como 
disse o nobre Ministro Jarbas Passarinho, a democracia 
muito sofrerá com isto. ~ precis_o que o PDS seja um 
Partiào forte, E só será um Partido forte, se houver 
aquela sessão espírita de que falou o meu amigo Agapiio 
Durão, daQuela tribuna. É preciso que bai~e um espírito 
conciliador para recompor as partes colidentes do PDS, 
depois do dia 16 de janeiro._ Então, aí, talvez com a nova 
direção, o PDS, sem precisar formar outro Partido, sefá 
uma _S:_rande forçá-política, caPaz de colaborar com o fu· 
turo Presidente? 

O nobre Senador Gastão MUlier lembrou a necessida
de de haver- um Partido forte para que existam dois Par· 
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tidos fortes. Um só Partido forte não resiste. E quero re-
petir aqui o que já depus certa feita. Em 1937, estávamos 
todos no Rio Grande.do Sul, acompanhando o saudoso 
candidato à presidência pela União Democrática Brasi~ 
Jeira, que era, naquele tempo, o Sr. Armando Salles de 
Oliveira. Era no salão do Palácio Piratini, então Gover~ 
nadar o Ge-rleral Flores da Cunha. Pouco importa que, 
depois, ele tenha dito que não se lembrava do_ episódio, 
mas o episódio é absolutamente_ verdadeiro. E entrou n~ 
sala o jorn;J.lista Francisco Frederico Barata, que era o 
Oiretor do Diário de Notícias, de Porto Alegre, naquele 
tempo um grande órgão dos Diários ASsociados. Entrou 
cantando uma canção da moda, do tempo, .. Tem uma 
coisinha boa, que parece á toa, mas "e muito boa". E deu 
a notícia de que o Presidente Getúlio Vargas havia reti
rado a candidatura d_o Sr. José Américo. Imediatamente, 
com aquele alto senso que caracterizou a sua vida públi
ca, Otávio Mangabeira virou-se para Armando Salles e 
disse; .. Dr. Armando Salles, isto é contra o senhor". E o 
Armando SalJes respondeu: .. Realmente, no dia em que 
cair a candidatura José Américo, cai a candidatura Ar
mando Salles". Foi fatal._ A falta de uma candidatura im:
portou a destruição das duas. Uma vivia enC6Stada na 
outra. Um grande Partido diante de pequenos Partidos 
acabará sendo 11m _ desserviço à ordem democrãíica, 
qualquer que seja o nome dessas agremiações, não discu-
to. 

Mas, não é este O aiffiurito que-melratà tribuna. O Que 
me traz à tribuna hoje, Sr. Presidente, é uma estranheza. 
O -ilustre candidato da Aliança Democráticivo nos;!o 
querido amigo Tancred9 Neves, fez ontem orna decla
ração, se não declaração, mas ao menos admitiu uma 
coisa surpreendente, FUi ler em vâriosjornais, para veri
ficar se era verdade. Tenho aqui O Globo e a Folha_de S. 
Paulo. No jornal O Globo, leio: 

.. S~ria muito ffi_áis ·razOável qUe se submeta o 
candidato eleito pelo Colégio Eleitoral a um refe
rendo de todo o eleitorado .. " 

Embora ressalvasse ,......- leio na Fqll:ta de S. ~aulo par_a 
ser absolutamente fiel- que ele não aceitava, mas admi
tia porque o referendo seria intiiJo mais ra_toJvele.tn,eno~ 
traumático, einbora, realmente, ele não admitisse. Mas o 
ilustre Presidente do PMDB, mais cauteloso, disse que 
este .seria um assunto "que se estâ examinando". 

Ora, Sr. Presidente, por que referendo_]_ Se o_ povo foi 
para as ruas, se os comícios levaram multidões para as 
ruas para apoiar a candidatur"a de Tancredo Neves, por 
que convulsionar a Nação depois de uma .eleição e de 
uma posse que devem ser pacíficas? Para que o povo voJ
te outra vez a encher as ruas para d(zer que está satisfeito 
com o governo? E isto logo depois.da eleição; quando to~ 
dos estarão muito satisfeitOs cõm o governo. ,Se-esse refe
rendo fosse feito dois __ anos- dçpois, um ano depois, teria 
algum sentido,, porque poderia haver jâ aplausos e·crfti~ 
cas. 

O Sr. Octávio Cardoso- E se não fosse referendado? 

O SR. NELSON CARNEIRO- E se não fos_se_te&~ 
rendado? Ele deixaria o POder? 1:: uma espécie de comple
xo de culpa que o Sr. Tancredo Neves não deve ter .. Ele" 
aceita as regras do jogo; ele fez o quanto foi possível para 
que houvesse eleiçõe&..diretas. Não houve, então, ele não 
e culpado de não ter:_ havido eleições diretas. Ele joga de 
acordo com as regras que aí estão. 

Lembro-me_de quando houve o golpe de 1945.-0 Sr, 
Getúlio Vargas foi deposto e, na primeira reunião dos 
lideres da UDN de então, eles eram pela revogação da 
Constituição de 37 e a criação de um sistema democráti
co. João Mangabeira, humoristicamente, numa hora de 
bom humor, disse esta piada: ''Por qut\ nós não aplica
mos contra eles aquela Constituição que eles fizeram 
contra nós?" 
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Evidcnt.emente_ que o Sr. Tancrcdo Neves não foi 
quem outorgou essa ConStituição que aí está, nenhum de 
nós ê responsãvel por essa Carta- ConstituCiOnal. Ela foi 
outorgada por três chefes militares, sem nenhum manda
to popular. Essa Carta que aí estâ é que nos impôs 
eleições indiretas. Portanto, ao concorrer à eleição indi
reta, o Sr. Tancredo Neves não deve ter nenhum senti
mento de culpa. Ele não é culpado pelo sistema. 
· Agora quero lembrar o que aconteceu com o Sr. João 

Goulart. A emenda parlamentarista foi uma solução h e_-_ 

róica, arrancada em cinco dias, antes que se deflagrasse, 
com a intensidade anunciada, o choque militar no Sul. 
Acompànhei, porque fui quem sugeriu aquela solução, 
quem a levou ao Presidente Mazzili, quem discutiu com 
os líderes partidários, quem relatou a emenda, com to
dos os erros e defeitos inevítáveis, porque naquele tempo 
era preciso dois terços e a emenda constitucional teria 
que passar em duas sessões legislativas. 

Foi preciso remover tudo isso, inçlusive a resistênciã 
dos setores que não queriam a posse do Sr. João Gou
lart. Depois de tudo isto resolvido, empossado o Sr. João 
Goulart, se criou a figura do plebiscito, que seria para o 
fim- do G()verno do Sr. João Goulart. Ele acredito_u que 
estava sendo prejudicado n9s seus direitos e, a<?_ invés de 
apoiar o pi'ojeto do saudoso Deputado Nestor Duarte e 
de minha autoria, que juntos oferecemos para corrigir o 
texto anterior, o tCxto iilicial, e dar uma redação _coffiple· 
ta e exata ao sistema parlamentar, que fez o Sr. Joã_p _ 
Goulart? D~ixou-se embalar R_elos que queriam o presi
dencialismo. O ·presidencialismo era todo o-podei, COmo 
se iodo o poder não tivesse o parlamentarismo coro a co
laboração do Primeiro-Ministro e de seus Ministros. 
Que restrição teve o Sr. João Goillart quando o 
Prim~iro-Ministro era .o Sr. Tancredo Neves? Aí está o 
Ministro--da Viação, o Senador Virgílio Távora.·QUalToi 
a restrição que S. Ex• poderia depor? Qual foi a restrição 
que o Sr. João doulai-i-teVê, cOmo Presidente -da Re
públ_iça, no tempo que o Sr. tancredo Neves'""era o 
PrinÍeiro-Mini~tro e o Sr. Virgílio TáVora_úa_o Mirlistro 
da Viação na sua pasta? Nenhuma. Todas as decisões fo
ram tomadas errl comum acordo com o Presidente da 
República, como deve ser até no sis_tema presidencial. 

O St. VirgOio Távora - Concede-me um aparte, 
nobre Senador_Nelson Carneiro~ já que V. Ex• citou o 
nosso _nome? 

O SR. NELSON CARNEIRO - Ouço V. E>• com 
muito prazer. 

O Sr. Virgflio Távora ---:- Aduzir que talyez tenha si_ do 
es_te o maior erro do falecido Presidente. Sabe V. Ex•, es~ 
tá vamos em partidos opostos, mas fomos atê a hora da 
sua. mort_e_ muito amigos. Eu diria_ que os ç~p-se~heii'_os 
ma1s equthbrados_ que ele teve- t1v~ram mutto poucos 
-sempre esposavam a tese de V. Ex• quanto à conve
niência dele não transformar parlamentariSmo, que esta~ 
va se iniciando como uma experiência nova ria Repúbli
ca, no Presidencialismo que ele cognominava a resti
tuição dos seus direitos uS':'~pa~os, Mas, tarn?êm, sem 
nlodéstia, -posso dizer a V. Ex' que foi uril dOs_ melhores 
Gabinetes que já houve neste País. E nunca, nem o Presi
dente, se sentiu constrangido petas ações_ do_s_ seus Mlnis~ 
tros, e muito menoS constrangeu os mesriios, dada a sis
temática adotãda, criticada por muitos na época. E sabe 
V. ~x~ que criticar ê mUítõ fáCil. Mas, justamente, resti
tuiu a paz, a tra"nqUilidade a um País __ que estava à beira 
da guerra dVif- recÕfda- V. ·Ex<-perfêfiaffiente" -, com 
confronto militar à vista, com greves espocando em to

-dus aS capitais dos d~fe~entes Esta_d_Qs da Feder~ção. Du
rante to_do_o_te_ffipo 'lUe hOuve o Parlamentarisri)_o, por
que só houve um Gabinete Parlamentarista, sem menos
prezo a quem os presidiu, sabe V. Ex_•• q_ue1-ính. ama. b.d.i
cado, a priori, de toda a sua autononíla. Era um Presi· 
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dencialismo disfarçado·, que depois apenas o plebiscito 
fez a homologação do estado de fato. Mãs digo a V. Ex• 
que as suas palavras, s6 pela ponderação que sempre co
nhecemos, retratam a expressão ~a verdade histórica. 

O SR. NELSON CARNEIRO- Muito obrigado a V. 
Ex• 

Sr. Presidente, realmente o plebiscito erã para ser feito 
no fim do Govei-no. Mas, os maus conselheiros levaram 
o Presídente João Goulart, que era um homem de boa fê, 
a fazer o plebiscito antes. Tehho, no meu pobre (i_UniCU· 

lum de homem público, a viidade de dizer que preguei o 
quanto pude contra o plebiscito. E cheguei até a tentar 
uma medida protelatória através da apresentação de um 
projeto de lei, que deve estar no arquivo da Cãmara dos 
Deputados, disciplinando _o plebiscito. Evidentemente, 
que eu criav_a tais embaraÇos:para que o plebiscito demo
rasse muito para- Sei feito. E fui à tribuna popular com
bat~r o_ plebiscito. Mas era um avalanche, todos que
riam,_ a grande massa esperava que o Presidencialismo 
desse ao País tudo quanto pensava, pudesse surgir de re
pente da cabeça do Presideilte d~ República e de se~s 
Ministros. 

O Sr. Moacyr Duarte- Permite V. Ex~ um aparte? 

O SR. NELSON CARNEIRO - Com muita honra. 

O. Sr. Moacyr, Duarte - Eminente Senador Nelson 
Carneiro, ouço V. Ex• com o maior respeito, fice à ad
miração que semp~e tive- pelo excelente· parlamentar, 
Pela sua coerência, pelo seu comportamento, pela suare
tidão de carãter. Eu perguntaria a V. Ex•, como estudio
~o e defensor ~o .regime parlamentarista, se não chega a 
admitir que -o parlamentarismo surgiu no Governo do 
Presidente João Goufart na crista de uma grande crise ·e 
como solução emergencial? No meu entendimento, salvo 
melhor juízo, porque mal nascido, teve vida breve. E tan
to o foi que a. consulta plebiscitária feita então ao povo 
brasileirO, talvez tenha sido a manifestação popular, em 

. toda a Jlistóría deste País, que levou o maior número de 
manifestantes a se pronunciarem à boca da urna. Creío 
que a. emenda parlamentarista, então implantada, não 
recebeu o adminfculo da história. Surgiu"-ComO iima- so
lução momentânea para se evitã.r, provavelmente, o der
ramamento de sangue brasileiro; mas pelo fato de ter 
surgido como soluçã-O emergencial, durou pouco; daí eu 
dizer: o parlamentarismo, tendo sido malnascido na épo
ca em que foi adotado em nosso País, por isto mesmo 
teve vida breve. 

O SR. NELSON CARNEIRO- ATnda bem que V. 
Ex~ diz que era muito jovem naquele distante ano de. 
1961, porque se tivesse vivido mais veria cjlle-<iquela foi 
uma solução que vinha sendo pleiteada em sucessivas le
gislaturas, a~ravés de Projetas do saudoso Raul Pilla. 
M~is {finda, quando se fez a emenda parlamentarista foi 
com a intenção de torná-la permanente, mas ela teve que 
ser adaptada- à- necessidade de sér aprovada por dois 
terços dos Deputados e dois teiços dos Senadores e em 
poucos dias ... Havia que transigir,, Lembro que na últi
ma hora, depois de redigirmos a redação final da emen
da, no 259 andar da Câmara dos Deputados, faltou luz. 
Estávamos apenas, a esse tempo, já na redação final, eu e 
o Senador~-à(iUefe tempo-; Afonsô Arinos de Mello Fran
co, e o Presidente da Sessão, se i1ãõ me engano, o Depu
tado Sérgio Mãgalhães, acionava as campanhias, pedin
do _que viesse o- pTOjeto, que Toi votado, separadamente, 
nas duas Casas. Faltou luz e o Senador Afonso Arioos 
dissê"::Ahi. 25 andarês eu não desço. E eu desci os-25 an
dares com a redação final, porque no plenáriO ás Depu
tadosJâ estavam g_ritarÍdo qlle-faitavil-o projeto. Quando 
chegLubf-einbaixO, já Com o proJeto, várioS. D~plltados, 
que a histór'ta guardará o nome, me surpreenderam com 
uma decisão. "Nós não votaremos a emenda". Mas, se 
V~-EX•s nãO votarem, não teremos .os dois terços, eu dis-
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se,_ .. Só votaremos com a inclusão do artigo sobre o ple
biscito". Eram os presidencialistas que votavam, e eu me 
recusei. Mas não era possível deixar, senão não passava 
a emenda. Eu disse: não registro. A emenda foi redigida 
e está na História, não é segredo, nem é çrime, pelo então 
Deputado Oliveira Brito, maruJscrita. Ofereci esse erigi_: 
nal ao historiador Hélio Silva, que deve ter ~se manus
trito._ Era preciso transigir, como em pOlítica, riob_~e Se
nador, é preciso muitas vezes, a gente transigir, porque a 
intransigência não _Constrói nem faz maioria de doi_s_ 
terços. Nós todos_aqui, todo o dia, transigimos, triaioríâ 
e minoria, para chegarmos a um entendimento. Como 
num assunto dessa relevância; com as tropas já, no Rio 
Grande do Sul, querendo deflagar uni acontecimento, o 
Sr. Leonel Brizola, falando na Yoz da LibenJ~de ~ -~ 
Nação toda_ surpreendida e assustada, h6s íamos discu~ 
tir, na última hora, se não inclufa esse texto? 

O projeto foi riúii:J por isso, mas foi ruim Com os defei~ 
tos da contingência. E, por isso meSmõ, deVeria ier sido 
aperfeiçoado e não se substituir o sistema parlamentar 
pelo sistema presidencial. 

O Sr. Vlrgnio Tivora - Permite V, Ex• um aparte? 

O SR. NELSON CARNEIRO_-,- Pois não. 

O Sr. VlrgOio Távora- Um depoimento~histórico. O 
parlamentarismo, quando implantado, no Brasil- diga~ 

mos, à moda cabocla, diferente dos outros - precisava 
da assinatura de três titulares. Do titular da Pasta, do 
Primeiro~ Ministro e do-Senhor Presidente da República; 
para ter validade qualquer atO administrativo, fosse de 
nomeação, fosse de femoção, fosse financeiro. Este par
lamentarismo foi,-desde o primeiro momento - isso é 
que explica o resultado que o eminente representante do 
Rio Grande do Norte aqui traz à baila, o do compareci
mento maciço àquele pronunciamento popular - foi 
apresentado, vamos repetir, sem meias palavras, de uma 
maneira completamente deturpada a todo Ô PaísLCorno 
o quê? Um roubo às prerrogativas de um Vice
Presidente, que tinha direito a ser Presidente pela Consti
tuição __ Federal e parte de seus poderes estavam sendo 
cassados. Recorda V. Ex•, que foi Deputado à época, 
como este assunto, transb-ordando no Congresso, ia ao 
sindicato, ia às manifestações de todas as classes, seja de 
trabalhadores, seja de universitários, seja de professores, 
e das classes liberais. Porque foi um envenenamento, du
rante anos seguidos, da opinião pública"de que tinha se 
feito uma manuparra no LegfSíafivo para evitar um mal 
maior, e a vífima, o sacrificado tinha sido justamente 
aquele que tinha direito de assumir, com plenos e totais 

'poderes, à Presidência da República, pela renúncia: do ti
tular. Essa ê a verdade. O resto todo nós disfarçamos 
com palavras bonitas. O que houve V. Ex• sabe. 

O SR. NELSON CARNEIRO - Foi -a vitória dos 
meios de comunicação. 

O Sr. VlrgOio TI.Yora - -Exato. 

O Sr. Moacyr Duarte- Permite V. Ex• uma parte? 

O SR. NELSON CARNEIRO- Com muito prazer. 
nobre Senador Moacyr Duarte. 

O SR. Moacyr Duarte - Acho, eminente Senadoi 
Nelson Carneiro, que as palavras de V. Ex te õ oportuno 
aparte do nobre Senador Virgflio Távora não invalidam 
a minha tese; pelo contrário, dão-lhe respaldo. A Emen
da Raul Pilla, nós sabemos, encontrava-se em gestação 
no Congresso Nacional, apreSCntada que foi, salvo e"nga
no, em 1947. 

O SR. NELSON CARNEIRO - Foram váriaS:- cada 
ano. S. Ex• representava. 
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O Sr. Moaeyr Duarte- Exatamente. A primeira foi 
apresentada em 1947. Em 1961 -lamentavelmente, eu 
não -era tão moço assim quanto muitos poderão julgar, 
porque jã tinha exercido 3 mandatos parlamentares 
como deputado à Assembléia Legi.slativa do meu Esta
do. Quero dizer que embora a Emenda Raul Pilla não ti
ves_se merecid_o a manífesfaçã'o favorável dos Srs. Con
gressistas durante quase 15 anos, na crista de uina criS-e, 
apenas T dias uma emenda constitucional foi votad!:!, im
plantando o parlamentarismo no País. A tese que defen
do_é justamente a de que, pelo fato do partamentarisnio 
t~ Sido acolhido numa épo-ca de crise, como solução 
emergencial, teve vida curta e breve. 

O SR. NELSON CARNEIRO - Sr. Presidente hã 
dois adventos na História do Brasil que também ocorré
ram na crista de_ uma crise:_ a Independência foi na crista 
de uma áise entre o poder de Portugal e a reação brasi~ 
!eira; a República foi uma crise militar só nessas crises é 
que aparecem as irande,s sOluções, e nem por isso o Im
pério -deixou de vigír várias décadas, e a República: vai 
comemorar o seu centenário. 

Sr. Presidente, concluo dizendo que o nome trouxe a 
esta-tribuna foi faZer um apelo ao Sr. Tancredo NeveS: 
não pense em plebiscito, não pense em referendo. A 
Nação já estâ muitO-Sobressaltada, já está mt,~ito ?&!!ada. 
Á hora é do vitoriosõ"-ter~lranqUilidade-para governar, 
pensar em fazef um Governo qui atenda ãS aspirações 
nacionais e, principalmente, atravês do qual S. Ex• possa 
dar resposta a todas as solicitações "que tem recebido, 
muitas das quais tem encampado. Não tenha S._ Ex• ne
nhum complexo de culpa, pois não ê responsável pela 
eleição indireta. A eleição indireta não é obra de V. Ex•, 
Sr. Presidente, ela não é obra de nenhum de nós, ela foi 
imposta por três ilustres militares que, sem qualquer 
mandato popular, resolveram outorgar ao País uma 
Constituição. (Muito bem! Palmas.) 

O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla) - Concedo a 
palavra ao eminente Senador" Moacyr Duã.rte1 na quali
dade de Líder do PDS. 

O SR. MIJACYR DUARTE PRONUNCIA DIS
CURSO QUE; ENTREGUE À REVISÃO DO 
ORADOR, SERÁ PUBLICADO POSTERIOR
MENTE. 

COMPARECEM MAIS OS SRS. SENADORES: 

Claudionor Roriz - João Castelo - Carlos Albérto 
- Carlos Lyra - Jutahy- Magalhães 

O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla) -A Presidên
cia_cOnvoca Sessão Extraordinária a Realizar-se hoje, às 
18 horas e 30 minutos, destinada à apreciação do projeto 
de lei 9a C~mara N~ 130, de 1284. 

0 SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla)- Estã finda a 
Hora do -EXpediente. 

Passa-se à 

ORDEM DO DIA 

Sobre a mesa, requerimento que vai ser lido pelo Sr. 
(1'-Secretário. 

b lido e aprovado o seguinte. 

REQUERIMENTO N• 363, DE 19114 

Nos termos do art. 19"8, alín~ "d", do Regimento In
terno, requeiro inversão da Ordem do Dia, a fim de ·qUe 
a matéria_ -constante do item- n' 2 seja submetida ~o,Ple-
náríoerri-i~"lugar:- __ - ___ -· ~ 

Sala das Sessões, 30 de n'ovembro de 1984. -.Jorge 
Kalume - Gutio MWier. 

Dezembro de 1984 

O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla) - Item 2: 
Votação, em turno único, do Projeto d~ Lei da 

Câmara n' 44, de 198I (n' 587/79, na Casa de_ori
gem), que veda aos veículos de comunicação de 
massa (iidio, televisão, cinema, jornais, revistas, 
cartazes, anuários ou qualquer outro tipo de publi~ 

-caçào) aceitar a autorização ou a veiculação de 
ariúncios é dC: comerciais que não sejam negociados 
Produzidos. criados, filmados, gravados, copiados 
- ímagem e som ___:_ por profissionais e empresas 
brasileiras, tendo 

PARECERES, sob n9s 186 e 187, de 1983, das 
Comissões: 

-de Economia, favorável, com voto vencido dos 
Senadores Bernardino Viana, José Lins e Lenoir 
-Vargas; e 

-de Finanças, favorável. 

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

sentados. (Pausa.) 
Está aprovado. 
O projeto vai à sanção. 

~ o se~~JE-te o projeto aprovado: 

PROJETO DE LEI DA CÃMARA 
N• 44, DE 1981 

(n' 587/79, na Casa de origem) 

Veda aos ve(culos de comunlcaçio de massa (rá
dio, televisão, cinema, jornais, revisto, cartazes, 
anuários ou qualquer outro tipo de publlcaçlo) aceitar 
a autorizaçio ou a velculaçio de anúncios e de comer
ciais que aio sejam negociados, produzidos, criados, 
filmados, gravados, copiados - lma~:em e 10m -por 
profl.Mlonals e empresas brasUelru. 

O Congresso Nacional decreta: 

Art. 19 Fica vedado aos veículos de comunicação de 
massa (rádio, -t~levi~ã<?, cinema, jornais, revistãs, carta
zes, __ anuários, ou qualquer outro tipo de publicação) 
aceitar autorização ou veiculação de anúncios e comer
ciais que não sejaril negociados, produzidos, ci'iados; fil~ 
mãdoS, "graVadoS, copiados- inlagem e som- por pro
fissionais e enipresas brasileiras. 

§ }9 Aplica-se aos órgãos de imprensa e revistas es
pecializadas, publicadas no Brasil por empresas filiadas 
ou subsidiárias de editores com sede no estrangeiro, a 
mesma proibição estabelecida no caput deste artigo. 

§ 29 Em casos espe_ciais ·de campanhas ou anúncios 
internacionais, ideais ou conceitos publicitários só pode
rão ser imPOrtados se adaptados ou produzidos - mate
rial e artisticamente- por profissionais e empresas bra
sileiras, 

§ 31' Nos filmes publicitãriOs, as trilhas sonoras de
ve~ão ser igualme"!!e '?riadas, produzidas e gravadas por 
pr()fjssi()_nai_s e __ e:!"Presas braSileiras. 

Art. 29 O não~cumprimento de qualquer dos itens 
do presente dispositi~o legal implicará. a aplicação das 
seguintes penas às empresas infratoras: 

1' vez- multa de 100 (cem) salários míniinos; 
2• vez - apreensão do_ material publicitário e sua in~ 

terdiçã.o a"té sua fegiilarização, nos termos da lei; 

3• vez - suspensão definitiVa da veiculação dos anún
cios comerciais ou da campanha. 

Art. 39 Esta Lei enirará em vigor na data de sua 
publicação. 

Art. 4~" Revogam-se as disposições em contrário. 

0-SR:PR~DENTE (Moacyr Dalla)- Sobre a me
sa, requ~rimento cuja leitura serâ feita pelo Sr. 1~"
'Secretário. 



Dezembro de 1984 

~ lido o seguinte 

REQUERIMENTO N• 364, DE 1984 

Nos termos do art. 346, item I, do Regimento Interno; 
requeiro preferência p3.ra o Projeto de Lei do Seriado -n'>' 
139, de 1984, que revoga o Decreto-lei n9 1.541, de 14 de 
abril de 1977 (Lei das Sú.blegendas), Constante do item W' 

8 da Ordem do Dia, a fim de ser votado antes da matéria 
constante do item n"' 1 da Ordem do Dia. 

Sala_ das Sessões, 30 de novembro de 1984.- Nelson 
Carneiro. 

SR. PRESIDENTE (Moacyr Daiia)- Em votação 
o requerimento que acaba de ser lido. 

Os Srs. Sinadores que o aprovam queiram permanecer 
sentados. (Pausa.) 

Rejeitado. -

O SR. GASTÃO MULLER --Sr. Presidente, requei-
ro veritiCação de votaÇâO-. -

O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla)- iõ regimen
tal o requerimento de V. Ext 

Vou suspender a sessão por lO rii.Tnutos e acionar as 
campanhias, a fim de convocai- os Srs. Senadores ao Ple
nário. 

Está suspensa a sessão. 

( Susp~nsa às 16 horas e 13 minutos a sessão é rea
berta às I ó horas e 22 minutos. J 

O SR. PRESIDENTE (Lomanto Júnior) - Está rea
berta a sessão. Persisfin-do a falta de quorum a Presidên
cia se dispensa- de proceder a vefífiCação soliCitada:. 

O Projeto de Lei do Senado n., 139/84, fica com a sua 
votação adiada por falta de quorum. 

Em conseqUência, as demais matérias da Ordem do 
Dia, tOdas -e-m fase dC votação, constituídas dos Projetas 
de Lei da Câmara n•s 10/81, 53/11, 65/79, 14/84,79/79-
e Projeto de Lei do Senado n~' 41/82, fiCaffi com a sua 
apreciação adiada para a próxima sessão ordíoária. 

O SR. PRESIDENTE (Lomanto Júnior)- Estâ esgo
tada a matéria constante da Ordem do Dia. 

Há oradores inscritos. 
Concedo a palavra à nobre Senadora Eunice Michiles. 

A SRA. EUNICE MICHILES (PDS- AM. Pronun
cia o segl;Linte discurso:) -::-$r:·presidente, srs. ·s,·ria:dQ-
res: 

Dois motíVos me traiem, hoje, à tribuna. O Primeiro:~ 
para cumprir o indeclinável dever de me posicicina·r·ao
lado das preocupações e dos anseios altamente significa
tivos de uma comunidade constituída de um ttrço dos 
municípioS do Estado do Amazonas, com cerca de 27 
novas Unidades administrativas, ciiadas pai' lei est8.dti3l 
no limiar do Governo Josê Lindoso, em meu Esiado. -

Sabemos bem dos variados problemas, necessidades e 
peculiaridades dos municípios deste País, muito mais, 
sou ~estemunha, por ter observado e constatado de per
to, o trabalho, a atuação e os_objetivos maiores que levaM 
ramo Governador José Lindoso a criar aqueles rriunicí
pios no Amazonas, na busca da reorganização de todo _o 
seu espaço territorial, e como instrumento de política de 
desenvolvimento. 

Com rara propriedade, como soem ser manifestações 
do nobre conterrâneo Senador Fábio Lucena, S. Ex" 
analisou e dissecoa das repercussões negativas, dec_orren~ 
tes da referida emenda constituciOnal, bem assim do não 
cumprimento das exigênCias da Lei Cotnptementar n~' I, 
no que se refere aos requisitos mínimos para a álaçãoCle 
municípiOs, eXigidos pela Constituição Federal mas que, 
neste momento e na atual situação, enfrentam desesperO 
e perplexidade nas populações dos municfpios- recém
criados. 

DIÃRlO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção If) 

Não estOU aquf para discutír o inéiíto da decisão pro
ferida pelo Egrégio Supremo Tribunal Federal, q~e ful
minou, por inconstitucional, a criação dos referidos mu
nicípios, dos quais, 15 já devidamente instalados, mas, 
para solidarizar-me com o pron~nciamento do eminente 
Senador Fábio Lucena, permitindoMme ainda endossar a 
sua propositura, assim como, avalisar seus lúcidos e bri
lhantes argumentos, lembrando aos eminentes compoM 
nentes desta Casa Legislativa que, no Amazonas, afora 
as distâncias físicas., não podemos desconhecer suas ca
racterísticas geoeconônüCas, antropOlógicas e sociaiS 
particularíssimas, que só chegam a ser alcançadas e soluM 
cionadas pelo conhecimento do dia a dia, na convivência 
com a- sua- terra e a sua gente. 

EiS por qUe, Sr. Presidente e_Srs. Senadores, 0a quali
dade de representante do Estado do Amazonas, quero 
prestar a minha inteira e ii'resúitã SOlidariedade e aval ao 
p-rojeto de lei complementar proposto pelo nobre SenaM 
dor Fábio Lucena, que ressalva das exigênCias- da Lei 
Complementar n~' l, de 9 de nover'J}bro de 1967, os mu
nicípiOs cri<ióos-- mediante legislação estadual atê 31 de 
dezembro de 1983, c-onsiderandoMos instalados a partir 
da posse dos seus respectivos prefeitos, vice-prefeitos e 
vereadores, os quais exercerão os s-eus mandatos atê 31 
de dezembro de 1988, 

O Sr. Fábio Lucena - Permi~e V._ Ex• um aparte? 

A SRA. EUNICE MlCHILES - Pois não, Senador 
Fábio Lucena. 

O Sr. Fábio Lucena- Nobre Senadora Eunice Michi
les, a solidariedade de V. Ex• transcende_da minha mo
desta pessoa para a população amazonense. De fato, o 
nosso Es.tado carecia, de muito, da redivísão político
administrativa, porque nós temos municípios que pos- -
suem extevsão territorial muito superior a diversos Esta
dos, isoladamente, do nosso Pais. E ístõ, evidentemente, 
dificulta a ação administrativa de todo e qualquer goverM 
no do nosso Estado. Eu adianto~ me, inclusive, a afirmar 
que os grandes espaços vazios demograficamente do nos
so Estado, que compõem as nossas unidades municipais, 
são um dos grandes obstáculos que se opõem à ação ad
ministrativa dos nossos governantes. V. Ex•, como bem_ 
afirmou, testemunhou, assfstiu e acom'panhou a criação 

'daqueles municípios, declarados PoSterior~ente incons~ 
titucionais por decisão inatacável do Supremo Tribunal 
Federal. Quero registrar, com sua permissão, os bons 
propósitos ao _Governador Josê Lindoso, ao adotar 
aquela 'inicíaHva, porque a emenda constitucional que 
criou os noVOs fnunicfpiOS decorrentes de iniciativa do 
Governador Josê Lindoso, atendeu a uma demanda hisM 
tórl<i., visível~ palPável e iriadiávd-dO Estado do AinazOM 
nas. Quero todavia, nobre Senadora ressaltar o trabalho 
do Senador RaimuJldo Parente, na tramitação do proje-
to-de minha autoria, e a ação humana. a ação pronta e 
firme do Líder do Partido Democrático Social, Senador 
Aloysio Chaves que, jllii.tamente com "o senaCior-HuniM 
berto Lucena, Líder do meu Pârtido, obtiveram a comM 
preensão do Senado Federal para que pudêssemos com
patibilizar uma decisão jurídica adotada pelo Supremo 
Tribunal Federal, com situação de fato que se criou no 
nosso' Estado em conseqUência da implantação dos noM 
vos niiihicípiOS. Qlléro,' todavia, fazer um apelo a V. Ex• 
SenadOra Euriice Michiles, pois, como o prOjeto ainda 
depende de aprovação na Câmara dos Deputados, o qUe 
me parec·e tranqUilo no que pertine à aprovação, porque 
as Lideranças, sobretudo os Líderes Humberto Lucena e 
Aloysio Chaves, já tOmaram todaS as providências regi
mentais que se exigem para a aprovação do projeto, que

-ro apelar pafa que V. Ex•, com seu prestigio, agiliZe, jun
to às Lideranças da Câmara dos Deputados, sobretudo 
juntO ao nobre Líder Nelson Marchezan, a fim de que se
gunda ou terça-feira tenhamos aprovado, na Câmara 
dos Deputados, o projeto de lei complementar para pos-
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terior encaminhamento à sanção do Senhor Presidente 
da República. Apelo ainda a V. Ex•, nobre Senadora, 
que aponha a sua assinatura no projeto de lei comple~ 
mentar, porque assim ficará caracterizado Qiie os repre
sentantes c!_o _ Estado do Amazonas, sem distinção 
político-partidária tomaram a si o encargo de, verdadei
ramente, salva• o nosso Estado em ce:rca de 30% da sua 
estrutura municipal do desastre que se avizinhava muito 
perigoso, muito danoso e muito trágico para o futuro do 
nosso Estado. Concluindo, nobre Senadora Eunice Mi~ 
chiles, quero ressaltar o que significa a ·ampliação dos 
municípios do Estado do Amazonas em conseqUência da 
adoção da nova Lei da Informática, que passou a vigorar 
no País. b que, por iniciativa desse cérebro privilegiado 
que· honra o Estado do Ceará aqUi no Senado Federal, 
que é o Sr. Senador VirgOio Távora, os distritos de Cx~ 
portação criados por lei somente serão localizados nas 
áreas da SUDAM e da SUDENE. E se dermos ao Esta
do do Amazonas uma estrutura municipal verdadeira
mente capaz de captar esses investimentos na indústria 
do futuro, que ê a- indústria da informática, nós estare
mos dando ao Estado do Amazonas uma situação irre
versível no seu processo de desenvolvimento. ];: o aparte 
que me senti_ no dever de, com sua permissão, induír c::m 
seu fecundo e magistral pronunciamento. 

A. SRA.. E~NICE MICHILES - Muito obrigada, 
nobre Seriador Fábio Lucena. Realmente, uni. assunto 
dessa ordem transcende a quafquer traço partidário, E a 
seu convite eu assinarei, com muito prazer, a sua lei com
plemet)tar para que fique patenteado que o Amazonas se 
une, neste momento, em defesa dos seus municípios e na 
defesa do povo do interior do Amazonas. Muito obriga
da, nobre Senador Fãbio Lucena. 

O Sr. VlrgOio T'vora- Permita-me V. EX" um apar
te? 

A_SRA. EUNICE MICHILES- Concedo-lhe o apar
te com muito prazer, nobre Senador Virgílio Tãvora. 

O Sr. Vifg-Oio T'vora - Para informar à Casa, res
pondendo à solicitação do eminente Senador por Ama
zonas, que, ontem mesmo, assisti o nosso Lider, eminen
te Sen~dor Aloysio Chaves, levar em m~os cópia da lei 
ein questão ao Líder do PDS na Câmara dos Deputados, 
o nobre Deputado Nelson Marchezan, urgindo para que 
_ele, atê o fim desta Sessão Legislativa, fizesse a Câmara 
dos Deputad_os, em acordo ___ com o Líder_ do PMDB, 
aPrõvar ial ffie~Sai~Õ1.' 

A SRA. EUNICE MICHILES - Muito obrigada. 
Isso PrOva qu_e o se-u espírito de brasilidade se sobre

põe ao espírito de regionalista. Muito obrigada, nobre 
Senador Vir/iílio Távoi-a. 

Mas, continuando, Sr. Presidente. 
Reitero, também, minha solidariedade aos habitantes 

daqueles 27 municípioS- atirigidos pela medida sUperior, 
ao tempo em que, espero sejam afastadas as nuvens 
sombrias e indedfriveis, para não serem frustradas as 
perspectivas da população daqueles municípios, consti
tuída de cidadãos brasileiros e amazonenses, sequiosos 
de oportunidades de vida e trabalho, e que jâ começaM ' 
vam a acreditar no iníCiO de uma Nova Era, na materiali
zação de um novo quadro políticoMsocial na Região onde 
labutam. 

Mas, Sr. Presidente, um outro assunto de natureza e 
de defesa eco1ógic<i. me traz t3.mbêm à tribuna desta eX
celsa Casa. 

Próximo ao térmíno do ano legislativo de t 984, dirijo
me, mais uma vez, aos nobres Senadores, jornali_stas e 
funcicmáriOs desta Casa para, em primeiro lugar, agrade

-cer, comovida, a compreensão, solidariedade e atenção 
com as quais sempre rur distinguidã quando de meus 
pronunciamentos nesta tribuna. 
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Mas, motivo maiOr me fai agora dirigir-me aos Srs., 
para que, juntos, em perfeita ui11dade de pensamentQ e 
ação, possamos encontrar solução para o mais grave 
problema que aflige o povo braSTieir6:- a fome. 

Em junho de 1984, na posição de_ Presidente da Fun
dação União Nacional em Defe.sa da Eçologia, fiz-·o 
lançamento do que denominamos "Programa Colibri-
84", no qual defendi se ftzesse uma campanha cujo tema 
central pugnava por um~ ••alimentação para todos como 
questão de sobrevjvência". Outrossim, defendi também 
a unidade de esforços para melhor serem atingidos os 
objetivos propostos. E-é com este pensamento de unida
de que convoco não __ somente os nobres Senador,es como 
também todos os segm_e_n_tQs que compõem a sociedade 
brasileira, para que, irmanados, possamos vencer o gran
de desa.fio do monwnto, que é o de proporcionar alimen
tação para todos, através de uma utilização racional dos 
recursos naturais e da Educação Ecológica, propugnada 
pela FUNDE, a qual tenho a honra de dirigir. 

Na apresentação do livro .. Ec_ologia e Produção Agrí
cola", do Professor Anselmo Antonio Hess, pude encon
trar citações, que tomo a liberdade de repetir para os 
Srs., que a mim parecem, se não alarmantes, pelo menos 
eivadas de alertas às nossas cons_çiências. 

Dizia o autor; •':a Cad.ª-.d_ia, nascem tnais de 200 mil no
vos habitantes no mundo, enquanto a cada 25 segundos 
morre 'no planeta uma pessoa· de fome". E, _note-se, os 
dados citados pelo autor são anteriores, mas sabemos 
que, através de outras_ fontes de pesquisas, a situação jâ 
está em ·muito mais agravada~ 

Importante lembrarmos dos índices de mortalidade in
fantil, tema por demais debatido, mas que nos impõe a 
retomada ,do mesmo, posto que é de extrema urgência 
sua solução. Sabemos que direta ou indiretaril.ente a 
fome é grande responsável pelo alto índice de mQrta_llda
de iilfantil, conforme afirmação insuspeita e dados do 
próprio "UNICEF. 

Atualmente, a fomCc se nos apresenta como maior de
sastre ecológico, ceifando a vida do homem, ameaçando 
de extinção o ser mais importante do e_co_ssistema global. 

Quando da apresentação do Programa Colibri, nas 
suas promoções e projetas, em nossas justificativas apre
sentamos o trinômio Homem, Natureza e Alimentos. Ao 
defendermos esse trinômio, nos parece unia ~adeia con-_ · 
se_qüêncial que não deve ser partida, posto que, se isto 
acontecer, o desequilíbrio resultaria na extinção da vida. 

Contribuindo com sua parcela no esforço comum_d_a_ 
solução do problema da fome no Brasil, a Fundação Na
cional em Defesa da Ecologia torna a ressaltar que~. "E
ducação Ecológica" é o fator Oásico para que não seja 
quebrada a _cadeia_a que me referi. Assirri sendo, effi 1985 
envidaremos mais esforços ainda, no sentido de que se
jam realizados projetas que visem uma_ maior integração 
social nas ãreas urbanas ou rurais carentes,levando itê 
eles não somente assistência social mais um maior apoio 
e oríeiltação, no sentido de que eles passem a fiZer u-;n-
melhor aproveitamento dós recursos naturais, aprenden
do a tirar mais rendimento desses. recursos, principal
mente no que diz respeito à alimentação_._ Os projetas se
riam instrumentos viáveis que, devidamente aplicados, 
respeitando-se as necessi<l~;~.des ç as potencialida.d~ d~ 
cada região, demonstrariam, na prática, que o homem, 
utilizando a natureza devidamente, afastaria de si o fan
tasma da fome. - -- - --

Os projetas sCriam, em principio, destinados à apli-
cação em escolas e em pequenas comunidades que rece
beriam orientação no sentido de obterem, através dos re
cursos naturais ou culturais- melhor adaptáveis à região, 
uma diçta_ básica regional rica em nutrientes e de baixo 
custo. 

A Fundação União Nacional em Defesa da Ecologia, 
ao apresentar o P.rograma Colibri, .jamais teVe a pre..--
tenção de solu.cio~ar, so~nha, C! grave e triste problema 

da fome. mas sim, trazer a sua parcela de contribuição e 
conclamar a todos para que, num esforço comum, possa
mos minimiZar os efeitos da subnutrição no Pais, uma 
vez que, caso não consigamos nutrir bem nossaS 
criariçáS, -certamente não' conseguiremos uma juventQde 
sadia e participante na próxima década, o que compro
meteria o nosso desenvolvimento. 

O _Sr_. M_oacyr D_uarte - Perrnit~ V. Ex• um apat:_te? 

A SRA. EUNICE MICHILES- Com todo o prazer, 
Senador. 

O Sr._Moacyr l)uarte - Senadora Eunice Michiles, 
desejo, nesta oportunidade, congratular-me com V. Ex• 
pela sua preocupação constante com os problemas -que 
afligem a sua reg_~ão e o País. V. Ex• tem sido uma vigi· 
!ante_ ind9rmida coqt relação às questões s_ociais que di
zem respeito à sua terra, especialmente no que tange ao 
prOblema nutricional que .cruelmente martiriza com es
pecialidade a inlãncia brasileira e a infância, sobretudo, 
das regiões mais subdesenvolvidas ou em estãgio de de
senvolvimento do nosso País. Certa ocasião, tendo a 
honra de apartear V. Ex~. tive o ensejo de declarar que 
JosUé de CastrO, no seu livro .. A Geografia da Fome" 
afirmara que o mundo vivia num dilema eterno e crucial, -
pois a metade de sua população morria de fome e a_outra 
metade morría por falta de sono, cOm medo dos que não 
tinham o que comer. O que estamos verificando, no 
mundo Inteiro, é que o grande drama do mundo atual é a 
fome crónica, é a desnutrição carencial. E as nações só se 
fazem forte e só se fazem poâerosas com a produção de 
alimCntos, com a pr.odução de gêneros de primeira neces
sidade, pois eu não conheço uma só superpotência que 
não tenha alicerçado o seu poderio no setor primáiio, na 
produção de alimentos e de nutrientes. O que estamos 
verificando em algumas partes do fnundo, em países es
pecialmente da África, como por exeffiplo na Eritréia é a 
ocorrência quase que de uin verdadeiro genocídio; 

-criança's morrendo à míngua por falta de_alimentÓs, e a 
imprensa tem publicado clichês e n_oticias verdadeira
mente estarrecedores. Eu me congratulo com V. Ex• pela 
sua preocupação constante, pela atenção que V. Ex•, 
como Senadora, e representante de um grande Estado 
em vias de desenvolvimento, e sobretudo como mulher, 
se preocupa e dá atenção a esses problemas que exigem 
de nós, os representantes dos Estados, e integrantes do 
Congresso, não permaneçamos indiferentes, mas sim nos 
debrucemos sobre e;les e ofereçamos uma parcela de nos
sa contribuição, para encontrarmos as soluções mais 
adequadas e u_rgentes. 

A SRA. EUNICE MICHILES- MuitQ Qbrigada, Se
nador Moacyr Duarte. Acho que algumas estatísticas 
nos assu;;tam muito, como por exemplo a de que 86% 
dos bra_sileiro_s_ são subnutridos; quer dizer, isto signifieit 
que só 14% dQs brasileiros estão em condições de higi-" 
dez: significã. que 86% dos brasileiros, de umã forrlla ou 
de outra, .em maior ~u menor grau, passam fome. 

Acho que _essa é uma estatística que deveria acordar a 
i1óssa consciência, porque realmente agride nossa cons
ciência de~ctistão, ele cidadão, a nossa consciência huma
na. Uma outra esta._tísca_ que também me alarma é_ a que 
diz_que 8% dos brasileiros consomem 86,~ dos alimentos 
disponíveiS. ~ alguma coisa clamorasa cíue deveria, real
mente, chamar _a nossa atenção. 

Acredito que essa deveria ser a principal missão, o 
principal objetivo de qualquer governante, porque me 
parece que atê em autodefesa, em autoproteção, nós de
veríamos agir nessa direçã.o: porque no momento em que 
a população é uma população de famintos, --essa popu
lação está muito propensa a motins, a guerras, etc., e pa
rece que é alguma coisa que se não nos moverem motivos 
de ordem religiosa ou de ordem humana, pelo menos, 
que nos movam_ motivo de autopresei;'Vação. 
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Parece-me que estamos em um momento cruciante da 
Nação que não pode mais ser adiado. Na minha opinião, 
esse é o mais graVe, o rhais sêrio problema da Nação bra
sileira. 

O_Sr. Moacyr Duarte- V. Ex" hã de convir, também, 
que um País continental como o nosso, considerado o 39 
ou 4~> do mundo de maior poputação bovina, -o noSso 
povo está íncluído entre os povos que consomem o me
nor índice de pro"teína animal. São mais de cem milhões 
de cabeças de gado que povoam o território nacional. 
No entanto, a nossa população é uma das mais insignifi

-cantes no que concerne ao consumo de proteína animal. 
E há ainda a crescer que a nossa produção- de grãos, esti
mada em 50 mil toneladas, está muito aquém das neces
sidades dos nossos consumidores. Um pais só se enrique
ce quando produ~ ~lif'!1entos. O exemplo dos Estados 
Unidos é um exe_rrl]fo típico, que produz dez vezes mais 
o volume de grãos ·Que o nosso, nuina área muito menor 
e não exporta praticamente os seus excedentes, sobretu
do o de milho; prefere exportar o frango, isto ê, prefere 
exportar o milho manufaturado. Isto é que enriQuece 
uma- naÇão, e esta deve ser a nossa grande preocupação: 
a de produzirmos e produzirmos cada vez mais, em me
nor área e com mâior íitdice de produtividade. 

O SRA. EUNICE MICHILES- Sem nenhuma dúvi
da, nobre Senador. 

Agora veja bem. Somos, também, o segundo produtor 
de soja do mundo, que é a mais completa proteína vege
tal, mas não temos hábitos alimentares que consum<~:m 
soja. se perguntarmos à grande maioria de donas-d~ 
casa elas não sabem como aproveitar a soja. Dessa for
ma, parece-me que temos que desencadear uma campa
nha, no sentido de melhorar os nossos hábitos alimenta
res. 

Li .outrO dia, de uma pesquisadora, que dizia que, na 
verdade jogamos fora a parte nobre dos vegetais. Dizia 
ela que na folha da batata-doce está, talvez, a maior con
centração de vitaminas A e de Ferro, e que desperdiça
mos: e que-, portanto, poderíamos melhorar um pouco as 
nossos hábitos alimentares, quem sabe, introduzindo no
vas opçõeS e nov-ãs alternativas. Claro que isso não se faz 
do dia para noite, porque do momento em que recomen
dássemos CQmer casca de banana- que dizem ser, tam
b_êm, muita rica - ou folha de batata-doce, isto talvez 
chocaria. Mas eu preferiria, mil vezes, dar essas coisas 
exóticas ao meu filho do que vê-lo morrer de. fÓme. 

Acho que se poderia fazer uma campnha trahsfbrman
do essas coisas mais próximas dos nossos hábitos ali-_ 
mentares. Mas, sem nenhuma dúvida, nobre Senador, 
aCho que 3.Iguma coisa precisa ser feita agot'a~já. em ter
mos de alimentar nosso povo. 

O Sr. Gastão Miiller- Permite V. Ex• um aparte? 

_ A SRA. EUNICE MICHILES- CQncedo Q aparte a 
V. Ex•, nobre senador Gastão MUller. 

O Sr. Gastlo MWier -Nobre Senadora' Eunice Mi
chiles, V. Ex, __ adiantou o que eu ia dizer. Quero apenas 
fazer uma pe-r_gunta a V. Ex~: no sentido global da pala
vra, o problema alimentar nosso _não é também um 
problema.~e educação? 

A SRA. EUNICE MIC!fll:ES- Sem dúvida, princi
palmente de educação. 

O Sr. GastioMWier- V. Ex• fala muito bem sobre os 
hãbitos. Por ex.emplo, o que se chama vulgarmente. «cai
pira" mato-grossense tem como alimentação bãsica o 
feijão, O arroz, a farinha e a carne, s.e houver. Ele acha 
que verdura não é alimento, ele fala que não é iebre, nem 
coelho para comer folha, então, nãO come coelho, nilo 
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come lebre, não come, enfim, uma séiie ôe aiiímaís a iiâO ---
ser algumas caças, que são explêndidos alimentos. Vê-se 
também, no interior dõ Mato Grosso, e-- deVe ·ser- a· 
mesma coisa no Amazonas, no Rio Grande do Norte-, 

- também para o_ fortalecimento de nossa economia. Sim
plesmente dar a terra ao colono, -é entregar-lhe pratica
mente um elefante bfanco. Sem o crédito, sem asSistência 
~êç_ni_c_a, sem a pesquisa, sem a educação~ a terra vale 
pouco. A terra só vale se gerar riquezas, se produzir. o caipira com o seu ranCho mOdesto, rriultas vezes até 

muito bem limpo, mas sem ti ma árvora fr-utífera aó -re
dor, muitas vezes não tem nem uma galinha, nem um 
animal doméstico que se transformaria em ilimento. be 
modo que a meu ver, Senadora, no fundo, nós vamos en
contrar é o problelna educacional rlesse sentido dos hábi~ 
tos alimentares. 

A SRA. EUNICE MICHILES - Certó: Acho que o 
problema é bastante complexo. Nós teríamos que entrar 
aí, talvez, em uma divisão, em uma reforma agrária, em 
uma divisão maisfusta de rendas, enfim, em uma séde de 
coisas, mas acho que a CUrto pr"ãzo, talvú -ilós encontrás
semos uma solução mais rápida ati-avés da educação ali
mentar. Mesmo que dentro de poucQ tempo at~ o brasi
leiro de classe média não possa mais consumir a proteína 
animal, que ele saiba se defender aproveitando as proteí
nas vegetais; ~nfim, q_ti6 Possa de alguma maneira utili
zar aquilo que ele tenha a sua volta. Daí o interesse da 
FUNDE, essa organizaçàQ que-teiiho a hOnra de presi
dir, quê parte muito para a questão educacional, de 
como a pessoa deve se relacionar com o s~u meio am
biente no sentido de preservá-lo, mas aproveitando, ou 
seja, saindo muito daquela tóniCa de quando s_e vê os de
fensores da ecologia semPre em um-a atitude pasSiVa; rO~ 
mântica~ ''a Amai:ôi'Jia éilOssa••;enfim, ii-ma coisa-multo 
fóra da realidade. 

A FUNDE parte muito para educar a criança no sen
tido de conv-iver bem com o seu ambiente: aproveitando, 
mas protegendo. 

Desta forma, acho que nós encontrarfainos a solução, 
talvez de maneira concreta mais e positiVa, se Partirmos 
da criànça. 

O Sr. Moacyr Duarte- V. Ex• me permite um aparte?" 

A SRA. EUNICE MICHILES - Pois não. 

O Sr. Moacyr Duarte- Senadora Eunice Michiles, já 
que V. Ex• está preconizando urria reforma agrária; ã.Cho 
que, nós dispomos de um instrumento, de uma lei das 
mais avançadas entre todas do Mundo, que é o a tua! Es
tatuto da Terra. O que n-ós precisámos é- agilizar a apli
ca~o dos seus dispositívos, pOrque os insÜ'Umehtos nós 
jâ os temos. O EstatutO da Terra, Se pro"lnoVerem: a sua 
aplicabilidade, se d_esejarem que os seus dispositivOs sUr
tam os efeitos e a eficácia desejados, creio que" prãt!Ca
mente já teremos promovido a refOrma agráría-qUe to
dos nós desejam-os. Mas, o que acontece é que o Estatuto -
da Terra permanece sem ser acionado, os seus dispositi
vos permanecem sem gerar quaisquer conseqUências, e a -
responsabilidade cabe, sobretudo, àqueles responsáveis 
pela sua execução. 

A SRA. EUNICE MICHILES - Perfeito. 
Entendo que este Governo tem feíto muito nessa di

reção, hajª vista_ que hã poucos dias, vi pela televisão a 
entrega de um milhão de títulos de terras, o que me pare
ce um esforço nessa dlreção. Mis vi também, outro dia, 
uma estatística que me parecia alarm3.nti:. -Nãó sei eXala
mente os números, mas é mais ou menos o seguinte: que 
86 proprietários tinham quase 30%-das áreas disponíveis 
no Brasil. Isso me parece alarmante, porque mostra que 
existem, na verdade, grandes latifúndios. 

O Sr. Moacyr Duarte- Tenho a impressão, na mjnha 
modesta e humilde opinião, de que não adianta o Gover
no promover a distribuição de terras sem oferecer aos 
contemplados, os mec·anismos e instrumentos indispen
sáveis para que essas glebas produzam o necessário ao 
sustento daqueles que nelas trabalham, contribuindo 

A SRA. EUNICE MICHILES - Concordo inteira
mente com V. Ex•. Daí nós termos comentado que esse ê 
um problema muito abrangente, muito complexo, e que, 
portanto, a nossa visão é a de que a solução deve partir 
q_ª -~ucaçãQ e da modificaç3.o _lenta dos hábitos alimen
tares. 

Mas, concluindo, Sr. Presidente:_ 
Quero deixar patenteado aqui o meu re_conhecimento 

a grande sensibilidade demonstrada pelo Presidente João 
F~~ueiredo, m~i~ que dupl_ican~o_ as reservas biológi~as 
do País. EsperamoS, também; poder contar com a mes
ma sensibilidade por parte do próximo governõ-, no CJue 
diz respeito à concretização dos nossos programas e pi-o
jetos que viriam a dinamizar a ação social. 

Sr. Presidente, queremos lembrar que a FUNDE pro
moverá no dia 7 de dezembro, s_exta-feira, às 16 horas, 
no Ce-ntro de MOtivãÇão~- Ecnlógico, implant"ado pela 

--nos-sa -FUNDAÇÃO, sito na QI 15, Área ESpecial
Lago Sul, uma singela cerimônia que marcará o início de 
nossa pai-ticipação maiS efetiva; Caril--O laÕçari1t!ritO Cfo 
miniprojeto: Pomares Educativos, da "Campanha Ali
_m~ntação para todos", como questão de sobrevivência. 

Par:i essa CeTi~ônia temos o prazer de convidar V.~ Ex• 
e os Srs. -senadores, jornalistas, funcionários do Senado 
e demais pessoas interessadas na Ecologia e aproveita
mento racional dos recursos naturais em nosso País. 

Era o que tinha a dizef, sr. Presidente. Muito obriga
da. (~uito bem! Palmas.) 

@SR. PRESIDENTE (Lomanto Júnior)- ConCedo 
a palavra ao nobre Senador Mário Maia. 

O SR. MÁRIO MAIA (PMDB - !<C. Pronuncia o 
seguinte discurso, sem revisão do orador) - Sr. Presi
-dente, Srs. Senadores: 

A minha intervenção, nesta tarde, não sei se é um grito 
de alerta ou um clamor angustiado e patético de protes
to, _4iz respeito a assunto -relacionado à nossa Amazônia 
_e, de um certo moçlo,_tem ~ver com o que a nobre Sena
dora J?:.unice Micp_iles acaba ae registrar nest~ CaSa. -

Sr'· Prcsi_dente, no meu Estado, princip8Jmente nas 
<;ÍUij~ flltimas <,iécadas, tem havido uma intervenção do 
homem sobre a natureza que pode-se dizer inusitada, 
porque antes, a intervenção do homem sobre a floresta 
da Amaz_ônia de._um modo geral, e do meu Estado pecu-

- Jiarmente, era feita de uma mã.ni:ira mais lenta, posto 
que os seus instrumentos de trabalho eram mais rudi
n:tentar~s resumindo-se _a9 terçado, à foíCe e ã.o machado. 
Portanto, roes_mo __ que _ele o fizesse, a velocidade de des
truição da natureza n~o era tão acentuada, porque a sua 
força muscular impelindo os instrumentais de que dispu
nha, não era suficiente para destruir a natureza tão ve
lozmente. 

Ultímamente, Sr. Presidente, nota-se uma verdadeira 
destruição desordenada e crimin8sa da floresta amazóni
ca~ E gostarfamos aqui de regiSú1ir- alguns dados, obser
vações feitas nos últimos 5 anos, através de satélites que 
registram ocorrências sobre os fenômenos naturais: e ar
tificiais na Amazônia, na grande região norte, como foi1 
registrado pelo Satélite LandsaL Nos últimos 5 anos, 
cerca de 7 milhões e 700 mil hectares de floresta, da hiléia 
amazónica, foram simplesmente dizimados, o que cor
responde a uma área aproximada de cerca de 2,96% de 
toda a área amazônica. -

Sr. Presidente, se- projetarmos isto dentro das próxi
mas décadas, iremos verificar que nãO chêgaremos a 
niã"IS-um século pois ioda a Amazônia, nãO apenas a 
Amazônia Ocidental, mas toda a Amazônia brasileira, 
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estará transformada num vasto campo coberto não mais 
pela vi ri dente floresta da Amazônia, que se imagina hoje 
infinita, mas apen-as por algumas gramíneas que talvez 
não cheguem para dar sustento aos rebanhos que se ima
ginam colocar naquela vasta área. 

(j Sr:-GRstílO MUller- Permite-me V. Ex~ um aparte? 

o sR. MÁRIO MAIA- Concedo o aparte ao nobre 
Senador Gastão Mülter, com muita satisfação: 

O Sr. Gastão MWier- Estava conversando particular
mente cofn o nobre senador Pedro Simon e externei a 
tninha_dúvida so&re o assunto. Gostaria de trocar idéias 
Com V. Ex• para que constasse_dos Anais, o que seria 
&Om para a História, para· o futuro. Hã ou não _um 

~-espírito de Se conquistar e integrar a Amazônia ao desen
volvimento? 

O SR. MÁRIO MAIA - Parece-me que há._ 

O Sr. GàStão MUller- E não se vai integrar a Amazô
nia ao progresso _e ao desenvolvimento se não houver 
pouca ou bastante derrubada de matas para que se possa 
PrOduzir alimentos para a prOtefna que vem aíravés do 
gado. Gostaria de saber a 9pínião de V. Ex• para qúe 
possamos trocar ídêias. Eu partíCi.Jiarmente acho que de
vemos promover a geração de dezenas de parques, reser
vas: 100 mil hectares ali, 100 mil hectares acolá, 200 mil 
em outra área, para que o resto possa ser explorado eco
nomica_e civilizadamente, não brutalmente no sentido de 
estrupo da nãtureza. Esta é a minha opinião-pessoal po
rém· posso estar" errado e peço desculpas se o estiver. 
Com isto gostaria de fazer um câmbio de idéias, como 
diz o espan~ol. 

O SR. MÁRIO MAIA- Com muito prazer nobre Se
nador Gastão MUIJer. V. Ex~ pertence também a uma re
gião da selva amazônica. No seu Estado a selva é tão 
densa e compacta que se chama Mato Grosso, mais com
pacta, talvez, até do que a Amazônia tropical, que é ba
nhada pela grande calha ma ter que é o riO Amazonas. 

Estamos de acordo com a integração da Amazônia ao 
desenvolvimento sócio-económico, para que o homem 
dela tire um proveito efetivo, mas entendemos que não 
devemos confundir progresso com imediatismo; e o que 
está havendo na Amazônia é exatamente- a nosso ver, 
não sei se estamos errados- uma ansiedade, um açoda
mento, uma presença desordenada e predatória da rique
za da Amazônia. Vou dar-lhe um exemplo, nobre Sena
dor Gastão Müller: no meu Estado, todos os anos, há 

_ uma chamada época dos roçados e das queimadas. Esta 
época varia; ocupa os meses de julho, agosto e_ setembro, 
porque em outubro jâ começam as primeiras chuvas e 
vem a plantação. Pois bem, antigamente, ao tempo em 
que eu era menin-o- também somos filhos de agriculto
res, úe seringueiros, meu pai cortou a seringa como se diz 
cortou a borracha, foi um pequeno agricultor de subsis
tência, pt-Cicfllzíamos apenas os grãos para o nosso consu
mo que mal davam para vender porque não havia exce
dentes- a esse tempo, como se diz na região botâvamos 
õ taçada para ter espaço onde plantar alguma coisa para 
a -sobreVivência. E o fazíamOS- como disse inicialmen
te, com o machado, com a enxada e com o terçado, Mas 
havia a finalídaâe-d6-s_e abrir uma clareira na mata, mes
mo rlós civilizados, para ocupa-r aquele espaço vital e 
sobreviver. O que se nota hoje, é uma coisa Corii.pleta
mente diferente, e este ano- vou dar um exemplo con
creto-, no Município de Xapuri, que é o município do 
nobre Senador Jorge Kalume, uma única empresa que lá 
eStá assentada hâ alguns anos- de uns 5 a 6 anos para 
cá -, que comprou seringais nativos. os quais produ
ziam borracha e cãstanha, e que deslntcressados nessa 
produção da natureza, essas empresas resolveram trans
formai- a área em campo de pastagem. 
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O que aocnteceu este ano? Não contando os demais! 
Derrubaram-se várias centenas de hactares de mata vir
gem, com a motossera, indiscriminadamente, sem inda
gar que árvore estavam derrubando, sem fazer um levan
tamento mínimo que-fosse da riqueza que a natureza ofe
recera ao homem, e que Ievarli séculos ou milénios para 
reconstruir e que o homem em poucas horas encosta ao 
tronco dessas· ãrvores a motossera, derruba-as e depois 
ateia fogo. E destrói em pOUcaS horas o que a natureza 
levou séculos para construir. 

Para que, nobre Senador? Para plantar o milho, o ar
roz, o feijão, a soja? Não! Simplesmente para desoc::upar 
o espaço. Para habitar com alguma colonização? NãO! 
Para colocar -o- boi naquela região, numa tentativa de 
criar várias pastagens e implantar a pecuária na Amazô
nia, cujo plano ainda está em experiência, e ichamos du
vidoso, porque cremos que o Rio Grande do Sul tem até 
Uma inclinação com os seus pampas, com as suas pasta
gens naturais, para a criação de gado. 

O Estado de V. Ex~. -senador Gastão Müller, o sul de 
Mato GrOsso, tein-uma inclinaÇãi:f-il.atural, o Pantanal; 
tive Oportunidade de sobrevoá-lo recentemente e um de 
seus conterrâneos explicou~me como é a ecologia e a sim
biose do Pantanal, como os animais e o gado vivem ali 
de uma maneira quase natural. Porque na época das 
cheias eles procuram as terras firmes e na ~poca das va
zantes, aquelas ãreas baixas florescem do capim com hu
mos da alagação e tem uma pastagem natural para o ga
do. 

De morl_o que é uina inclinação natural dessas para
gens para que se crie o gado. M_as, na Amazônia é dif~
rente; o destino da A.mazônia __ ê diferente dessas regiões. 
Eu vou dar o exemplo da presença de duas ãrvores fun
damentais, que se constituíram e_ se constituem ainda 
numa das riquezas mais preciosas da produção da Ama
zônia, principalmente do meu Estado, que c-onstituem a 
base da economia_dQEs_tado do Acre, ê a indústria extra
tivista da borracha nativa e a coleta da castanha. Pois 
bem, nesta área a que me referi, desta firma, porque_exis-:. 
tem muitas empresas que não são mais seringalistas, ago
ra são agropastoris, mas de agrário nada tem, 
preocupam-se apenas com o pastoreio do gado. Pois 
bem, nessa ârea foram derrubadas _cerca de três mil -
atente bem nobre Senador Gastão_ Mi.lller - só nessa 
propriedade foram cerca de três mil castanheiras, e cerca 
de seis mil serigueiras nativas, de uma só vez. Ãrvoi'es es
sas todas com idade superior -a-cem anos. Vou dar um 
dado, aqui da nossa observação: vai~se trocar uma casta
nheira por umã vaca leiteira, e V,_ Ex• há de dizer;.''Mas 
o Acre é carente de proteínas". Eu respondo, não ê, por
que tem as proteínas,de origem animal, não bovina, tem 
os animais men_oreS;iem ~s peixes dos rios piscosos, bas
ta se levar em conta uma piscicultura natural, incenti
vando a pesca não predatória, toda a Amazônia, é só o 
homem querer conservá-la. Por isso, podemos aprovei
tar a Amazônia sem destruí-la; hã vários niodos, inas 
não ê derrubando __ a mata que se vai aproveitar a Amaz6--'
nia para criar o gado. A castanheira é uma vaca leiteira 
muito superior a animal. Então_, eu diria que é uma vaca 
bo_tân"ica~e Vou -dar um exe_mplo. Eu não entendo na-da 
de rebanho bovino, mas imagino que uma vaca leiteira, 
por melhor produtora láctea que seja, terá, uma duração 
económica de cerca de cinco anos. Pois bem, uma casta
nheira, nobre Senador, também é uma vaca leiteíra-nãüJ.: 
ral, porque, como a soja, a castanha_antigamente chama
da de castanha-do-pará, é considerada um alimento 
completo. E o nobre Senador Jorge Kalume pode teste
munhar isso, porque foi e ainda é um pequeno seringalis
ta, pois trabalhou muito com a borracha e com a casta
nha; ex'portou muita castanha do Xapuri, que é u-ma das 
áreas de maior prevalência da Bertholtetia Excelsa, árvo
re a qual estamos nos referindo. Pois bem, a castanha
do-pará, hoje castanha do Brasil, também é_ uma amên-
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doa, considc~nda um alimento completo como a soja; ela 
tem todos o.c; elementos essenciais à alimentação huma
na; ela contém, não só o ferro como todos-os sais mine
rais, todas as Vitaminas conhecidas e um teor de protefna 
igual ou s_uperior ao da soja:; é altamente rica em elemen
tos gord.urosos; depois de macerada e colhido o leite, este 
se assemelha ao leite da soja ou ao do gado, só que não 
pode ser ingerido ao natural, em virtude de ser muito 
gorduroso; como o leite da vaca ou da soja, dele podem 
ser extr-aídos os elementos gordurosos, deixando-se a 
percentagem normal para que se possa ingeri-lo, a eXein
plo do leite de_ soja e_ seus derivados que hoje, no Sul do 
País, em várias cidades, é a base alimentar, prfndpal

- mente ilas escOlas. 

Pois bem, a castanha-do-parã, com todos esse conteú
do alimentar- e jâ que estamos trã.tando de alimentos e 
que a nobre Senadora Eunice Michiles, com tanta pro
priedade, colocou aqui a importância de se produzirem 
alimentos variados, não s6 o_monoalimento, porque hoje 
temonuil.-conceito errado sobre ~limentação e eu tam
bém estou de acordo em que se façam campanhas pro-

_ _longadas no sentido de se educar os hâbito_s alimentares, 
porque quando se rara em proteínas, hoje em dia pensa
s_e na proteína do gado, que ê universal para o Brasil, 
quando nem é uma das melhores proteínas; as brancas, 
derivadas do peixe e das aves são de maior conteúdo 
plástico do que a proteína vermelha, do_animaL 

Eu queria acentuar que uma vaca leiteira tem a vida 
-médja de cinco anos e uma castanheira tem a vida média 
de. 500 anos; uma vaca leiteira alimentará por algum 
tempo alguma·s famílias, uma castanheira alimentará, 
por séculos, algumas gerações. Então, vamos mudar a 
ment:alidade de exploração da riqueza nãtural, assim 
como se pensa em explorar o gado, fazer pastagens para 
transformar as gramfneas, e aqui se falou que as aves são 
o milho manufaturado, o boi também é uma gfãmínea 
manufaturada, porque ... 

A Srt Eunice Michiles -:::- -~ermite V_._ ~~ um aparte? 

O SR. MÁRIO MAIA- ... vou já c-onceder o aparte a 
V. Ex•. Acho que a maior fonte de alimento no mundo 
são as gramírieas, porque tudo quanto se pensar em ali
mento, talvez 80 ou mais por cento é a transformação da 
gramíriea- em alimentO, porque todos os mamíferos, bo
vinos, caprinos, etc; se alimentam de gramíneas das mais 
Varfã"das, eis que todos os capins são gramfneas e O ca
pim é transformado na fisiologia dos mamíferOS, bOVi
nos, os ruminantes em proteínas e nós vamos nos ali
mentar dessas proteínas. Os peixes também se alimentam 
de plantas micros_c6picas, do plâncton, das algas, mas 
entre as algas existem gramíneã.s microscópiCas-que tam
bém servem de__alimento aos peixes. O mHho, o arroz, o 
trigo, todãs essas plantas são grãmíneas, que transfõrriia
das, Servem de alimento, ou diretamente como o trigo, e 
o milho nas suas transformações industriais, ou -Como 
raÇão a: outroS animais, dqs quais varrias nos alimentar e, 
indiretamente, estamos comendo a gramfnea. 

Então, vamos conservar outras naturezas vivas flores
tais que nos podem dar o alimento, e estou me fixando 
aqui na caStanha do Brasil porque podemos, ao invés, 
nobre Senador Gastão Müller, de se derrubar a floresta 
amazônica para botar lá gado, vamos fazer o contrário, 
vamos plantar mais castanheiras; onde estão sendo der
rubadas as castanheiras, vamos adensar, vaiTfõS aumen· 
ta r a prevalência delas modiJiCando os hábitos alimenta
res e, ao invés -de nos alimentarmos de proteínas de boi, 
vamos n_o_s alimentar _de proteínas vegetais como proteí
nas da castanha~do-pará ou castanha do Brasil, da 
castanha-do-pará ou da castanha do Brasil, preservando 
a_ n_aturez__a_, preservando a ecologia no seu todo, porque, 
quando se derruba a castanheira ou a seringueira, da for
ma que está sendo feita, criminosamente~ daí o m!e:u grito 
de alerta patético, é porque a derrubada vai como um 

Dezembro de 1984 

rolo compressor; derruba as árvores nobres, como a se
ringueira, a castanheira, cumafu-ferro. a itaúba, a maça
rimduba, o cedro, o mogno, todas as madeiras brancas 
também, as lianas, numa depredação total, a terra fica 
descoberta e_ sujeita às_iixívias, a uma erosão completa. E 
até as ágUas dos rios também são como que --é uma 
força de expressão - mas estão queimando atê os rios e 
igarapés, porque,. destruindo a mata ciliar que c-obre es
tas fontes naturais, esses mananciais secam o lençol de ã
gua é re~aixado e, em pouco tempo, aquela terra está de
sertificada. 

A Srt Eunice Mlf;:hiles- V. Ex' me permite um aparte, 
Senador? 

O _SR. MÁRIO MAIA- Concedo, com prazer, apar
te à nobre Senadora Eunice Michiles. 

A Srt Eunice Micblles - Senador Mário Maia, -Creio 
que nós, da Amazônia, não gostamos de assumir aquela 
atitUde contemplativa; a noresta é nossa, ela está aí para 
ser olhada·, ela é bonita. 

o sR. MÁRio" MA~A - Exatamente. E não é a tese 
que eu estou defendendo. 

A Srt Eunice Mlcblles - Estou entendendo perfeita
mente, Por outro lado, eu acho que o outro extremo é 
muito perigoso, quando empresários ávidos de lucro são 
capazes de uma agressão à natureza a ponto de destruir 
castanheiras que, como V. Ex• diz, levam de 20 ou 30 
anos ou mais, para se tornarem adultas, para criar gado, 
porque me parece que a vocação_- não sei exatamente a 
do seu Estado - do meu Estado ê muito mais a de_ .. fa~ 
zenda de peixes". Está provado, cientificamente, que o 
Amazonas seria capaz de abastecer as necessidades de 
-proteínas animal do Brasil, somente com peixes. 

O SR. MÁRIO MAIA- Exatamente, nobre Senado-
ra. 

A Sf•-EUnice Michlles- Então, me parece que não hã 
necessidade dessa agressão ecológica. t: claro que nós sa
bemos que não se faz progresso sem alguma agressão à 
natureza, isso é naturaL Agora, que isso seja feito cienti
ficamente, civilizadamente, que isso se faça com bom 
Sen:;o e tom juízo: Acho- que- nós, do Amazonas, qUere
presentamos o_ maior patrimônio ecológico -do mundo, 
temos que defender isso com unhas e dentes para que da
qui um pouCõ-nós não sejamos apenas um deserto. Preci
samos utilizar, sim, através do manejo das florestas que 
nós temos lá, provavelmente nós poderíamos ter a re
denção econôniica iião só da nossa região, mas atê do 
BrasiC mas esse manejo te"m que ser cientifico, estudado, 
e me parece a tecnologia, hoje, já colocou à disposição 
daqueles que quiseram, ã mane_ira de fazer. Mas ê claro 
que _essa maneira de fazer~ um pouco dificil, é complica
da, tem ãlguns cUstos. f preciso, portanto, que os gover
nos exijam o cumprimento da legislação, que me parece 
boa, mas_ que nem sequer _é conhecida, para que possa
mos preservar a riossa Amazônia, sem o que, dentre de 
pouco tempo. nós não teremoS nada mais do que um de
serto e grandes latifundiários naquela região. 

O SR. MÁRIO MARIA -- Exatamente, nobre Sena
dora Eunfce Michiles, nós defendemos o aproveitamente 
racional da Amazônia, sem esse açodamento como está 
ocorrendo atualmente. V. Ex•, agora, fez referência de 
que temos verdadeiras fazendas naturais de peixes, pei
xes de grande porte que, com a assistência do homem, 
eles podem ser muito mais produtivos e de proteínas es
peciai~ de que atualmente, como são os peixes -de grande 
porte que V, Ex• conhece, como o tambaqui, o tucunaré, 
o surubim, o filhote, o pirarucu e outras espécies cuja in· 
tensa pescaria está ameaçando de desaparecer. E este é 
outro cuidado que devemos ter, porque cerca de 80 espé-
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cies conhecidas e identifiça_das .estão s~ndo_ dizimadas_~_ 
com a tendênçia a serem extintas entre elas, como lemos 
recentemente, numa trabalho de cientistas e técnicos do 
Instituto Agronómico do Norte que, como o pirarucu, o 
peixe•boi, que é um mamífero que habita as ãguas da 
Amazônia, e o próprio tambaqui estariam ameaçados de 
extinção. 

Portanto, a nossa preocupação é que haja, na Amazô
nia, de uma maneira geral -e ~ue nós pretendemos en
cetar uma campanha a partir do nosso Estado - , um 
verdadeiro zoneam_ento nci desenvolvimento e_ na im
plantação de novos programas para a Amazônia. 

O Sr. Jorge Kalume --Permite V. Ex• um aparte? 

O SR. MÁRIO MAIA- Já permitirei o ap"arte--av. 
Ex•. nobre Senador Jorge Kalume. 

No Acre, por exemplo, nós conhecemos que na parte 
ocidental do Estado, praticamente, é inexistente a ocor
rência de castanheiras; existem só seringueiras e os serin
gais e as próprias seringueiras são mais dispersas do que 
na área leste, no chamado vale do do Juruá. Já no vale 
do Acre, tanto a seringueira quanto a castanheira fêrif 
uma prevalência impressionante, principalmente no vale 
do Purus, na área compreendida entre os afluentes do 
Iaco e o afluente do rio Xapuri, qlu::·eum subafluente do 
Purus, uma vez que ele é tributário do rio Acre. 

Nessa área é impressionante a densidade da prevalên
cia da castanheira e da seringueira, e é exatamente nessa 
região onde estão sendo JeitQs os desmatamentos desor
denados para se implantarem os chamados projetas 
agropastoris. Poderia ser feito um zoneamento. 

O Sr. Jorge Kalume- Eu gostaria de dar um aparte, 
neste momento, nobre Senador. 

O SR. MÁRIO MAIA- Concedo a palavra ao- nobre 
Senador Jorge Kalume que, talvez, venha auxiliar com 
muito melhor brilhantismo a tese _que eu estou desenvol
vendo. 

O Sr. Jorge Kalume - Eu gostaria de prestar um es
clarecimento a V. EX' Antes do avanço da tecnologia, 
antes das_ rodovias, das estradas, antes da migração in
tensiva que está ocorrendo na Amazdnia O<;ident;,il, mui
to especialmente Rondônia ejã se acentuando no Acre, o 
seringal nativo__-:- e, eu Vou falar dessa maneira até com 
pesar, eu sou um :,;audosista no bo01 sentido, e a melhor 
prova é que eu ando de auton1'6vel e não de carroÇa, mas 
é para situar o meu raciocínio - quando não tínhamos 
outra riqueza, quando não tínhamos condições de esti
mular outras culturas, os seringais eram preservados 
como templos sagrados. A Polícia pun-ia quem ferisse 
uma seringueira, quem chegasse no seu caule-e a matas
se. Eu mesmo, quando governei o Estado do Acre, man
dei apreender várias vezes _caminhões contendo casta
nheiras que se destinavam às serrarias_de Rio Branco. Eu 
achava que tinham de s_er preservadas. Mas, hoje, com a._ 
diversificaÇão dU nossa economiã~ eú. devo dizer ao meu 
estimado colega que as castanheiras e as seringueiras, 
hoje, se mantêm em ãreas o·clãsas. _Nós-temoS que; esti
mular a cultura da castanheira e vou dizér por quê. En
quanto num hectare nós temos uma ou du_ª~_castanhei
ras, num hectare _num plantio racional nós teremos 80 ár
vores. Enquanto num hectare de seringueira_ nós temos 
uma árvore, no plantio racional nós temos 500 árvores, 
Veja V. Ex• o tempo que se perde para colher o fruto des
sa castanheira num hectare, quando nós podiamos ter 
rlantio racional. Mas, a castanheira silvestre precisa, no 
miníma, de 20 anos para produzir, enquõ3nto no plantio 
rucionõ31, hoje, com a tecnologia moderna, ela nrecisa de 
cinco anos pam produzir". -- ---

O SR. MÁR[_O_MAl_A ~ _Exato:_ os clones de enxertia 
num prazo de cinco anos estão produzindo. 

___ Q Sr. Jorge Kalume- Eu quero dizer a V, Ex• .. ,. 

~ ]>_-SR. l\1ARiq MAIA -::- Eu ia ãbOidar ess~ a~pectô. 
O Sr. Jorge Kalume- ... que nós devemos fazer, ao 

invés de __ manter_ essa área ociosa. vamos estimular o 
plantio da castanheira que é uma riqueza fabulosa, inclu
sive serviria para exportar, para substituir as _nozes -que 
importamos da Europa, sangrando e exaurindo nossas 
divisas. V. Ex• é médico e sabe muito mais do que eu. 
Mas eu leio iTiuito sobre a matéria. Três castanhas equi
...._a\eJ11, em valor nutritivo, a um ovo. Veja V. E:v o_que se 
perde na região amazônica, pelo fato de não_seestimular 
o plantio da castanheira. Eu pessoalmente não tenho in
teresse mas estou estimulan_dp amigos nossos, no sentido 
de conseguir financiamento e plantar castanhais. E al
guns, anemicamente, jã começaram agora, inclusive no 
vaie do Juruá, onde não existe a castanh:,i, existe a casta
nheira. _E vamQs_.fazer uma experiência muito em breve. 
Inc_lusive, eu vou dizer para V. Ex•, elemento d_o _PMDB, 
e eu fuí lá estimular, porque é homem probo, que tem 
condições. tem idealismo e que pode produzir riquezas 
para o sei,! Município e será mais -riqueza para o EstadO 
do Acre. Fiz questão de entrar neste assunto para escla
reçer a V. Ex• da sua importância. E quanto ao desmata
mento, a minha pQsiçào é conhecida. Eu sempre fui con
tra, _sou _a f;tvor da ecologia. 

o Sr. MÃRID-MAIA - É ,erdade. 

O Sr. Jorge Kalume - Eu sou íncompreendido. 

O SR. MÁRIO MAIA - Sou --testem~~ha -disso, 
-n-oore-Séóàdor:---

o Sr. Jorge Kalume -Inclusive fui muito combatido, 
no ãnõ passado, por um ponto que eu ex temei. Eu sou a 
favor" da ecologia. Mas meu querido e estimado compa
nheiro. como s-e irá fazer o progresso do Brasil ou da _ 
Amazô~ia se ffiantivermos 3 selva intacta; como Oizia, 
hâ poucos mQmentos, a nossa Senadora? O desmata
meTito, Sim, de rrianeira- racio_n_al, de acordo com as ne
cessidades; combato a irracioOaljdade. 

O SR. MÁRIO MAIA - Exatamente essa é a nossa 
tese: é o combate à irracionalidade criminosa, à des
truição da natureza para substituir por uma riqueza ... 

O Sr! __ J9rge_Kalume --Mas, de qualquer maneira, eu 
já estou me alonga~do com V. Ex• e meus apartes são 
muit_o breves._J'vf.!J.S, dessa vez, o assunto é palpitante, 
principalmente para mim, toca-me a alma, a_ min_ha sen
sibilidade. 

O SR. MÃRIO MAIA - Para nós. 

O Sr. Jorge Kalume - O que nós temos que fazer é 
derrubar a selva e nlantar _castanheira, seringueira, gua
raná, caáu, que vai sUbstituindo essa selva improdutiva, 
que só serve para expelir a clorofila, que as outras árvo
res, também, substituirão iiesse pârtlcular: Que, veriha o 
g<ido- tambéfn paí=à- eSsas -áreas, POrque é mais riqueza 
para nós. ~este o ãparte que c:fueria. oferecer a V. Ex.', 
cóm as minhas escusas pelo tempo que tomei. 

O SR. MÁRIO MAIA - Eu agradeço a intervenção 
~e V. Ex.~ que, abs_o!Utamente, nãQ conflita com as ll.QS

sãs idéias, pelo contrário, vem fortalecê-las. A tese Ctue 
nós_ estamos defendendo é exatamente essa, é a explo
ração racional da natureza amazônica e da floresta.- En
tãO, nós temos que atingir, de qualquer forma, a nature
za, mas não há necessidade dessa depredação desordena
da. como acabei de des-crever, onde se derrubam cen~e
riits de he_~;tares sem_um mínimo planejamento de apro
vcitani:ento de qualquer árvore. Se se tivesse feito um_ 
planejamento anterior, antes de se fazer a derrubada, e se 

apr'oveit_a_rem _toda~ aquelas árvores ou, pelo menos, as 
árvores nobres, para transformá-las em tábuas, em ma-
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dei~a ~e l~i, em carvão vegetal, enfim, aproveitar a natu
re~a. aquela riqueza que está sobre o solo e não desiruíM 
la para substituí-la por uma riqueza que, à prímeira vis
t~. parece bem inferiOr àqtii!la que está presente aos nos-
sos olhos. - -

Quanto-aos castanhais, eu ia tocar neste assunto. Te
m-os mais ou menos a mesma idade e estamos acompa
nhando essa evolução em nosso Estado, os desmatamen
tos. V. Ex~~ testemunha de que quando éramos muito 
mais jovenS, no verdor dos anos, o espaço entre a minha 
cidade e a de V. Ex•, Xapuri, Capital Rio Branco/Xapu
ri, era ligado apenas pelo rio Acre e agora se faz através 
de uma estrada. E, nessa estrada, quando visitamos as ci
dades de Xapuri-Brasiléia, vemos que há um desmata
mento enorme de um e de outro lado. E eu tenho notado 
ultimamente que aquelas áreas enormes desmatadas são 
ocupadas, muitas delas, praticamente com nada, estão 
encapoeiradas, têm ãlgumas poucas manchas bovinas 
ocupando aquela área enorme. E, dramaticamente, aqui, 
ali e além, algumas castanheiras seculares mortas em pé, 
ress_equidas~ Vemos, então, uma imagem dramática e en
tristecedora. Desocupou-se aquela área e não foi substi
tuída ror nada, nem pelo gado sequer. Nós, então, gos
taríamos que, nessa nova fase de compreensão dos 
problema; da nossa Amazônia e do Estado do Acre, in
centl~àssemõs o reflorestamento dessas áreas que foram 
dizímãdas e que não foram sequer ocupadas, transfor
madas em pastagem, fossem recuperadas através do 
plantio da seringueira, da castanheira e de outras plantas 
também de cultura permanente, tais como cacau, 
nimenta-doMreino e outras, inclusive oferecendo habitat, 
procuranao recup6rar, de maneira racional, o antigo am
biente e a ecologia, não se fazendo apenas uma monocul~ 
tura, porque, como V. Ex' sabe, nobre Senador, até ago
ra não se conseguiu ainda implantar um seringal no Acre 
que tivesse resultados econômicos. Nós estamos tentan
do isso hâ. vários anos. Existe uma mostra de seringal no 
vale do Juruá, V. Ex• deve conhecer. Mas, até agora, não 
deu uma·resposta econômica. Somos pelo replantio des
sas árvores mas poderia ser feito de uma maneira ecléti
ca. O que nós estamos fazendo é destruindo _uma riqueza 
natural antes de ela ser suhstitufda por outra riqueza ra
cionaL Enquanto não se implantam os castanhais e os se
ringais d~_cultura. que não se derrubem as seringueiras-e 
as castanheiras que, bem ou mal, ainda repreSentam uma 
fonte de riqueza subStancial para a nossa Amazônia e 
para o nosso Estado, especialmente. 

Portanto, estou de acordo que, juntamente com apre
servação dos seringais_ e castanha is; se inCentive a for-
mação de: ' 

Primeiro. ·adensamento dos seringais nativos, estimu
lando o naSêtmento" de novas castanheiras e seringueiras, 
niesmo na maTii virgem, que serão semeadas pela própria 
natureza. 

Segundo, plantio racional das seringueiras, como vem 
se- fazend_o,-e -a iniplantaçào dos castanhais, escolhendo 
as terras- ·aa:equa:das, _qu.ejâ eStãO selecionadas pela pró
pria natureZa. 
_ E ª-queles espaços que foram esvaziados para, preten
samente, serem transformados em pastagens e que não o 
foram~ são-grandes áreas- acredito que dentro de se
te, oito, 10 _anos esta_rão exauridos e ter-se-á que fazer 
uma nova planificação de ocupação dessas áreas. Desde 
já devemos estabelecer e incenti'-:ar uma política racional 
de recuperação da natureza a partir daquelas plantas 
nobres, -das árvor~ nobres que foram e ainda são um 
manancial de riqueza para as populações da Amazônia_e 
esrecificamente o m_eu Estado, o Estado do Acre. 

Era esta u notícia que queria dar e, de outra feita, pre
tendo f:ner um pronunciamento mais aprofundado e mi
nucioso sohre o asstmto, nesta_Casa. 

J\.1 ui to obrigõ3do, Sr. Presidente e Srs. Senadores. 
(Mui to bem!) 
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O SR. PRESIDENTE (Lomanto_Júnior) -_C01fçedo 
a palavra ao nobre Senador Nelson CarneirO, 

O SR. NELSON CARNEIRO (PTB- RJ. Pronuncia 
o seguinte discurso.)- Sr. Presidente e Srs. Senadores: 

Com o jornal Desafio de Hoje, que se edita mensal
mente no Rio de Janeiro, os quinze milhões de deficíen
tes do Brasil e de Portugal dispõem 1 agora, de um porta
voz, na defesa de suas reiVindicações e na luta pela me
lhor assistência o_ficial, difundidos os importantes 
problemas da assiStênCfà específica, para cuja solução se 
impõe a mobilização de toda a comuniQ.ade. 

Em seu último número, esse mensário examina, em 
editorial, o _relatório para o corrente ano do Fund.o das 
Nações Unidas para a Infância, onde se declara que, no 
Brasil, morrem Q_[ariamcnte mH crianças por desnutrição 
e infecções, acreScentando que cerca de vinte milhões d~ 
brasileiros têm o seu potencial intelectual reduzido, prin
cipalmente em decorrência da fome na primeira idade, 
com quinze por cento dos brasileiros apresentando re
dução da capacidade intelectual, em virtude da alimen
tação deficiente~_ 

Somadas a essas as vítimas de outros fatores causais 
da deficiência mental, inclusive os genéticos, ()_~ traumais 
de parto, a falta de assistência prê, peri e pós~ natal, além 
de fatores de ordem mecânica e teremos uma triste Visão 
no que tange ao resguardo do futuro da nossa infância c 
da nossa juventude._, _ 

O assunto deveria ser_ prioritário e não poderia ficar 
prejudicado pela alegação de falta de recursos dos seto
res sanitários. 

Parece que os ditos setores acreditarn que os proble
mas dos defi_cientes sejarn enCargo-exclusivo-da APAE, 
das Sociedades Pestalozzi e entidades assemelhadas, to
das elas mal dotadas de recursos, principalmente de ori
gem oficial. 

Chama esse editorial, .. Frieza e Negligênci8", do }or
na\ Desafio de Hoje, especial atenção para .. os-constan
tes cortes orçamentários, que são feitos, sem exp1i~ções,. 
de convênios assinados gerando encargos vários", para 
revelar que o assunto não vem sendo encarado com a ne
cessária seriedade, acentuando: 

•• As prioridades estabelecidas no trato das ques
tões da educação ou da reabilitação deixam transpa
recer que a questão fundamental es~á relegada a pla
no sec.undáriO." 

Ao registrar a luta desse jornal e os justos reclª"r_nos 
dos seus dirigentes, corri vistas ao eficaz equaciona:niento 
do problema dos deficíenfes nO País, queremos 
solidarizar-nos com _çs_se propósito, apefand(fpãra que o 
Governo empreste a esses abnegados lutadores uma as
sistência verdadeirarrümte efic;az, amparando milhões d~ 
pessoas que enfretam, num País, graves problemas de 
subsistência. 

Era o que tínhamos a dizer, Senhor Presidente. (Muito 
bem! Palmas.) 

O SR. PRESIDENTE (Lomanto Júnior) - Concedo 
a palavra ao nobre Senador Gabriel Hermes. 

O SR. GAI!RIEL HERMES (PDS -PA. Pronuncia 
o seguinte discurso.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores: 

Os bacharéis eroCiências-Contá_be1s qUi trabalham no 
serviço públíco federal são responsáveis por razoâvel 
parte da eficácía -da gestão financeira e Patrimonial e 
pela parte preponderante do controle interno e externo 
sobre as despesas e as receitas públicas, no exercfcio dos 
cargOs de contador, auditor e fisca] de tributos. 

Há poucos dias, tomei c_o-nhecimcnto, pela Gazeta 
Mercantil, de 12 de novembro, de informações divulga~ 
das pelo contador Fernando de Olivcil"a, titUlar da Secre
taria Central de Controle Interno, que substituiu a Coo-
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tadoria Geral da República, dando conta à opiriião 
públk:_:a sob r~ .algumas ilegalidades_ com dinheiros públi
cos, apuradaS nos últimos meses pÔr acjuefe sistema de 
controle contá bit. As irregularidades comprovadas eram 
de várias espédes, merecendo destaque:_ aplicação no 
open market de adiantamentos para despesas; desvio de 
auXílios para víiíinas de enchentes; aquisição de_ micro
computadores e automóveis por empresas· públicas para 
revenda subsidiada a empregados, com total violação 
das finalidades institucionais; impUtação à merenda es
colar de gastos c_om alimentos sofisticados e caros; uso 
em fins_estranhos de verbas destinadas ao-combate à 
febre aftoSa; aplicaÇão em pagamento de motoristas e 
datilôgrafos de dotações para a preservação de patrimô
nios -históricos; desvio de financiãmentos -de bancos in
ternacionais de desenvolvimento para compra de auto
móveis e até decorações. Sabem os órgãos de controle fi
nan·ceiro que essas infringências cOnstituem pequena 
quantidade das irregularidades e fraudes cometidas com 
dinheiros públicos e que parte destes são_ apropriados, 
mediante artifit:ros vários, em patririlônios privados, 
registrandO-se inclusiVe sobrepreços absurdos em ser
Yiços CÓntratados e pagamentos por pontes e outras 
obras inexistentes. Tais infrações à lei atingem a bilhões 
de cruzeiros, suportados pelos sOfridos- contribuintes~ 

--Centenas -de inilhões de cruieiros são i-ecuperados jâ na 
esferã" administrativa, como resultado_da auditoria_ inter-

. _na, feita pelas próprias Secretarias de Controle Interno 
dos Ministérios, ou da auditõrfa externa realizada pelo 
Tribunal de Contas. da União._ 

- Entre"tanto, é selnpre preferível prevenir o i:-ometiffien
to de irregularidades do que procurar o ressarc~mento 
dos prejuízos cau_sad_os ao erário. Isso em grand~ _parte é 
obtido através de boa o.rganização c_ont_ábil e de qualifi
cados graduados nas ciências contábefs. 

Porém, os s_alários oferecidos pelo Governo Federal 
não são atrativos para bons contador~ e auditores, ço
meçando pelo ínfimo vencimento de Cr$ 347.978 na refe
rência 5 e chegando ao topo da referência 25 com Cr$ 
877.692, issojâ com o reajuste de J'l de julho de 1984. 

Convenhamos que não se pode estimular Cieiltistas e 
tecnólogos com remUneraÇões dos valo_res mencionados. 

No _que concerne à gestão financeira e patrimonial, a 
Administração federal corre o risco de recrutar profissio
nais de menor capacitação na-s CiêriCias conffibeis ou de 
c~meter- a ilegalidade de prover cargos inerentes a este 
caffipO científico por profission-ais de outras áreas de co
riheci_tU.e_nfo_. _Isto já acontece e somam a·cen~enas o~~-

. gos VagoS de ~ontador e de auditor, nos Ministêrios,- n'ãs 
autarquias e nas empresas federais. 

lentando atenuar os efeitos negativos dos baixos ven
cimentos, em 2 de dezembro de 1982 encaminhei ao 
DASP, na pessoa de seu Diretor-G_eral, economista José 
Carlos Freire, um ant<:projeto de lei objetivando conce
der a gratificação de produtividade também aos confa
dores, auditores e técnicos de .controle interno. Não se 
trata de favor nen-l exceção, de vez que citada vantagem 
fOra inSfíttiídã em beriefício da laboriosa classe de fis~is 

. de tributos federais mas havia sido estendida às demais 
carreiras fiscais, assim como às categ6rias de controla
dor, de arrecadação, inspetor de abasteCimento, fiscal do 

_ _tnibatho e, ainda, aos membros do Míriistério Público e 
às categ_Qrlas de procurado! da Fazenda N_a_c;ionaf, aSs~s
tentéjU_rfdico, p~~~urad,or autárquico e P~ocllrad<?_~ dO 
Tribunal Marítimo, através_ dos Decrelos-leis n9s t.iõ9, 
de 1979, 1.710, também de 1979~ e 1.820, de 1980, e das 
Leis n<1s 6.970, de 1981! e 6.986, de 1982. Equivalente 
vantageffi foi dada aos têcnicos de_controle externo, que· 
operam no Tribunal de Conta~ da Uni_ão, através do 
-Decret~-lei n_9 2.1 12, de 1984. · 

Não apresentei o projeto de lei nó Senad9, porquanto 
os artig JS -57, item V~ e65 da Constituição Federal reser
vam- ao P_reside:nte da República a iniciativa legiferan-te a-
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respeito de s_ervidores públicos da União, seu regime 
jurídico ou fixação de vencimentos ou vantagens para 
Cles. ·- ---

Em meados de 1983, o Diretor-Geral do _DASP me 
respondeu em ofício, informando que a ConstitUição ve
daya a extensão de vantagens entre grupos ocupadonais. 
Para mim, essa explicação era incoerente, de vez que a 
gratificação de produtividade havia sido estendida para 
as diversas categorias funcionais que mencionei, pelo 
próprio Pode! Executivo, mediante decretos-leis ou leis 
de sua iniciativa. 

O temPo transcorreu um pouco e, no dia 29 de agosto 
do ano em curso, li no Correio Brazlllense que o DASP 
teria enCaminhado ao Presidente da República proposta 
objetivando iõs.tituir nova vantagem pecuniária, denomi
nada gratíficação de atividades técnico-administrativas, 
para ser outorgada a economistas e técnicos em adminis
tração. Ora, isso me pareceu uma flagrante discrimi
nação contra os ~ontad9res, audito_res e técni~os de con
trole interno, precisamente porque exercem funções 
técnicó~administtativas e pertencem ao mesmo grupo de 
nível superior daqueles. 

incontinente, enderecei carta ao Dr. Jos_é Carlos Frei
re., reivindicando- a inclusão dos bacharéis em ciências 
contábeis entre QS bene_ficiârios da cogitada gratificação 
de atividades têcni-co~administrativas ou, como alternati
va, a concessão aos mesmos da gratificação de centro!~ 
interno. 

Quero, agora, registrar a resposta insatisfatófii:i que 
recebf do DASP, contida no oficio n'~ 2.234, de 24 de se
tembro de 1984, subscrita por seu SecretáriO-de Pessoal 
Civil, Dr. Newton Mendes de Aragão. Diz essa autorida
de administrativ~ .. que o assunto, sob o ponto ·de yista 
global, carece de acurados exames de diferentes áreas go
vernamentais, considerando-se a reconhecida defasagem 
que-se verifica na retribuição do serviço público federal". 
Enb:ndo _desconexa a resposta, porquanto não esclarecu 
porque a gratificação de atividades técnico
administrativas seria restrita a economistas e técnicos em 
administração e os motivos da exclusão dos contadores, 
auditores e técnicos de controle interno, já que todos es
ses servidores federais desempenham atividades equiva
lentes e integram o mesmo grupo de nível superior. 

É curiãl Que o DASP - na qualidade de organismo 
central da administração de pessoal civil -_precisa 
condÚZir-se com i_mparcialidade perante as diversas cate
godas- fUncionaiS, senl privilegiar umas e ·desprezar o-u
fras . 

Quer-me parecer que não incorro em injustiça ao for
matiza-r, agora e OeSte plenário parlamentar, meu protes~ 
to contra a atitude do DASP por negar às operosas cate
gorias de_ contador, auditor e ·técnico de controle interno, 
prirrieiràrõente·: ã. .&:rãtifiÕiiÇão de produtividade estendi
da às Carreiras de controlador da arre~adação, inspetor 
d_e abastecimentõ, fiscãl do trabalho e a todas compreen

didas nos serviÇos jurídié.os, e ainda, em 1984, ã de técni
C_t;> de controle externo, e;, recentemente, a grãtifici:ição de 
atividades técnico-administrativas proposta para as cate
gorias de economista e técnico de Administração. As 
atrilmições dos contadores, auditores e técnicos de con
trole interno não são de menor complexidade dificuldade 
e valor do que as que cabem às demais espêcies funCiõ
nai~ mencionadas. 

Ao consignar esta reclamação pela forma como o 
DASP está conduzindp o assunto exposto, quero toda
via, manifesta.r:minha esperança de que seja corrigida a 
dÍSparjd_ade de tratam_ento.-no exame da matéria pela Se
cretaria de Planejamento e P-elo próprio Gabinete Civil 
da PresidênCia ifa República. 

Não estou pleiteando privilégios aos bachar.éis _em 
ciênCías cOrifãOeiS que ocupam óS CargOS de contador, 
auditor ou técnico de controle interno, mas unicamente 
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reconhecimento ao mérito dos mesmos e equitatividade 
perante categorias assemelhadas.. (Muito bem!) __ 

O SR. PRESIDENTE (lomanto Júnior)- Concedo 
a palavra ao nobre Senador Pedro Simon. 

O SR. PEDRO SIMON (PMDB- RS. Pronuncia o 
segu_inte discurso.) - __ Sr. __ P_r~idente, Srs. Senadores: 

Comemoramos hoje;- 30 de novembro, O Vigésimo ani
versário da sanção da Lei n'i' 4.504, conhecida como o Es
tatuto da Terra, primeiro instrUmeTitOlegal promulgado 
no Brasil, a dispor sobre a execução de uma_ reforma 
agrária. Não pretendemos historiar a luta pela conquista 
dessa Lei. Não podemos, porêm, deixar de assinalar que 
sua promulgação signific_oU -uma_ importante vitória do 
progresso contra _o conservadorismo e o atraso em nosso 
País. A história da _Lei n9 4.504 se confunde com a luta de 
milhões de trabalhadores rurais, em várias décadas, pelo 
legítimo direito de ter um peda~ de terra onde trabalhar 
e produzir alimentos bãsicos para nosso povo e matérias 
primas indispensãveis ao funcionamento e crescimento 
do nosso parque industrial. 

Que balanço podemos fazer, porém, após esses Vifife 
anos de promulgação do Estatuto da Terra? A estrutura 
agrãria brasileira, depois desses vinte anos, corresponde 
às neces_s_idades do Brasil e do povo brasileiro? Evidente
mente que não. A triste verdade que se pode constatar é 
que o Estatuto da Terra nuitca Toi aplicado deVidamente. 
Trataram de reduzí-lo à letra morta. É mais: ele foi fla
grantemente violado e co_ntrru:_iado. 

Durante o intervalo de te_mpo que se mede entre O ano 
de sua promulgação e a época atual, enquanto, de um la
do, em muitas regiões do País; pioraram as condições de 
vida dos trabalhadores do campo, verifiCando-Se, ao 
mesmo tempo, um agravamento dos conflitOs de terras, 
as autoridades_ governamentais ficaram, em geral, omis
sas ou se- puseram_ francamente ao _lado da cqntra
reforma, contribuindo, em contradição com a legislação 
vigente, para adiar ou dificultar a solução dos complexos 
problemas que se eternizam no meío rural brasileiro. 

É fora de qualquer dúyida que o estado de pobreza em 
que continua a viver parcela COnsiderável do povo rural 
não tem minorado no decorrer dos_~nte anos de e;dstên
cia omissa do Estatuto da Terra. São fatosnotórfcos õ
aumento do subemprego, a quantidade crescente dos 
.. bóias-frias''. dos trabalhadores volantes em geral, a fa
velização das periferias das cidades para onde acorrem 
os migrantes rurais, o agravamento da violência urbana 
e o crescimenlo rápido do des.emprego, que adquire pro
porções cada vez maiores nos grandes centros, especial
mente nas áreas metropolitarfãS: 

Nesses vinte anos, agravou-Se, também, o grau de con
centração e de monopolização da propriedade da terra 
contra os quais foi pfOrriulgada o Estatuto da Terra. -

Em 1950, Srs. Senadores, o número de estabelecimen
tos, com menos de. 10 hectares, representava 34,4% do 
total: em 1980, o seu núfnet-o passou a representar 50,3% 
do total dos _estabelecimentos _agropecuários. Mas o pior 
é que a área desses mesmos éstabe_l_ecimentos, que em 
1950 correspondia a 4,4 hectares, havia-se reduzido, em 
I 980, 3,45 hectares, Qma área pequena demais para pro~ 
duzir, nas condições usuais de nosso Pafs, o necessário 
para o sustento de uma fa_mília. Em contrapartida, os e~ 
tabelecimentoS acima de 10.000 hectares, que em 1950 
eram 1.61\ com a_ ext~s.ão total de 45 milhões çle hecta
res,já em 1980, passaram para 2.410, elevando para mais 
de 63 milhões. de hectar~- sua extensão total. 

Em outras palavras, em 1978, os estabelecimentos lati-_ 
fundiários ocupavam 86%-das terras brasileiras, enquan· 
to os minifúndios c.orx:e,spondiam apenas 9%. 

Uma política favorável aos pequenos e médios produ
tores familiares não será só just.ã do ponto de vista sócio-__ 
econômico, como também indispensãvel para o cresci
mento da economia do Pats, pois é sabido que a produ_ti-
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vidade por área é sempre maior na razão inversa do ta~ 
manha do estabelecimento. Além do mais, no Brasil, os 
estabelecimento; de menos de 100 hectares, apesar de 
possuírem 20% da área total de_ terra, mantém e. utilizam 
muis da metade da área de lavouras e d.etém cerca de 48% 
do parque de_ tratares agricolas. Esses mesmos estabele
cimentos, de menos de 100 hectares de tamanho, que 

--=-~abastecem o rriercado interr"io, de acordo com o censo de 
1975, COm 89% dã produção de rnatldioc;:a, 83% da de fei
jão, 78% da de batata inglesa, 72% da de milho, 60% da 
de caf~. 55% de soja, 49% de arroz, superam de muito, 
quanto à produção de alimentos, a posição das grandes 
propriedades de SOO hectares acima, que concentram 
57% da área agrícola nacional. 

Apesar do sacrifício e do patriotismo do agricultor 
brasileiro, a produção de grãos no Brasil piora ano após 
ano, e. com ela, agravam-se os problemas alimentares do 
nosso povo. A fome e a subnutrição alastram-se. 

Jã tive oportunidade de mencionar desta tribuna fatos 
que comprometem o nosso futuro com nação soberana e 
que forem profundamente nossa sensibilidade_. 

Nas cidades maiores do meu Rio Grande, forma-se as
~ustador- cenário dedesilutficào comparável ão n·ardeste 
brasileiro e os pequenos gaúchos que são ali criados ser
vem para caracterizar uma espantosa sub~raça, tal foi a 
condusão a que chegou o médico e nutricionista, Luiz 
Varo Duarte, depois de muitos anos de pesquisas sociais 
realizadas no meu Estado. 

No mesmo estudo, o Dr. Luiz revela que essas 
crianças gaúchas, já aos 13 anos da idade, chegam a mos
trar uma diminuição de até 10 centlmetros de altura. 

-Ainda nesse mesmo estudo, com dados da Secretaria 
de Saúde do Estado, ficamos sabendo que a mortalidade 
infantil entre a população favelada e Porto Alegre al
cança, presentemente, 73%. E os que sobrevivem, enfren
tam uma sitlia-çào subumaita, tanto que de criaitçaS ma
triculadas na primeira-série do primeiro grau das escolas 
públicas estaduais, 60% delas ap~esentam atraso em seu 
crescimento em seu- fãciOdnio. 

A diminuição, porém, não é só físicã. Ela incide - e 
fortemente -sobre a capacidade mental dessas crianças, 
cujos déficits de proteínas chegam a 65% e as calorias a 
93%, ca-rências (jue tém seu inicio no útero das mães. Hâ 
crianças com cérebros atrofiados e sem músculos abdo:_ 
minais nOrmais, por falta de substâncias essenciais. Há 
críanças gaúchas cegas, por falta de vitamina '"'A". 

t, enfim, uma esp"écie de-sub-raça que estã sendo cria~ 
da no_ Brasil devido ao modelo de exportação e à falta de 
aWmentos que a ~política oficial de estímulos à produção 
de produtos agríc~las_ ~xportáv~is _estã prov_ocando. 

Çom muita propriedade, o -D_r._ Tancredo N_evei"," can
didato já_ eleito pelo consenso- da f':'Jação, _afirmou, no gi
gantesco .~to promovido em Port? Alegre, pelos agricul
tore.o; do Rio Grande: no dia 2-10:..84, e que ecoou nacio: 
nalmente como o "Grito do Campo", que: .. A agricultu
ra _é a base de todas as atividades econômicas, e nela estã 
a própria garantia de vida sobre a terra. No amanho das 
glebas, temos a renovação constante da natureza e a 
transformação da energia nos alimentos de que carecem 
todos os seres vivos". 

E sentenciou o candidato da_ Aliança Democrátka: 
"Só são realmente fortes, com a segurança de sua sObe
rania, sem recurso de tt.itel<!-s externas; os países que con

_tam com_ uma agricultura eficiente. Por Isso, coloco a 
~gricultur·a como uma questão básica de séguranç·a na

cion~:. 
A produção de alimentos em Quantidades e qualidades -

suficientes para a alimentação do povo é, inquestionavel
mente, um fator decisivo, não só para o normal d"esen
volviOJ.ento e fortalecimento de nossa gente, mas, igual
mente, para a estruturação e consolidação de instituições 
democráticas. Não pode florescer a dem_ocracia com es
tÔmagos roncaÔdo, com panelas vazias e com a subnu-
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trição minando as energias físicas e intele_ctuais dos bra
sileiros. 

Ê csp<lntoso constatar que a produÇão de grãos no 
Brasil se ens:_o11tra, há ~ete meses, estacionada em torno 
dos 50 milhões de to_~eladas, para uma população cres
cente, Q que redunda numa acentuada redução do fndice 
de alimentus per capita. 

N.os.sQ produção de_ cereais: por conta do modelo ex-
- por_tador, __ ~ _de 400 _g_r_amas po"r- dia pOr brasileiro, en

quanto produzimos apenas 20 grãmas de feijão por bra
sj\eiro, por dia. "20 gramas de feijão por dia", Srs. Sena
dores. para cada brasileiro! 

As estatísticas oficiais da dívida social provocada pela 
subnutrição são ateriador:ii>. O Temente-Brigadeiro 
Waldir de Vasconcelos, Ministro-Chefe do Estado
Maior das Forças Armadas (EMFA), enfatizou que, "no 

·ano que fin~ou, 1983, cerca de 47% dos jovens, de I mi
lhão e 450 mil convocados (para prestar o serviço mili
tar), 450 mil foram considerados incapazes ... " 

O Ministro da Saúde, Waldir Arcoverde, em divul~ 
gaçào feita"-durante os preparativos da campanha deva
cinação, -em julho último, declarou que iríam morrei, -em 
todo o País, em 1984, 308 mil criançaS com até 12 meses 
de idade. Na mesma -oportunidade, o Ministro da Saúde 
declarou-se assustado, com a "patologia da pobreza", 

- segundo expressão do próprio Ministro. Segundo ele, as 
principais causas da mortalidade infantil seriam: 28% 
problemas perinatais; 39% diarréia; I 2,2%, doença do 
aparelho re.o;;piratório; -8% doenças infecciosas e parasi
târias. Aiilda Segundo estimativa do Ministério da Saú
de, de fome, simplesmente de fome, iriam morrer 7 mil 
crianças brasileiras de- até um ano de idade, isto é, 5% do 
total das mortes. 

Creio que os dados demonstram à sociedade que o 
quadro a tua( da fome, miséria, subnutrição· e- outras cóa
gas sociais está a comprometer o nosso própriO-futuro 
como nação --soberana e independente. A história da so
ciedade hu.rnâna mostfa que não-pode haver nação forte 
com povo faminto. Que não pode haver desenvolvimen
to auto-sustentado do mercado interno, básico para a er
radicaçãO do- atraso social, político e cultural, sem uma 
agricultura pUjante. -

Creio. Srs. Senadores. não ~xagerar ao afirma~ que o 
aumento da produção de alimentos báskos é, no Brasil 
de hoje, uma necessidade vital, não só do ponto de vista 

_político e econômico, mas também_ do ângulo da segu
rança nacional e até mesmo _uma que.o;tào primária de so
lidariedade humana. 

A ret1,1idade mostra,_ e exige, q:ue é chegada a hora de 
que o Estatuto da Terra deixe as gavetas onde dormiu es
ses últimos vinte anos e seja posto em prática. Somente 
com uma radical mudança da estrutura agrária brasileira 
conseguiremos resgatar a dívida soCial que está sendo le
gada às"gerações futuras. O Estatuto da Terra é o instru- _ 
menta legal indicado para iniciar essas mudanças que a 
soberania- nãcional e solidariedade humana estão a recla
mar. 

Com sincero júbilo, eu trouxe a esta Casa para que. 
constasse de s_eus Anais o programa básico de reivindi
caç9es doi homens_ do ca1_11po do Rio Grande aprovadas 
num histófl.CQ_ ato público realizado em Porto Alegre, co
nhecido como Õ "grito do Campo", que foi a culminação 
de uma intensa mobilização pela base, em todo o Rio 
Gfandc e_- quêc·reuniu maiS de 60 mil agropeCuiuístas de 
todo o _Estado em estâdio de futebol da ~apitul gaúcha. 
Naqu-dU ocasião; os trabaflladore ·rurâ.is dC::-rUm mostra 
de um altO grau de consciência social e de patriotismo. 
Eles não se reuniram nem elab9raram reivindicações 
particulares ou eXclusivistas. Não estavªm lá pedindo 
um preço maior para a soja, para o arroz, o trigo ou o 
que quer que fosse_oem particular. Estavum lá para de
nuncinr o modelo econômico e social, a fome, a miséria, 
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o desemprego e para exigir fnudariCas ·profundas, urgen~ 
tes e abrangentes. 

Estavam lá, Srs. Senadores, a clamar _r.ela con-;ocaç~o 
de uma Assembléia Nacional Constituinte, Uvre e sobe~ 
rana e para exigir a "realização efetíva_de uma refOrma 
agrária, que comece pela distribuição das terras mal 
aproveitadas- públicas e privadas- de maneira a asse~ 
gurar o direito à terra a todos que nela quei_I:_am traba~ 
lhar". 

Reparem, Srs. Senadores, que são os traba_l_ttadores ru· 
rais defendendo a realização efetiva de uma reforma 
agrária no Brasil. 

Os homens do campo do meu estado pediram, tam· 
bém, o r~gate da soberania nacional~ "colocando os i:n· 
teresses do Brasil e dos Brasileiros acima dos ditames dp 
FMI", pediram, igualmente, o fim da recessão e a reto
mada do _crescimento económico; o fortelecimento do 
mercado interno; a implantação de uma política salarial 
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justa; a reorientação da produção para as necessidades. 
ih_[c~nãs e ~or -uma ampfa distribuição da renda, clama
ra~, tamb~m. pela implementação de un'l~plano de emer-

- gência relativo ao emprego, moradia e illírTientãÇâo, que· 
.. ~restaure, num menor _prazo possível, a dignidade da 
vida da gril.nde maioria do povo brasileiro". 

Para terminar quero, Sr. Presidente, Srs. S~nadqres, 
reafirmar minha convicção de que a realização de uma 
reforma agrária democrática e consoante com os legíti
mos interesses nacionais, é fundamental para dignidade 
do povo brasileiro e para a implantação de bases. sólídas 
de ínStítuíções democráticas dura0o1Jras·, comõ também 
para o fortelecimento de nossa sobent_nia naciorial (Mui
to bem!) 

O SR. PRESIDENTE (lomanto Júnior) - Não há 
Tnals 6I-ádores ínsctitos. 
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~ada mais havendo a t_ratar, vou encerrar a presente 
sessão, designando para a sessão extraordinária das 18 
horas e 30 minutoS, anteriormente convoc,a_da, a seguiftte 

o ORDEM DO DIA 
- Discussão, em turno único, do Projeto de Lei da Câ

m.arã n9 130, de 1984 (n~' 2.769/83, na Casa de origefn), 
de iniciativa do Senhor Presidente da Repúblíca, que al
tera dispositivos do Decreto~lei ns- 7.661, de 21 de junho 
de 1945 - Lei de Fali':ncias, tendo 
- PARECER, sob n9 794, de 1984, da Comissão 

- --de Constituição e Justiça, favorável, com emenda 
que apresenta de nQ 1-CCJ e voto vencido_ dos Senadores 
Morvan Acayaba e Hélio Gueiros. 

O SR. PRESIDENTE (lomanto Júnior)- Está en
cerrada a sessão. 

'(f.elanta-çe a ~essão à~ 17 hora~ e 41 mmutos) 

Ata da 235• Sessão, em 30 de novembro de 1984 

2~ Sessão Legislativa Ordinária, da 47~ Legislatura 

AS 18 HORAS E 3Q MINUTOS, ACHAM-SE PRE-
SENTES OS SRS. SENADORES: . 

Jorge Kalume- Altevir Leal- Mário Maia- Euni
ce Michiles- Fábio LuCena -_RaimundO -Parente

,Claudionor Roriz- Gal vão Modesto- Odacir Soares 
- Aloysio Chaves -Gabriel Herm_es - i-tt;lio Guei~os 
-Alexandre Costa- João Cast_e_lo_-:- Alberto Silva-
Helvídio Nunes - João Lobo- Almlr Pinto - José 
Lins - Virgílio Távora - Carlos Alberto "7" Moacyr 
Duarte- Martins Filho- Humberto Luce_n.a --Mar
cond_es Gadelh;;~. - Acl~rbal Jurema- Cid Sampaio -
Marco Maciel- Guilherme Palmeira--:- ~dQs L)'__!#
Luiz Cavalcante- Passos Pôrto - Jutahy_Magalhàes 
- Lomanto Júnior- João Calmon- José fg_nácio Fer
reira - Moacyr Dalla- Nelson CarneiiO ....:.... Morvan 
Acayaba - B.enedito Ferreira - Henrique Santillo -
Mauro Borges --Gastão MUller - José--FragelH -~ 
Marcelo Miranda- S.aldanha Derzi- Álvaro Dias
Lenoir Vargas - Carlos Chiarelli _- Pedro SimoQ -
.OctáVio CardosQ. 

O SR. PRESIDENTE (Lo manto Júnior) - A lista de 
presença acusa o:c-omparecimento de 5l_Srs. S_enadores. 
Havendo número regimental, declaro aberta a sessão. 

Sob a proteção de Deus, inidainos nossoS"""ffà9a!hos. 
O .Sr. l~"~SecretáriQ_procederá à leitura do Expediente. 

t: lido o seguinte - - -

EXPEDIENTE 
OFICIO 

Do Sr. ]9-Secretário da Câmara dos Deputados, enca
minhando à revis~ do Senado aut6grafos dos seguintes 
projetos: 

PROJEI'O DE LEI DA CÁMARA N• 243, DE 1984 
(N9 1.329/83, na Cua de origem) 

Define a atlvidade do Transporte Rodovlirlo Autô
nomo de Bens e dá ou ras providências. 

O COngresso Nacional decreta: 
Art. !9 Considera~se Transportador _R_o_dovi_ârío 

Autônomo de Bens a pessoa fTsica; pt-opritãi'ío ori" co--

- EXTRAORDINÁRIA -
Presidência do Sr. Lomanto Júnior 

propriet~rio de um só veículo, sem vínculo empregatício, 
devidam~?nte cada~~r_ado em órgão disciplinar competen
te, que, com seu veículo, contrat_e_s~rviço de transporte a 
frete~ de__ carga ou de passageiro, em caráter even_tual ou 
continuado, com empresa de transporte rodoviário de 

- bens, ou diretamente com os usuários desse s_erviço. 
Art. 2~> A prestaç_~o de serviços de que trata o artigo 

an~erior, compreende o transporte efetuado pelo_ contra
tado ~u seu preposto, em vias públicas ou rodovias. 

Are 3" Esta lei entra em vigor na data de sua publi
cação. 

Art. 4Q- Revogam-se_ as disposições em contrário. 

LEGISLAÇAO CITADA 
LEI N• 7.Q92, DE 19 DE ABRIL DE 1983 

Cria o Registro Nacional de Transportadores Ro
doviários de Bens, fixa condições para o exercício da 
àtivldade e dá outras providências. 

o PrestQente da República: 
Faço ~aber que o Congresso _NacionaJ d~ret.,__ e eu 

sanciono a seguinte Lei: ___ _ 
Art. 11'- Fica criado, no ~mbito dQ Ministérjo dos 

Transportes o Registro Nacional de Transportadores 
--_Rodoviários, destinado à- inscrição e cadastramento de 

quantos exercitem a _atividac;!e de transporte de bens, 
própi-ios ou de terceiros, com fins económiCos ou comer
ciais, por vias pública ou ·rodovia. 

Art. 29 O exercício, no terri~ório nacional, da ativi
dade a que se refere o a_rt. {9 desta. lei, é condicionado à 
obtenção de inscrição iio Registro Nacional que terá 
efeito de autorização legal para o desempenho da função 
de transportador rodoviário. 

§ \I' O Minístêit-iO dos Transportes disciplinarâ o 
funcionamento do Registro Nacional de TranspOrtac;lo
res Rodoviários. 

§ 29 Para inscrever-se no Registro de que trata esta 
lei deverá o transportador demonstrar que: 

1- preenche as exigências dispostas na lei n'1 6.813, 
de I O de julho de 1980; 

II -:- Pos;ui idoneidade para o exercícíó da atiVidade e 
~Ue-dispõe -dos meioS para desenvolvê-\~; 

IJT --detém capacidude de transporte exigida para a 
Úea de operação e especializaç3o pretendida, de acordo 
coiii as-riotmus baixadas pelo Ministério dos TransPor
tes. 
- ·§ 39 0- disposto no item I do § 2~> não se aplica ao 
trunsporte de carga própria. - - -

§ 49 A obtenção do registro habilita o tni.nsportador 
ao exercido da atividil.de e à assunção das responsabili
dades decorrentes dQ seu exercício, na forma das pres
crições legais e dos contratos que venham a firmar com 
os usuários. 

Art. 3~> O Ministério dos Transportes em função das 
neces~idades _oacionais de transportes poderá: 
I- e~tabelecer quotas anuais ou limites periódicos ao 

registro de novos transportadores: 

II - fixar direitos e deveres dos transportadores para 
com a administração dos transportes e estabelecer asco
mi nações às- infrações administrativas. 

~rt. 49 A fruição de benefício~ fiscais ou de qua:is
quer estlmulos concedidos por entidade governamental à 
atlvidade só s.erâ permitida a transportador autorizado 
nos termos desta lei. 

ATt. 5Q -A inscrição no Registro Nacional de que tra
ta o urt. 1~' destaJei integra as condições impostas pela le
gisiação púa O" licenciamentO e trânsito de veículo de 
carga ·no tCfri(ôtiO rHi.ciona\. 

Art. 6~> No tocante ao transporte internacional de 
bens, entre o Brasil e os pafses com redes rodoviárias_ in
terlf~adas, ficam ressalvados os direitos de reciprocidade 
assegUrados -em acordos oU convênios bilaterais ou mul
tilaterais firmados pelo Governo brasileiro. 

Art. 79 A presente lei será regulamentada no prazo 
de 90 (noventa) dias, a contar de sua publicação, 
re_speitando-se os direitos dos quejã exercem a·ãtlvidade 
de transporte rodoviário e aSsegUrandO-lhes inscriçã-o fio 
RegiStro Nacional e a coritinuação de suas ativi_dades 
com_ t! obsf!r~ánc!a das disposições da presente lei. 

Parágrafo único, Até que seja publicada a regulamen
tação de que trata este artigo, fica suspensa a outorga de 
novas a1:1torizições a pessoas fisi~as ou jurídicas para o 
exercíciO-da-aiívidade de transPorte rodoviário de cafga. 
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Art. 8" Esta lei cntrã em vigQfna data de sua publi
cacão, ~vogadas as disPosiçõe5 em contrário. 

Brasília. \9 de abril de 1_983; 162'1 da Independência e 
95~' da República ---JOÃO FIGUEIREDO - Ooraldi
no Soares Severo. 

(.4s Ç'omfssõe.~-de--c'oit.stitU[(;ao e Justiça e deLe-

gislarão Social.) -

PROJETO_ DE LEI DA CÃMARA N• 244, DE 1984 
(N~'-4.637/84, na Casa de origem) 

Altera a redaçào do art. 156 da Lei n'~ 7.210, de 11 
de julho de 1984 - Lei de Execução Penal. 

O Congresso Nacional 4ecreta: 

Art. \9 O art. 156 da Lei n_9_7,210, de 11 de julho de 
1984 --Lei de Execução Penal, passa a vigorar com a se
guinte redação: 

"Art. 156. Ojui2: poderá suspender a execução 
da pena privativa de liberdade, na forma previs~a 
nos arts. 77 a 88 do Códig9 Penal." 

Art. 21' Esta Lei entra em vigor na data de sua p~bli
caçào. 

Art. 311 Revogam-se as disposições_ em_~_ontrá~io. 

LEI N• 7.209,-DI: li DE.JULHO DE 1984 

Altera dispositivos do De~reto-lei nl' 2.848, de 7 de 
dezembro de 1940- Código Penal, e dá outraS provi
dências. 

O Presidente da República, __ 
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu 

sanciono a seguinte Lei: o 

Art. 1~' O Decreto-lei n~' 2.848, de 7 de dezembro de 
1940 - Código Penal, passa a vigorar com as seg_uintes 
alterações: 

PARTE GERAL 

TITULO V 
Das Penas 

CAPITULO IV 

Da Suspensi\o Condicional da Pena Requisitos da 
suspensão da pena 

Art. 77. A exeçuç~o da pena privativa .. de liberdad_e, 
não superior a dois anos. poderá ser suspensa, por dois a 
quatro anos, desde que: 
I- o condenado não seja re1I1Cidente em crime dolo-

so: 
II -a culpabilidade, os antecedentes, a co-nduta social 

e personalidade do agente,_bem como_os, mqtivos e as cir
cunstâncias autOriZem ~á -cOncêSsã6 do benefício; -

HI- não seja indiCado ou cablvel a subs_tituiÇão pre
vista no art. 44 deste Código. 

§ I~' A condenação anterior a pena de multa não im
pede a concessão do beneficio.-

§ 29 A execução da pena privativa ci.e liberdade, não 
superior a quatro anos, poderá ser suspensa, por quatro 
a seis anos. desde que o condenadq seja maior de 70 (se
tenta) anos de idade, 

LEI N• 7.210, DE li DE JULHO DE 1984 

Institui a Lei da Execução Penal. 

DIÃRIO DOCONGRESSONACIONAL(Seção 11) 

TITULO V 

Da Execução das Penas em Espécie 

CAPITULO !li 

Da Suspensão Condi~ional 

Ait. !56: O juiz poderá suspender, pelo período de 
dois ã qUatro anOs, a execução da pena privativa de li
berd~de, r1ã6 -supérior a doís anos, ·na forma prevista nõs 
art5. 77 a 82 do Código Penal. 

(À Comissão de Constituição e Justiça. J 

PROJETO DE LEI DA CÃMARA N• 245, DE 1984 
(n~' 3.858/84, na Casã de -origem) 

De iniciativa do $t Presidente da Reptiblica 

Autoriza a transferência da participação-di. União 
Federal no Capital da Companhia Nacional de Álcalis. 

O Congresso Nacional decreta: 

Art. 19 Fica o Ministério da Fazenda autorizado a 
transferir, para o património da sociedade de economia 
mista federal Petróleo Brasileiro S~A.. - PETROBRÃS, 
a totalidade das ações, de propriedade do Tesouro Na~ 

""dóllal, represerltativa do capital da sOciedade de econO
mia mista federal Companhia Nacional de -Âlcalis, bem 
como os créditos do Tesouro Nacional já contabilizados 
nesta última Companhia à conta de futuros aumentos de 
capital. 
* 1"' O lote acionário será transferido por valor apu

rado nos termos da Lei n~' 6.404, de 15 de dezembro de 
1976, tomando por base o património líquido integrante 
do balanço da Companhia Nacional de Álcalis. 

§ ~9 -Para os fins do" parâgr"afo anterior, a C6mpa
nhi;.~ Nacional de Álcalis fará levantar balanço patrimo
ili;.~l nos trinta dias seguinteS-à data de entrada em vigor 
desta-lei. - - - - -- - - ----

--§ 311 A transferência -dàs aç-ões para a Petróleo Brasi~ 
lei i-o S. A-:::..__ PETROBRÃS fa-r-se-á mediante a lavratura 
de termo no livro próprio da Procurador.ia Gei-a! da Fa~ 
zenda Nacional, na forma da alínea b do inciso V do art. 
10 do Decreto-lej n~'_J47, de 3 .de feV_Úeiro de '-??7. 

§ 4~' O valor das ações e dos créditos será contabilí~ 
zado pela Petróleo Brasileiro S.A. - PETR0)3RÁS, a 
crêdito da União Federal e à conta de futuras integrali~ 
:r.ações de capital na socieda_de, pelo Tesouro Nacional, 
observado, pela empresa, o disposto no art. 185 da Lei n"' 
6.404, de IS de dezembro de 1976. 

Art. 29 As ações e os créditos referidos po art. 19 
desta lei'serào utilizados pela Petróleo Brasileiro S.A. :.._ 
PETROBRÁS, para integra-lização de capital, na PE~ 
TROBRÃS Quimica S.A. - PETROQUISA. 

Art. 311 Efetuadas as operações referidas nos arts. )9 

e 2~' d~ta lei, a Companhia Nacioilal de Álcalis pasSará à 
classe de sociedade con_trolada pela PETROBRAS'--QUí
mica S.A - PETROQUISA. 

Art. 49 Esta lei e~~tra em vi~or na data ~e sua publi-
9-são. 

Àrt. -5~ - Revoganl-se as disposiçõeS- eln COritrârio. 

MENSAGEM N• 200, DE 1984 

EXce\entí~imos Senhores Membr~s do -Congresso Na
cional: 

Nos termos do art. 51 da Constituição _tenho a honra 
de submeter à elevada deliberação de V. Ex•s~ aco-mpa
nhado de Exposição de Motivos dos Senhor_es Ministros 
de Estado da Fazenda, das Minas e Energia, da Indústria 
e do Coriiércio e Chefe da Secretaria de Planejamento da 
Presidência da República, o anexo Projeto de Lei que 
"autoriza a transferência da participação da União Fe
deral na capital da Companhia Nacional de Álcalis''.. 

Brasília, 20 de junho de 1984.- João Figueiredo. 

Sábado I 4759 

EXPOSIÇÃ.O DE MOTIVOS N• 65, DE li DE JU-
- NHO DE 1984, DOS SENHORES MINISTROS 

DE ESTADO DA FAZENDA, DAS MINAS E 
ENERGIA, DA INDÜSTRIA E DO COMÉR
CIO E CHEFE DA SECRETARIA DE PLANE
lAMENTO DA PRESIDENCIA DA RE
PÚBLICA. 

Ex_celen_tíssimo Senhor Presidente da República. 
~presentamos a Vossa Excelência, projeto de lei que 

autoriza o Ministério da Fazenda a transferir para àPE
TROBRÁS Química S/ A - PETROQUJSA, mediante 
operação-'através da Petróleo Brasileiro SJA --PE
TROBRÁS, as ações do capital da Companhia Nacional 
de Álcalis, de propriedade do Tesouro Nacional. 

1. A proposição visa a integrar a Companhia Nacio
nt~l de Álcafis, sociedade de ecotiomia mista federal que 
exerCe atlvldades no setor químico, ao complexo petro
química em operação no País, no qual a Petróleo Brasi
leiroS/A- PETROBRÂS desempenha papel relevante, 
através da sua controlada especializada, a PETROBRÁS 
Quimica S(A- PETROQUISA. --

3. A transferência do controle e da gestão maior da 
Companhia- Nacional de Álcalis parà o Sistema PE~ 
TROBRÁS ensejará o fortalecimento daquela empresa 
que urge providenciar, pois atualmente s_e encontra em 
extmordinárias- dificuldades, já que atua isoladamente 
num setor da economia onde a integração a outras in
dústrias com atividades correlatas é a tendência atual. 

4. A fórmula proposta para a transferência das ações 
da Companhia Nacional de Álcalis de propriedade da 
União Federul tem por escopo evitar o desembolso fi
nanceiro entre as entidades envolvidas. Nessas con
dições, o lote acionário será tra]lsferido, inicialmente, 
para o patrimônio da Petróleo Brasileiro S/ A - PE
TROBRÃS, sendo o respectívo valor p~r esta contabili
zado a crédito da União Federal para futuras integrali
zações de capital. As aç_ões assim transferidas serão utili
zadas, ein seguida, para a integralização de aumento do 
capital social da PETROBRÁS Química SJA - PE
TROQUISA, que passaria a ser controladora da Com
panhia Nacional de Álcalis. 

5. A transferência do controle acionário, da União 
Federal para uma sociedade controlada pela Petróleo 
Brasneiro S/A - PETROBRÁS, depende de autori~ 
zação legislativa por modificar a natureza jurídica da 
Companhii\Nacional de Álcalis, de sociedad_e de econp
niia inista -para Sociedade controlada indiretamente pela 
União Federul, tendo por pressuposto a modificação do 
Decreto-lei n9 5.684, de 20 de julho de 1943, da Lei n'i' 
1.491, de_\2 de .dezembro de 1951, e da Lei n~' 3.782, de 
2Z âe julho de 1960, 

6. A transferência proposta ~ão provocará aumento 
nas despesas públicas, porque a atual participação aclo
nária detida pela União Federal na Companhia Nacio
nal de Álcifis será substituída por participação~éqUiva
lente na Petróleo Brasileiro S/ A_- PETROBRÃS, sem 
qualquer desembolso do Tesouro Nacional. 

Ao ensejo, renovamos a V. Ex• os protestos do nosso 
--.mais profundo respeito. -Emane Galvêas, Ministro da 

Fazenda- ésar Cais, Ministro das Minas e Energia
João Caridlo Penna, Ministro da Indústria e do Comér
cio - Antônio Delfim Netto, Ministro Chefe da Secreta
-ria ~e P~anejamentq da Presi~ência da Re_pública. 

LESG!SLACÃO CITADÂ 
DECRETO-LEI N• 5.684, DE 20 D6 JULHO DE 1943 

Autoriza a crlaçilo da Companhia Nacional de ÃJ .. 
calis, e dá outras providências. 

, <? Pr(!S.idente __ da Repú~lica us_ando da atribuição que 
lhe confere o art. 180 da Constituição 

DECRETA: 
Art,. I? Fiç_a. o Presidente do Instituto Nacional do 

Sal (INS) autorizado a proceder a estudos. para a implan~ 
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tação, no Puís, da Indústria da soda e dos seus subpro~ 
duto!i bem çomo para o aproveitamento da~ águas resi
duais da salinação, a elaborar o plano para a montagem 
da11 fábricas, com os respectivo:. projeto9, e a promover a 
constituição de uma sociec;iade anónima de11tlnada à ex
ploração dessas indústrias_, 

Parágrafo único. Na organização da sociedade, que 
se denominará Companhia Nacional de Álcalis, 
observaNe-ão as normas estatutárias con!itantes do p,n~ 
xo ao presente decreta-lei. 

Art. 2<? O capital inicial da Companhia será de cin
qUenta milhões de cruzeiros (Cr$ 50.000.000,00) repre
sentado: 

a) vinte e seis milhões de cru~eiros (Cr$ 
26.000.000,00) por vinte e seis mil (26.000) ações ardi~ 
nâr!as e nominativas, do valor, cada uma, de mil cruzei~ 
m (CrS 1.000,00); 

b) vinte e quatro milhões de cru·zeiros (CrS 
24.000.000,00) por vinte e quatro mil (24.000) ações no
minativa:; e preferenciais, do valor, cada uma, de mil cru
zeiros (C'rS 1.000,00), com direito ·a um dividendo privi· 
legiado de seis por cento (6%) ao ano. 

§ (\" Será pública a subscriçã,o do capital representa
do pelas ações preferenciais e nela terão prefer~ncias os 
produtores de sªl inscrito$ no JNS, ça!!o e;r~;erçam esse di~ 
reito dentro do prazo que lhes for marcado pelo mesmo 
órgão. 

§ 29 O INS subscreverá as ações ord.inãrlai e, junta
mente com os Institutos de previdência social e caixas 
económicas federai:;, as ações preferenciais para as quais 
não haja subacritores. 

Art. Jt O Presidente do INS será assistido, no de
sempenho dos encargos a que alude o art. J9, por um 
Conselho Técnico e Econômico, composto de 5 (cinco) 
membros que serão por ele designados, podendo o Iau.ti
tute custear as despesas que tiverem de ser feitas com os 
trabalhos. 

Art. 49 O INS será indenizado pela Companhia n!lo 
só das despesas de -que trata o artigo anterior, mas tam
bém das que houver efetuado, com os estudos a que jâ 
vem procedendo, por autorização do Governo, sobre a 
Instalação da indústria da soda. 

Art. St Fica a!!segurada à Companhia a isenção do 
imposto de importação, das taxas e dos demais tributos a 
que estiverem sujeftos Os materiais e equi_pamentos que 
importar, jâ para a construção das fábricas, já para o seu 
aparelhamento, 

Art. 6'1 É o INS autorizado a contrair com o Banco 
do Brasil, para a execução do disposto no § 29 do art. 2\" 
um empréstimo at~ vinte e sel11 milhões de cruzeiros (CrS 
26.000.000,00) amortizável no prazo de 5 (cinco) anos, 
que começará a correr 3 (tr&) anos depois de efetuada a 
operação, 

§ I q O INS dará como garantia do empréstimo a 
taxa criada pelo Decreto~lei n9 2.300, de 10 de junho de 
1940, sem prejufzo do disposto no art. lt, ln ftue, do 
Decreto-lei n\'1 2.39_8, de 11 de julho de 1940. 

§ 29 Pelo produto dessa taxa serão pagos os juros do 
empréstimo enquanto a Companhia não distribuir divi
dendos, ou não forem, para isso, suficiente os dividendos 
que couberem às acões do INS. 

§ 3q Os dividentos a que o INS tiver direito apHcar
se~lio no custeio do serviço do empréstimo bem como na 
reposição da soma que, com o pagamento de juros, hou
ver sido despendida em virtude do disposto no parâgrafo 
anterior. 

§ 4q Feita essa reposição e extinta a dívida, aplicar
se~ão os dividendos nos mesmos fins a que a taxa fordes
til'!ada, na assist!ncia social aos produtores de sal e aos 
trabalhadores das salinas e em benetlcio das zonas sali
neiras. 

Art. 7q A taxa a que se refere o art. 6' §19, não :;erá 
extinta nem reduzida enquanto não se houver consuma~ 

p do a amortização do empréstimo. 

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção ll) 

Art. 89 O emprê.stlmo será c:ontrafdo de acordo com 
o Ministro da, Fazenda, que fica autorizado a subscrever 
o contrato juntamente com g Presidente do INS, e a 
assegurar-lhe a execuss!lo, por (1arte desse órgão, me
diante as g!\rantia~ da União Federal que forem indis~ 
pensáveis. 

Art. 99 O presente Decreto-lei entrará em vigor na 
data de fiUa publicação, revogadas as disposições em 
contrário. 

Rio de Janeiro, 20julho de 19431 1229 da, Jndc::pendên~ 
cia e 559 da República. 

LEJ No 3,782, 
DE 22 DE JUHLO DE 1960 

Cria os Mlnlst~rlos da lnddstrla e do Comfrt:lo e 
das Minu e Energ;ia, e d' outru prol'idênclas. 

O Presidente da República, faço saber que o Congres
so Nacional decreta e eu unciono a seguinte Lei: 

A.rt. 19 ~criado o Ministério da Indústria e do Co~ 
mércio, que terá a seu cargo o estudo e despacho de to
dos os assl!ntos relativo$ à indústria e ao cçmércio. 

Ãrt. 29 ~ c~iado o cargo de Ministro de EstadQ da
lndústria e do Comércio, c:om as mesmas honras, prerro~ 
gatlvas e remuneração dos outros Ministros de estado, 

Art. J9 São inc:orporados ao Ministério da Indústria 
~ do Com~ro;io o~ sesulntes órgãos e repartições da Ad
ministração Federal: 
I- Departamento Nacionr~J de Indústria e Com~rclo; 
II -Departamento Nacional de Propriedade Indus· 

trial: 
liJ _.::.Instituto Nacional d.e Teçnologia; 
TV- Departamento de Seguros Privados e Capitali

zação. 
Art. 4"' Ficam inclufdas na jurisdição do Min[stérlo 

da TnOLJ!itria. e do Comércio, as seguintes entidades: 
r_ ..... Intituto Brasileiro do Caféi 
II-Instituto do Açúcar e de Álcool; 
111 ..... Instituto Nacional cto Mate; 
IV ...... Instituto Nacional do Pinho; 
V- Instituto Nacional do Sal; 
VI -Instituto de Resseguros do Brasil; 
VII -Companhia Siderúrgic~ Nacional; 
VIII- Fábrica Nacional de Motores; 
IX....., Companhia Nacional de Álcalls; 
X- Comissão Ex.ec1,1tiva ele Defc;sa d~ Borracha. 
Art. 59 S criado o Ministério das Minas e Energia, 

que terá a seu cargo o estudo e despacho de todos os as
suntos relativos à produção mineral e energia, 

Art. 6q t:: criado Q cargo de Ministro de Estado das 
Minas e Energia, com as mesmas honras, prerrogativas e 
remuneração dos oytros Ministros de Estado. 

Art. 79 São, incorporados ao Ministério das Minas e 
Energia os seguintes órgãos e repartições da Adminis· 
tração Federal: 

I _... Departamento Nacional da Produção Mineral; 
IJ- Conselho Naçional d~ Águas e Energia Elétrica; 
IJJ - Conselho Nacional de Minas e Metalurgia; 
IV - Conselho Nacional de Petróleo; 
V - Comissão de Exportação de Materiais Estratégi

cos.. 
Art. 8'1 São incluídas najurisdi9Ao do Minis~rio das 

Minas e Energia as seguintes entidades: 
I ....... Companhia Vale do _Rio Doce S.A.; 
II - Companhia Hedrelétrica do Sno Francisco; 
IJI - Petróleo Brasileiro S.A.; 
IV - Comissão Nacional de Energia Nuclear; 
V- Comissão Executiva do Plano do Carv11o Nacio

nal. 
Art. 9\' Os Ministérios criados por esta lei serão lns· 

talados a 19 de fevereiro de 1961. 
§ \\" São inclu!dos nos quadros dos novos minis· 

têrios todos os cargos, funções e respectivos ocupantes 
do~ órgãos c repartições aos mesmos incorporados, 
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§ 29 São transferidos para os novO$ mlnisférios os 
saldos de dotações orçamentárias destinados B)S 6rgãol!l 
e repartições incorporados, inclusive as parcelas de do~ 
tacões--Orçamentárias globªis não utilizados, 

Art. 10. Apartirdettdefevereirodei%J,oMinis~ 
tério do Trubalho, Indústria e do Comér~io passará a 
denominar-se Ministério do Trabalho e Previdência So~ 
cial. 

A rt, 11. t revigorada, até 20 de abril de 1961, a Lei 
n"' 1.522, de 25 de dezembro de 1951, al;erada pelas de 
n's 3.084, de 29 de dezembro de !956, 3.144, de 14 de fe· 
vereiro de 1957, 3.4t5, de 30 de junho de 1953, e 3,590, 
de 22 de julho de 1959. 

§ I q Extingulr-se-ão na data mencionada neste arti
go a Comissão Federal de Abastecimento de Preços e 
seus órgãos a1,1xiliares, 

§ 29 O acervo, as dotações orçamentárias e o pessoal 
da Comissão Federal de Abastecimento e Preços e seus 

. órgãos auxiliares serão incorporados ao Ministério da 
lndú1õtria e do Comércio, 

§ 3\" O Ministro da Indústria e do Comércio pod~â 
determinar que continuem funcionando, até serem liqui
dados ou transferidos para O\ltros órgilos os armazéns, 
postos de vend"a. e unidades semelhantes mantidos pela 
Comissão Federal de Abastecimento e Preços e seus ór
gãos auxiliares, 

Art. 12. ê o Poder Executivo autorizado a abrir os 
seguintes créditos especlab: 

l ..c; de Cri SO.OQO.OOO,QO pelo Ministério do Traba· 
lho, Indústria e do Comércio, para atender às despesas 
de manutenção e instalaçao do Ministério da Indústria e 
do Com~rcio. 

JI - de CrS 50.000.000,00 pelo Ministério da Agricul~ 
tura, para atender as despesas de organização e Insta
lação do Ministério das Minas e Energia. 

Art. 13. Esta Lei entrará em vigor na data de sua 
publicação. 

Art~ 14. Revogam-se as disposições em contrário. 
Brasflia, 22 de julho de 1960, 139'1 da Independ!ncla e 

729 dã República. 

DECRETO-LEI No 147, 
DE 3 DE FEVEREJRO DE 1967 

Dá nova lei oralnlca • Procuradoria Ger.t da Fa· 
zenda Nacional (P.G.F.N.), 

CAPITULO lll 

Da Compedncla 

V~ Representar e defender os interesses da Fazenda 
Nacional podendo delegar competência, para esse fim, a 
Procurador da Fazenda Nacional: 

b) nos atas de Que párticipe o Tesouro Nacional, re-· 
lativos à subscrição, compra, venda ou transferêncip. de 
ações de sociedades: 

LEJ N' 6.404, 
DE 15 DE DEZEMBRO DE 1976 

D111p6e sobre as sociedades por ações. 

Correçio Monet,rla 

Art. 185. Nas demonstrações financeiras deverão 
ser considerado~ os efeitos da modificaçi\o no poder de 
compra da moeda nacional sobre o valor dos elementos 
do património e O$ resultados do exercício. 

(Às Comis.saes de Ecotu;mia e de Minas e Ener· 
g/a.) 
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PROJETO DE LEI DA CÃMARA N• 246, DE 1984 
(n' 1.768/83, na CIUila. de origem) 

De iniciiltivã do Sr. Presidente da República 

Autoriza a permuta dos terrenos que menciona, si
tuados 10 Municlplo de Foz do Ignaçu, Estado do Pa
nmá. 

O Congresso Nacional decreta:_ _ -. _ -· .. 
Art. \9 Fíca o Poder Executivo autorizado_a promo~ 

ver a permuta do terreno de propriedade da União Fede
ral, com área de 37 .256,20m2 (trinta e sete mil, duzentos 
e cinqüenta e seis metros ·quadrados e vinte,_decfmêtras·_ 
quadrados) e das benfe~tori_as nç) mesmo .~xist~nte, situa
do no lugar denominado II Dis_tdt_o, no Município de 
Foz do Iguaçu, pelos terrenos de propriedade da ltaipu
Binacional e que constituem os Lot~ n9s 7 e 179, com 
áreas de 6.080,00 m1 (seis mil e oitenta metros quadra~ 
dos) e30.197,00 m2 (trinta mil, cento_e noventa e sete me
tros quadrados). respectivamente, sitUados à margem da 
Estrada de Rondagem BR-277, km54~. no ~_unicíplo de 
Foz do Iguaçu, Estado do Paraná. 

Art. 29 Esta lei entnt em viior ~a data de sua publi-
cação. 

Revogan=;-se as disposições em contrário. Art. 39 

MENSAGEM N• 29J,DE 1983 

Excelentíssimos Senhores Membros_do Congresso Na~ 

cional: _ 
Nos termos do_art._5l__g,a Constitui~ão, tenho a lionra 

de submeter à elevada deliberação de Vossas Excelê_n: 
cias, -acompanhado de ExpOsição de Motivos do Senhor 
MiriiiliO ae-ESrãdO-"dã- Faiçnda, o anexo projeto de lei 
que "autoriZa a permUfa dos terrenos ~que me~iõna, si-_ 
tuados no Municíp-io de ""Foz do lguaçu, Estado do Para_:-
ná". . _ 

Brasília, 8 de agosto de 1_983. -_Aureliano Chaves. 

EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS N• 104, DE • DE 
AGOSTO DE 1983, DO MINISTI!:RÍO DA FA· 
lENDA, 

Excelentíssimo Senhor Vice-Presidente da Repllblica, 
no eX.ercícío da Pr:esidência da República, 

No anexo processo, trata-se de efetivar a permuta de 
imóveis acertada- ei'Jlfe"O Ministério da Agricultura e 
ltaipu-Binacional, 

2. _ Ocupa aquela Secretaria de Estado ~m Foz .9-o 
Iguaçu, Estado do Paraná, uma área de 37.256,00 m2• 

Ocorre, pórém, que dessa área necessitou ltaipU
Binacional, A fim de que não ficasse prejUdicado o Mi
nistério da Agricultura, ficou cOmbinado que essa em
presa dispusesse de área equiValente, objetivando 
proceder-se à permuta com a União FederaL 

3. Neste sentido, adquiriu Itaipu~Binaciânal, de Fer
mino Antoninho Zilio e outros, através da Escritura 
Pública de 13 de agosto de 1976;- O Lote n9 7, cóm 
6.080,00 m2, situado no lugar denominado M'Boicy, à 
margem da Estrada de Rodagem BR-277, km 543__e de 
Olirlo Fabri o Lote n91_7_9 do imóvel Foz do Iguaçu, Par
te II, com a área de 30.197,00 m1 situado, também, à 
margem da Estrada de Rodagem BR-277, km 543, a~- -
bos no Município de Foz do lguaçu (PR), perfazendo a 
área total de 36.277,00 m2, __ _ 

4. No que_ concerne à â~ da-União_federal foi a 
mesma por ela adquirida na forma da Constituição Fe
deral e do art. 19 , e, do Decreto-lei n9 9.760, de 5 de se
tembro de 19~6, es_tando matriculada, em seu nome, no 
Cartório do Registro de Imóveis da Comarca de Foz do 
Iguaçu (PR}, sob o n9 8.380, Livro n9 2, em 2_ ~e de-
zembro de 1977. -

5. O Serviço do __ PaJrimônio da União e.a Sec_retaria 
Geral opinam seja autorizada ll permuta mediante lei. 

6. Acolhendo esses pareceres, tenho a honra de sub_
meter à elevada apreciação de Vossa Excelência o anexo 
projeto de mensagem ao Congresso- Nacional, acampa

- ilhado de anteprojeto de lei, que consubstância a medida 
proposta, 

Aproveito a oportunidade para renovar a Vossa Exce
lência os protestos do meu mais profundo respeito. -
Emane Galvêas, Ministro da FazMda. 

Lt:GISLA,Ç;(O-CITADA 

DECRETO-LEI N• 9.760 
DE 5 DE SETEMBRO DE 1946 

DiSpõe sobre os bens Imóveis da União, e da outras 
- - pi'ovldênclas. 

TITULO I 

Dos Bens Imóveis da União 

CAPITULO I 

Da Declaraçio dos Bens 

SEÇÃO I 

Da enunclaçl.o 

Art. 19 Incluem-se entre os bens imóveis da União: 

e) -a porção de terras devolutas que for indispensãvel 
para a defesa da fronteira, fortificações, construções mi
litare.'> _e estradas de ferro federais; 

(Às Comissões de Agricultura e de Finanças.) 

O SR. PRESIDENTE (Lomanto Júnior)- O Expe
diente lido vai à publicação. 

Sobre a m~a. projeto de lei que vai ser lido pelo Sr. 19-
Secretário. 

É lido o seguinte 

PROJETO DE LEI DO SENADO N• 257, DE 1984 

Dispõe sobre a lnstituiçio da Ucença Remunerada 
para Fins Educativos e dá oiJtras providências. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art~ 19 É instituída a Lícença R"emunerada para 

Fins Equcativos na forma das disposições desta lei. 
c ·A~t. 29 ~ E"sta lei-aplica-se aos trabalhadores-e servi· 
dores regidos pela Consolidação das Leis do Trabalho, 
aprovadª-- pelo Decreto-lei n9 5.452, de 19 de maio_ de 
1943: pela Lei n9 1.711, de 28 de outubro de 1952; pela 
Lei nQ 5.889, de 8 de_ junho de 1973,bem assim aos que 
estejam matriculados em cursos de a-lfabetiz.aç_ã_o funcio~ 
na!, voltados para a educação continuad.a dç adolescen
tes e adultos, em todo o território nacional, no§ termos 
do art. 39 da Lei n9 5.379, de IS de novembro de 1967. 

Art. 39 A licença de que trata esta lei será concedida 
ao \rabalhas,io_~ qu_e a requerer com antec_edência mínima 
de cinco dias do seu iníciõ, obedecid~s os seguintes pra- -
zos, mediante comprovação, pelos interessados, dos mo---
-tlvos que a estão determinando: 

I_- nOs trinta -dias qUe aí'Jteced~rem a prestação de 
e)Lamcs __ vestibulares di! graduação superior; 

I I - nos vinte dias que anteCederem a Prestação de 
exames reSÜiãr:eS- p·~ra atrib-Uição de CoriCêitÔ esColã.r- no 
ensino superior e em cursos de alfabetização func_ional; 

III - nos vinte dias que anteceder_em a prestãção de 
'"exameS~~gul3.res_ ou não e destinados a modificar a po-
sição r'undona"f dOS tfabalhadores; -

iv-nos ~frinta dias qtie- antecederem a prestaÇão de 
exame~ relativos a_ concursos públicos, caSo_ a· lei já não 
lhes conceda praz-o maior. · · · -
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Art. 49 Durante o período de Licença Remunerada 
para Fins Educativos, é vedado ao empregador efetuir 
qualquer desconto nos salãrios-do servidor ou emprega
do por motivo de seu afastamento para a prestação- dos 
exames de que trata o artigo anterior. 

Art. 59 A concessão da Licença Remunerada para 
Fins Educativos implica a estabilidade do trabalhador 
no emprego ou no cargo durante o período de afasta
mento. 

Art. 6º _No prazo de trinta dias da publicação do re~ 
gulam~nto desta lei, o empregador entregará ao empre
gado, sob recibo, cóp-ia -desta e do regulilmento a ela per-

tinent.t!~, __ , ~-~~ -o:_•- _ . 

Art. 79 Esta lei serã regulamentada pelO Poder Exe
cutivo no prazo de sessenta dias de sua publicação. 

_Art. 89 Esta lei entra em vigor na data de sua publi
cação. 

An. 9<:> Revogam-se as disposições- em contrário. 

JustJflcação 

A Lei n9 4.024, de 20 de dezembro de 1961. que fixa as 
Diretrizes e Bases da Educação Nacional, estatui no art. 
39: 

"Art. 39 O direito à educação é assegurado: 

Il- pela obrigação do Es.tado de fornecerrecu_r~ 
sos indispensáveis pára que a família e, na falta des
ta, oS"den'lais membros da sociedade se desobriguem 
dos encargos da educação, q~;~ando provada a insufi
ciência de meios, de modo que sejam asseguradas 
iguais oportunidade$ a todos." (Grifou-se) 

O presente Projeto de Lei nada mais faz do que afir
m:ar;-pela Via legal, aquele mandamento. 

Alega-se que a educação remunerada, mesmo parcial
mente, e adotada como programa genériCo, Seria iniciati~ 
va discutível em face do ónus que açarretaria. Ou seja, 
~O mente com o desen\•olvimento amplo do Pals e o forta
lecimento da economia se poderia pensar na adoção da 
Licença Remunerada para Fins Educativos. 

Ocorre que, segundo entendemos, não é possível sepa
rar o fato económico do fato social; a prevalecer aquele 
entendimento, jamais seria alcançado o verdadeiro de
senvolvimento integrado do País, com o fortalecimento 
da economia, porque esta pressupõe a promoção do ho
mem. 

Ê óbvio que o aperfeiçoamento intelectual e profissio
nal do trabalhador está intimamep.te ligado à melhoria 
dO nlvel de eficiência das ·empresas, com o conseqUente 
fortalecimento da economia bras1\eira e com a afirmação 
democrática da Nação. 
- Acresc_ec que, segundo recomendações int~rnacionais 
do trab_<tlho, _relati_'{am~nte à form_ação de profissionais, 
proPugl-la-se-pelo desligame~to tempoTárío.dos trabalha~ 
dores, a ftm de qUe encOntrem tempo livre e necessário à 
sua participação em programas educacionais e de desen
volvimento profissional. 

A Convenção n9 140, adotada pela Conferência Tnter
rlãcional __ dQ T_raQalho em Genebra, a 24 de junho de 
1974, defenàe a licença remunerada para estudos, assina
lando em swa fundamentação: 

•• ... a necessidade de educação e de formação per-. 
=-ma-ne-ntes, correspondendo ao desenvolvimento 
cientítico e técnico e à evolução das relações econô~ 
micas e sociais, exige medidas adequadas em ma
t~ria de licenÇa para firis eduCativos e de formação 
parã atender ·as aspiraçõ.es, necessidades e objetivos 
novos de ordem soCial, econàmica, tecnológica e 
cultural." 

A l\di>dio, pelo Brasil, da Licença Remunerada para 
Fins Educativos é, seguramente, a forma pletia de asse
g:u_rar opOrtunidades iguais para todos no nosso sistema 
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educacional, possibilitando, com isso, obter a sua efetiva 
democratização. 

Sala das Sessões, 30 de novembro de 1984.- Raimun
do Parente. 

LEGISLAÇÃO~ CITADA 
LEI N• 5.379, 

DE 15 DE DEZEMBRO DE 1967 

Provê sob~e a lfabetlzaçio funcional e a cdueaçio 
continuada a adolescentes e adultos. 

Art. 3"' E aprovado o Plano de Albetizaçilo Funcional 
e Educação Continuada de Adolescentes e Adultos, que 
esta acompanha, sujeito a reformulações llllnals, de acordo 
com os meios disponíveis e os resultados obtidos. 

(Às Comissões de Cons1ituição e Justiça e de Edu~ 
cação e Cultura.) 

O SR. PRESIDENTE (Lo manto-Júnior)- O projeto 
lido será publicado e remetido às comissões competen-
tes. 

Sobre a mesa, requerimentos que serão lidos pelo Sr. 
!<?-Secretário. 

São lidos os seguintes 

REQUERIMENTO N• 365, DE 1984 

Requeremos urgência, nos termos do art. 371, alínea b 
do Regimento Interno, para o Projeto de Lei da Câmara 
n9 207, _de 1984 (n9 3.708/84, na origem), de iniciativa do 
Senhor Presidente_da República, que autoriza a partici
pação, em Comissão de Inquérito, de servidor ocupante 
de emprego permanente; regido pela consolidação das 
Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-lei n9 5.452, de 
19 de maio de 1943. 

Sala das Sessões, 30 de novembro de 1984.- Aloyslo 
Chaves - Humberto Lucena. 

REQUERIMENTO N• 366, DE 1984 

Requeremos urgência, nos termos do art. 371, alínea b 
do RegimentO Interno, para a Mensagem Presidencial n9 

, 225, de 1984, pela qual o Senhor Presidente da República 
solicita autorização do Senado para que a Prefeitura 

· Municipal do Morro da Fumaça (SC) possa realizar ope
, ração de crédito no valor de Cr$ 388.892.017 (trezentos e 
oitenta e oito rililhões, oitocentos e noventa e dois mil e 
dezessete cruzeiros). 

Sala das Sessões, 30 de novembro de 1984. --Aloyslo 
Chaves - Humberto Lucena. 

O SR. PR!lSIDENTE (Lomanto Júnior)- Os reque. 
rimentos lidos serão votados após a Ordem do Dia, na 
forma do disposto no art. 375, iilCiso II, do Regimento 
Interno. 

Sobre a mesa, requerimentos que serão lidos pelo Sr. 
19-Secretário. 

São lidos os seguintes 

REQUERIMENTO N• 367, D.E 1984 

Tendo sido convidado a participar da Delegação do 
Brasil à XXXIX Sessão da Assembléia Geral das Nações 
Unidas, solicito rr:ie seja ConCedjcfa aulorização para de
sempenhar essa missão, nos termos dos arts. 36, § 29 da 

· Co_ns_tituição e 44 do Regimento Interno. 
Sala das Sessõ~, 30 de novembro de 1984. - Aloyslo 

Chave~. 

REQUERIMENTO N• 368, DE 1984 

Tendo sido convidado a participar da Delegação do 
~rasil à XXXIX Sessã.o da Assembléia-Geral das Naçõ:es 
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Unidas, solicito me·seja concedida autorizaÇão para de
sempenhar eSSa missão, noS tefmos dos arts. 36, § 29 da 
Constituição e 44 do Regimento Interno. 

Sala das Sessões, 30 de novembro de 1984. - Humber~ 

to Lucena. 

REQUERIMENTO N• 369, DE 1984 

Tendo sido con~idádo a participar dâ-Delegaçã() dÕ 
Brasil à XXXIX Sessão da Assembléia-Geral das Naçôes 
Unidas, solicito me seja concedida autorização para de
sempenhar essa missão, nos termos dos arts. 36, § 29 da 
Constituição -e 44 do Regimento Interno. 

Sala das Comissões, 30 de novembro de 1984. -llélio 
Guelros. 

O SR. PRESIDENTE (Lomanto Júnior) - De acordo 
com o art. 44, § 4<:>, do Regimento Interno, os requeri
mentos lidos serão remetidos à Comis~ão de Relações 
Exteriores, devendo ser submetidos à deliberação do Ple
nário, após a Ordem do dia, em virtude do que se acha 
previsto no art. 388_. inciso II,letra_"b'~, da lei Interna. 

O SR. PRESIDENTE (Lomanto Júnior)- A Presi
dência recebeu do Governador do Estado de Goiás, o 
Ofício n<:> S/34, de 1984, solicitando, nos termos do item 
IV do art. 42 da Constituição, autorizaçã_O çlo Senado 
Federal a fim de que aquele Estado possa realizar ope
rarção de emprêstimo externo no valor de US$ 
150,000,000.00 (cento e cinqUenta milhões de dólares 
americanos). 

A matéria ficará aguard;ando, na Secn:t<1ria-Geral da 
Mesa, a complementação dos documentps necessários. 

O SR. PRESIDENTE (Lomanto Júnior) - Passa-se à 

ORDEM DO DIA 

Item 1: 

Discussão, em turno único, do Projeto de Lei da 
Câmara n9 130, de 1984 (n9. 2.769/83, na Casa de 
origem), de iniCiativa do Senhor Presid,e.nte ~a Re
pública, que altera dispositivos do Decreto-lei n9 
7.66!, de 21 de junho de 1945- Lei de Falências, 
tendo 

PARECER, sob n9 794, de 1984, da Comissão 
-de Constituição e Justiça, favorável, com 

emenda que apresenta de n<:> 1-CCJ, e voto vencido 
dos Senadores Morvan Acayaba e Hélio Gueiros. 

Em discussão o projeto e a emenda. (PãUsa.) 
.. Não havendo quem peça a palavra, encerro a discus-
são. 

Em votação o projeto sem prejuízo da emenda. 
Os Srs. senadores que o aprovam queiram permanecer 

sentados.XP8.usa.) -
Aprovado. 
Em votação a emenda. 
Os Srs. Senadores que aprovam a emenda queiram 

permanecer sentados. (Pausa.) 
Rejeitada. 
A matéria vai à sanção. 

~ o seguinte o projeto aprovado 

PROJETO DE LEI DA CÁMARA N• 130, DE 1984 
(N• 2.769/83, oa Casa de origem) 

- be i'niCiãtiva do Seiihor Presidente aa f<êpública 

Altera dispositivos do Decreto-lei o9 7.661, de 21 
de junho de 1945 - Lei de Falências. 

O Congress-o Nacional decreta: 
Art. I'~ O_caput do art. 153, o art. 159, o caput e os 

incisos I e III do§ 19 do art. 161, o inciso II do art. 169 e 
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os a-rts. 173 e 175 do Decreto-lei n9 7 .661,_ de 21 d~junho 
de 1945- _Lel d~ Falências, passam a ter a seguint~ re
dação: 

"Art. 19 Os credores anteriores à concordata, 
independentemente de nova declaração, -concorre
rão à falência pela importância total dos créditos 
<~dmitidos, deduzidas as quantias que tiverem rece
bido na concordata, 

Art. 159. 

V -lista nominativa de todos os credores não 
sujeitOs ii--Concordata, co·m o domicílio e a residên
cia de cada um, a natureza e a importância-dOs res
pectivos créditos; 

VI -lista nominativa de todos os credores sujei
tos à concordata, com o domicílio e a residência de 
cada um, a natureza e a importância dos respectivos 
créditos e a indicação do registro contâbit da ope
ração creditícia, assina.da também pelo encarregado 
da contabilidade do devedor. 

Art. 161. CumPridas as formalidades do artigo 
anteriOr, o escrivão fará, imediatamente, os autos 
conclusos ao juiz, que, se o pedido não estiver for
mulado nos termos da lei, não vier devidamente ins
truído, ou quando estiver inequivocamente caracte
rizada a fraude, declarará, dentro de 24 (vinte e qua
tro) horas, aberta a falência, observado o disposto 
no- parágrafo único do art. 14 desta lei. 

& J9 ............... ·~ .-•••••••••• ·-· •••• ~ 
I~ mandarã expedir edital de que constem o pe

dido do devedor, a íntegra do despacho e a lista dos 
credores a que se referem os incisos V e VI do pará
grafo único do art. 159 desta lei, para que seja publi
·cado no órgão oficial, nos termos do§ 2'~ do art. 206, 
e mantido no Cartório à disposição dos interessa
dos. 

III - marcará, observad_o o disposto no art. 80 
desta iei, prazo para os credores sujeitos ao_s efeitos 
da concordata que não constarem, por qualquer 
motivo, na lista a que se referem os incisos V e VI do 
parágrafo único do art. !59, apresentarem as decla
rações e documentos justificativos de sel!S_ créditos. __ 

Art. 169. 

I I - comunicar aos credores constantes da lista 
mencionada nos incisos V e VI do parágrafo único 
do art._159 desta lei a data do ajuizamento da con
cordata, a natureza e o valor do crédito, e proceder, 
quanto aos demais, pela forma regulada no art. 173. 

Art. 173. Os créditos arrolados na lista a que se 
referem os incisos V e V1 do parágrafo único do art. 
159 desta lei, não sendojmpugnados, consideram-se 
incluídos no quadro geral de credores, independen-

. ~emente de declaração e verificação, no vãlo_r indica
do pelo devedor. 

§ (9 Dentro do prazo de 20 (vinte) dias, conta
dos da publicação do edital a que se refere o inciso T 
do§ 19 do art. 161 desta-lei, o comissãrio, o Minis
tério Público, os credores, os sócios ou os acionistas 
da concordatária podem impugnar crédito constan
te da lista mencionada no inciso VI do parãgrafo ú
nico do art. 159. 

§ 29 Autuada em separado, a impugnação de 
que trata o parágrafo anterior será p-rocessada, no 
que couber, nos termos dos arts. 88 e seguintes desta 
lei, devendo o comissârio oferecer parecer, instruí

do_ c;_om o extrato da conta do devedor. 
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§ 39 A verificação -dos créditos omitidos pelo 
concordatáriO será fe"ita com observâncja do dispos
to na Seção I do Título VI desta lei. 

§ 4\> O quadro geral será elaborado pelo comis
sário e homologado pelo juiz, com base na lista no
minativa prevista no inciso VI do parágrafo único 
do art. !59 desta lei e nas sentenças proferidas em 
impugnações de créditos ou em declarações tempes
tivamerite Oferecidas. 

§ 59 Não havendo declaraclio tempestiva ou 
impugnação, o juiz homologará a lista mencionada 
no inciso VI do parágrafo único do art. 159 O esta lei 
e determinará a ;ua publicação, como QUadro geral, 
no prazo de 90 (noventa) dias, contados da publi
cação do edital referido no inciso r do§ {9 do art. 
161. 

Art. 175. O prazO para o cumprimento da con~ 
cordata inicia-se na data do ingresso do pedido em 
jufzo. 

"§ I<? O devedor, sob pena de decretação da fa. 
lência, deverá: 
I- efetuar depósito, em dinheiro, das quantias 

que se vencerem- antes da sentença que conceder a 
concordata, até o dia imediato ao dQS respectivos 
vencimentos, se a concordata for a prazo; se à vista, 
efetuar ígual depósito das quantias correspondentes 
à percentagem devida aos credores quirografârios, 
dentro dos 30 (trinta) dia~- seguintes à data do in
gresso do pedido em juízo; 

II- ............... ~-·---~~--··· 
§ 29 O depósito realizado nos termos do parã

grl}.fo anterior independe do quadro geral de· cre_do- _ 
res e de cálculo do contador do juízo, cabendo ao 
cOncordatário efetuá-lo, atendendo à soma das se
guintes parcelas: 
I- créditos constantes da lista nominativa pre

vista nos incísoS: V e VT do parágrafo úriico do art. 
159 desta lei ainda que pendente procedimento de 
impugnação; 

rr- créditos admitídos por sentença, mesmo su
jeita a recurso. 

§ 39 Na hipótese do§ 19,de_ste artigo, a correção 
monetária não íiicidírá sobre período anterior às da
tas dos depósitos. 

§ 4<:' O jUiz determinará que o valor referido no 
parágrafo anterior seja depositado, no prazo de 24 
(vínte e quatro) horas, em instituição finahceira, à 
ordem judiCiãl e e~ c_onta que credite jurOS e cor
reção monetârta, cujo resultado reverterá em favor: 
dos credores, na proporção dos respectivos créditos. 

§ 5'i' As parcelas depositadas, referente~a crêdi
tos posteriormente excluídos, reverterão, com os 
respectivos juros e correção monetária, a favor do 
concordatário. 

§ 69 Não efetuado o depósito no prazo e na for
ma prevista no inciSo I do§ )9, sem prejuízo do-diS
posto no§ 7<:', ambos deste artigo, inCidirá correção 
monetária, que será contada a partir do dia imedia
to ao do vencimento da preStaçãO, se for a prazo; se 
for à vista, a partir do 31<:' (trigésimo primeiro) dia 
subseqilente ao do ingresso-_do Pedido em juízo. 

§ 79 A correção monetária incidirá nos i::rêditos 
que, por qualquer motivo, não forem incluídos no 
depósito, observado o parágrafo anterior.·-· 

§ 8'i' Vencido o prazo-a que se refere o inciso I 
do§ J9 deste arügo, sem que haja o depósito, o eS_cri
vão fará os- autos concluso!;> ao juiz que decretará a 
falência, decis~o de que-cabe agravo _de instrumento 
sem efeito suspensivo. 

§ 99 O depósito s_ó poderá ser considerado, 
para efeito de reforma de decisão, se, mesmO cfctua
do tardiamente, C9mpreender correç!io mo_netária e 
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os juros previstos no parágrafo único do art. 163 
de.stq lei." 

Art. 2" Esta Lei entra ern_vigorna data de sua publi
cação. 

Art. 311 Revogam-Se as disposições em contrário. 

O SR. PRESIDENTE (lomanto JúniOr)- Passa~se, 

llgõra, à_apreciação do Requerimento n9 365/84, de ur
gênCi"a, lido nO Expediente, para o Projeto de Lei da Câ
maTUTi"' "207, de 1984. 

Em votação o requerimento. 
Os Srs, Sen-adores que o aprovam queiram permanecer 

Sc-nta__d_Qs. (Pausa.) 
Aprovado. 

O SR. PRESIDENTE (lomanto Júnior)_- Aprovado 
o requerimento, passa-se à díscussào, em turno único, do 
Projeto e Lei da Câmara n9 207, de 1984, de iniciativa do 
Senhor Presidente da República, que autoriza a pa"ftici
paçào, em ComissãO do [nquéríto, de servidor ocupante 

-"~'de emprego permanente, regido pela Consoltdadçã-o dãS 
Leis do Trabalhe, aprovado pelo Decreto-lei n! 5_._452, de 
J9 de maio de \943. -

Dependendo de parecer da Comissão de Serviço 
Público Civil. Solicito do nobre Sr. Senador Fábio Luce
na o pa,recer da Comissão de Servço Público Civil. 

O SR. FÁBIO LUCENA (PMDB- PA. Para emitir 
parecer.) - Sr. Presidente, Srs. Senadores; 

De iniciativa do Senhor eresiden_te da Repúbli_ca, nos_ 
termos do <!tt. 5 I da Constituição Federal, vem_ a exame 
desta Casa projeto de lei, a_Uto_riz~mdo a pÚticipação, em 

-~--Comis_são de Ü1quérito, de servid()f-Octipántede empre
go permanente, regido pela Consolidação-das Leis do 
Trabalho, aprovado pelo Decreto-lei n"' 5.452, de 19 de 
maio de 1943. 

A matéria, qu~ndo do seu envío â -Câmara dos Depu
t3.9,osJ onde iniciOu_ a sua tramitação, se fez acompanhar 
de ExPosição -de -Motivos de Senhor Diretor-Geral do 
DAS"P~- esclarecendo que "de acordo com o art. 219 e_§ 
29, da Lei n"' 1.711, de28 de outubro de 1952,quedispõe 
sobre o Estatuto dos Funcionários Públicos Civis da 
Un(ão, só podem participar, como membro ou. secre~ 
tário, de Coinissão de [nquérito, constituíd-a para: aj:m~

rar írregularídadcs no serviço público federal,- os funcio~ 
nárioS ciU:J~xuaTiU:merários. Da mesma forma, pelo _art. 
223 do fefe-ridO"'EStãttito, a designação de defensor ex 
offic(o é privativa das mencionadas categorias de servi~ 
dotes. 

Ocorre, entretanto, que, no momento atual, não mais 
existe a figura do extranumerário, e o contingente de 
funcionários tem se reduzido rapidamente, depois que a 
LC!1 fl9 6.185, de li de dezembro de 1974, erigiu, corno re
gime jurídico bâsico do pessoal do se'rviço público fede
ral, o da Consolidação das Leis do_Trabalho. 

O fãto apontado no item anterior vem criando dificul
dades, às vezes .quase que insuperáveis, para a constb 
tuição e funcionamento de Comissão de Inqu-érito". 

A propàsição est<tbelece que poderá integrar Comis-
são de Inquérito, constítuída para apurar irregularidades 
no serviço público federal, como Membro ou Secretário, 
o servidor ocupante de emprego permanente, regido pela 
Con-solidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo 
Decreto-lei n"' 5.452, de 1943. 

Destaque-se que a âlltõrizar.;:ãcYproposta se estende à 
desigm~ç_ão para atuar como defensor ex offid.o. 

Nada vendo que possa obstãculizar a sua normal tra
mítação, somos, no âmbito desta ComisSãO, pela apro
vação do projeto. 

t. o parecer. Sr. Pr~idente~ 

O SR. PREsiDENTE (lomanto Jtlnior)- O parecer 
é favorável Completada a instrução da matéria, passa-se 
à sua apreciaÇãO. 

Em discussão o projeto em turno único. (Pausa.) 
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Não havendo q_uem peça a palavra, encerro a discus-

são. 
Em votação. 
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer 

sentados. _(Pausa.) 
Aprovado. 
A matéria vai à sanção. 

Ê o seguinte o projeto aprovado 

PROJETO DE LEI DA CAMARA N• 207, DE !984 
(N_9 _3. 7_08/34 na Casa de origem) 

De iiticiatlva do Sr. Presidente da República 

Autoriza a participação, em Comlssio de Inquéri
to, de servidor ocupante de emprego permanente, re
gido pela Consolidação das Leis do Trabalho, aprova
da p~o Dec~~to-l~i n'i' 5.452, de Jll de maio de 1943. 

O Congresso Nacional decreta: 

Art. (9 Poderá integrar Comissão de: __ [nquêrho, 
constituída para apurar" irregularidades no serviço públi
co federal, como membro ou secretário, o servidor ocu_
pante de emprego permanente, regido pela Consolidação 
das leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-lei n"' 
5.452, de !9 de maio de 1943. 

Art. 2Q A autorização de que trata o artigo anterior 
!aiiibt!m se~estenâe_-à designação para atuar como defen
sor ex officlo. 

Art. 3<:> Esta Lei entra em vigor na data de sua publi-
cação. 

Art. 49 Revogam-se as disposições em- contr-ário. 

O SR. PRESIDENTE (Lomanto Júnior)- Passa-se, 
agora, à votação do Requerimento nll 366/84, de urgên
cia, lido nO Expediente, para a Mensagem n9 225, de 
1984. --

Em Votação o requerimento. 
Os Srs. S~riadores que o aprovam queiram permanecer 

sentados. (Pausa.) 
Aprovado. 
Aprovado o requer-imento, passa-se à apreciação -da 

matéria, que fOi despachada às Comissões de Econonja, 
de COnstituição e-Justiça, e de Municípios. 

O SR. )':l;tESII?J!.:NTE (Lomanto Júnior) - Sobre a 
m-esa,- parecer que- serã lido pelo Sr. t9~Secreiãri0. 

t: !Ido o seguinte 

PAilECER N• 883, !)E 1984 

D~ Comissão de Economia, sobre Mensagelll n' 
225, de 1984 (n' 436/84, na orlgem), do Senhor Pre
-sidente da R~pública, submetendo ~ aprovaçlo do Se
nado Federal, proposta para que seja autorizada a 
Prefeitura Municipal de Morro da Fumaça (SC) a 
contratar operaçilo de crédito no valor de CrS 
388.892.017 (trezentos e oitenta e oito mllhões, oito
centos e noventa e dois mil e dezeuete cruzeiros). 

Relator: Senadm- José LI,. 

Com a Merlsage-ffi- n'l 225/84, o Senhor Preside_nte da 
República submete à deliberação do Senado Federal 
pleito da Prefeitura· Municipal de Morro da Fumaça 
(SC) que objetiva contratar, junto à Caixa EConômica 
Federal, esta na qualidade de gestora do Fundo, _de 

Apoio ao Desenvolvimento Social - FAS, a seguirite 
-OperaçãO de crêdito: 

2~ Csç-~CtCriSttcas da Optrilçio! 

A- Valor: CrS 555.560.215 (co-rrespondente a 
41.914,30 ORTN de Cr$ 13.254,67 em julho/84); 

B-::- Prazos: 
· [ -de carência: 2 anos; 
2- de amortização: 10 anoS; 
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C- Encargos: 
I -juros: de 6% a. a., cobrados trimestra_l_m~e; 
2- correção monetária: 80% do índice de va-

riação das ORTN; 
D- Garantia: vinculação das parcelas do Im

posto sobre Circulação de Mercadorias - ICM; 
E- Destinaçio dos recursos: implantação de ga

lerias pluviais-e de meios-fios. 

O Conselho MonetáJiQ Nacional pronuncio~~se pelo 
encaminhamento do pedido, levando em conta a infor
mação da Secretaria de Planejamento da Presidênçia da 
República (SEPLAN/SAREM) que se manifestou par
cialmente favorável à operação, atê o limite de 29.340 
ORTN. 

No mérito, o financiameil.10~da implantação de gale
rias pluviais e de meios-fios se enquadra naquelas ativi
dades necessárias ao bo.l'lJ desempenho da administração 
local que têm merecido _a acolhida da Casa, até mesmo 
porque faz aumentar a oferta global de empregos e a ren
da da comunidade. 

Assim sendo, somos pelo acolhimento da Mensagem, 
nos termos do seguinte: 

PROJETO DE RESOLUÇÃO N• 118, DE 1984 

Autoriza a Prefeitura Municipal de Morro da Fu
maça (SC) a elevar em Cr$ 388.892.017 (trezentos e 
oitenta e oito milhões, oitocentos e noventa e dois mil 
e dezessete cruzeiros) o montante de sua dívida. conso
lidada Interna. 

O Senado Federal resolve: 

Art._ (9 ta Prefeitura Municipal de Morro da Fu
maça, Estado de Santa Catarina, nos termos do art. 29 da 
Resolução n9 93, de 1 l de outubro de 1976, do Senado 
Federal, autorizada a elevar o montante de sua divíc;la 
consolidada interna em CrS 388.892.0r7 (trezentos e oi
tenta e oito milhões, oitocentos e rioventa e dois mil e d_ç._
zessete cruzeiros)_correspondente a 29.340 ORTN, consi
derado o valor 110minal da ORTN deCrS 13.25:4,67 (tre
ze mil, duzentos ecinqüenta e quatro cruzeiros-e sessenta 
e sete _c~ntavos) vigente em julho de l984, a fim ~e q_ue 
possa contratar _gma operação de crédito de igual vatof, 
junto à Caixa_ Econômica Feçleral, esta na qualidade de 
gestora do Fundo de Apoio ao Des~nvolvim_ento Social 
- FAS, destinada à implantação de galerias pluviais e
de meios-fios, obedecidas as condições admitidas pelo 
Banco Ceniral do Brasil no respectivo processo. 

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

Sala das ComiSsões, 28 de novembro de 1984.- Ro
berto Campos, Presidente- .José Uns, Relator - Lulz 
Cavalcante - Benedito Ferreira - José Fn.gelli - Fábio 
Lucena - Fernando Henrique Cardoso. 

O SR. PRESIDENTE (Lomanto Júnior) --0 parecer 
da ComissãOde EConOmia cone;lui pela apresentação do 
Projeto de ResoluçãÓ n" 118, de 1984, que autoriza aPre
feitura Municipal de Morro da Fumaça, Santa Catarina, 
a realizar operação de c-rÇdito _ no valor de CrS 
388.892~0_17 (trezentos e oitenta e oito milhões, oito-cen
tos e noventa e dois mil e dezessete cruzeiros), dependen
do _de pareceres das Comissõ~ de Constjt.uição e Jus_tiça, 
e de Municípios. 

Solicito do nobrç Sr. Senador José Ignâcio Fe~ra o 
parecer da ComiSSão de Cons_tj_tyição e Justiça. 

O SR. JOSJi: IGNÁCIO F!1RREIRA (PMDB - ES. 
Para emitir parecer.)- Sr. Presidente_, Srs. Senadores: 

O presente PrOjeto de Resolução, da Comissão de 
Economia do Se:na_d9 ~ederal, como~ conclusão de seu 
Parecer sobre a Mensagem n9 225/84, do Senhor Presi
dente da República, autoriza a Prefeitura Municipal de 
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Morro da Fumaça (SC) a cOntratar empréstimos no va
lor de Cr$ 388.892.017 (trezentos e oitenta e oito mi
lhões, oitocentos e noventa e dois mil e d~sete cruzei
ros) destinadO a fii1ànc1ar à implantação de galerias plu
viais e de meios-fios, naquele Município. 

O pecfido fOi fOrlnulado nos termos do preceituado no 
artigo 29 da Resolução n9 93, de 1976, do Senado Fede
ral, implicando, por conseguinte, a não o_bservância dos_ 
limites fixados no artigo 29 da Resolução número 62, de 
1975, também do Senado Federal, e é acompanhado de 
toda documentação exigida pela legislação. 

-Assim, verifica-se que a proposição foi elaborada con
soante as prescrições legais e regimentais aplicâvefs à es
pécie, merecendo, por isso, o nosso encaminhamento fa~ 
voráve\, no que tange aos aspectos de constitucionalida
de, juridiçidade e técnica legislativa. 

É o parecer. 

O SR. PRESIDENTE (Lomanto Júnior) - Solicito 
ao nobre Senador Jorge Kalume o parecer da Comissão 
de MunicípioS. 

O SR. JORGE KALUME (PDS- ~C.,-, Para emitir _ 
pareCer.)-,;;.,. Sr. Presidente e Srs. Senadore~: 
~ matéria sob a nossa apreciação objefiva aUtorizar a 

Pr-efeitura Municipal de Morro da Fumaça (SC), nos ter
mos do que estabelece o art. 29 da Resolução n9 93, de 
1976, do Senado Federal, a contratar operação de crédi
to no valor de Cr$388.892.0[7 (trezentos e oitenta e oito 
milhões, oitocentos e noventa e dois mil e dezessete cru
zeiros) destinada a financiar à implantação de galerias 
pluviais e de meios-fios, naquele Município. 
-- A proposição mereCeu a acolhida da Comissão de 
Constituição e Justiça, que a entendeu conforme OS: câ
nones legais, pertinentes ao assunto. 

N()s aspectos que competem a este Úrgão Técnico exa
minâr; entendemos é)ue o pleito deva ser atendido nos 
termOs ·do propostO pela Comissão de Economia da Ca_
sa, Visto- que a operação de crédito a ser autorizada_ çar
rea_r_á g'randes benefíCios para a áfêa beneficiada pelo 
projeto. 

É o parecer. 

O SR. PRESIDENTE (Lomanto Júnior)- Os pare
ceres são favoráveis. 

Con:tpletada a instrução d? matéria, passa-se à discus
são do projeto em turno únko. 

Em discussão o projeto. {Pausa.) 
Não havendo quem peça a palavra, encerro a discus

são. 
Em-Votãção. 
Os Srs. Senadores que aprovam o projeto, queiram 

permanecer sentados. (Pausa.) 
Aprovado. 
A matéria vai à Comissão _de Redação. 

O SR. PRESIDENTE (Lomanto Júnior) - Sobre a 
mesa, redação final que serâ lida pelo Sr. 19-Secretârio. 

É lida a seguinte: 

PARECER N• 884, DE 1984 (Da Co!!ÍWio de Redação) 

Rela~r: Senador Saldanha Derzl 

A Comissão apresenta a redação final do Projeto de 
Resolução n9 118, de 1984, quea~toriza a Prefeitura Mu- _ 
nicipal de Morro da Fumaça, Estado de Santa C_at~rina. 
a contratar operação de crédito no vaiQr de CrS 
388.892.017 (treZentos e oite_Rta e Oito ffiilhõ~,·oitocen-
to~ e noventa e dois inil e dezessete cTüzdrõs). -

Sala das Comissões, 30 de novembro de 1984.- João 
Lobo, Presidente - -SaldaDhã Derzl, Reiitior :-:- PãssOs 
Pôrto. 
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ANEXO AO PARECER N• 884, DE 1984 

. R_eda~o Onal do Projeto de Resoluçio ft9 118, de 
1984. 

Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos termos 
do att; 42, inciso VI, da Constituição, e eu, 
~~-~~'' Presider1:te, promulgo a seguil!te 

RESOLUÇÃO No , DE 1984 

Autoriza a Prefeitura Munidpal de Morro da Fu
maça, Estado de Santa Catarina, a contratar ope
ração de crédito no valor de CrS 388.892.017 (trezen
tos e oitenta e oito milhões, oitocentos e noventa e 
dois mil e dezessete cruzeiros). 

O senado Federal res-olve: 

ArL I 'i' t--a Prefeítura Municipal de Morro da Fu
maça, Estado de Santa Catarina, nos termos do art. 2'i' da 
Resolução n9 93, de 11 de outubro de 1976, do SeÕado 
Federal, autorizada a contratar operação de crédito, no 
valor de CrS 388.892.017 (trezentos e oitenta e oito mi
lhões, oitocentos e noventa e dois mil e dezessete cr-uzei· 
ros) cofresr)ondente a 29.340 ORTNs, considerado ova
lor nominal da ORTN de Cr$ 13.254,67 (treze mil, du
zentos e cinqüenta e quatro cruzeiros e sessenta e sete 
centavos) vigente em julho de 1984, junto à Caixa Eco
nômica Federal, esta na qualidade de gestora do Fundo 
de Apoio ao Desenvolvimento Social- FAS, destinada 
à implantação de galerias pluviais e de meios-fios, obede
cidas as condições admitidas pelo Banco Central doBra
sil no respectivo processo. 

Art. 29 Esta Resolução entra em vigor na data de 
sua publicaç~o_:_ 

O SR. PRFSIDENTE (Lomanto Júnior):____ Achando· 
se em regime de urgência a matéria cuja redação final 
acaba de ser lida, deve ser esta submetida imediatamente 
à deliberação do Plenário. 

Em discussão a redação fiilal. (Pausa.) 
Não havendo quem peça a palavra, encerro a discus

são. 
Encerrada. 
Em vOtãÇao. 
Os Srs. Senadores que a aprovam queiram permanecer 

sentados. (Pausa.) 
Aprovada. 
O projeto vâ.i. à promulgação. 

O SR. PRESIDENTE (Lomanto Júnior) - Passa-se 
agOra à apreciação dos Requerimentos n9s 367, 368 e 
369, lidos no Expediente, subscritos pelos Srs. Aloysio 
Chaves, Humberto Lucena e Hélio Gueiros, respectiVa
mente, em que S. Ex'S pedem autorização do Senado 
para desempenharem missão do ExecutiVo. 

Os requerimentos dependem de parecer da ComiSsão 
de Relações Exteriores. 

Solicito do nobre Senador Saldanha Derzi o parecer 
da Com-issão de Relações Exteriores. 

O SR. SALDANHA DERZI (PMDB - MS, Para 
emiür parecer. Sem revisão do orador.)- Sr. Presidem
te, Srs. Senadores: 

O Presidente da República, de acordQcom Q dispositi
vo no artigo 29-do Decreto n'i'44.721, de 21 de outubro de 
1958, comb!nado com os Decretos n9s 71.733, de 18 de 
janeiro de 1973, 75.430 de 27 de fevereiro de 1975, e 
85.148 Qe 15 de setembro de 1980, revolve_ designar os Se
nhores Senadores Aloysio Chaves, Hélio Gueiros e 
Humberto Lucena para, na qualidade de observadores 
parlaffie~tares, integrarem a Delegação_ do Brasil à 
XXXIX Sessão da Assembléia Geral daS Nações Uni
das_ 

Brasília, 19 de novembro de 1984; 1639 da Indepen
dência e 969 da República. 
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Sr. PreSidente, a Comissão de Relações Exteriores dá 
seu parecer favorável. 

O SR. PRESIDENTE (Lomanto Júnior)- O parecer 
é favorável. 

Em votaÇão os requerimentos. 
Os Srs. _Senadores que os aprovam queifam-perman·e

cer sentados. (Pausa.) 
Aprovados. 
Ficam concedidas as licenças solicitadas. 

O SR. PRESIDENTE (Lomanto JúniOr) - Concedo 
a palavra ao nobre Senador Nelson Carneiro._ 

O SR. NELSON CARNEIRO (PTB- RJ. Pronuncia 
o seguinte discurso.)- -Sr~ Presidente, Srs. Senadores: 

A Assembléia Legfslativa do Estado do Rio de Janeiro 
concedeu o título de Beneméiifo-ãO ProfeSsor Mãrio Vei
ga de Almeida, DireTOf:"Geral da AssociaÇão EduCacio
nal Veiga de Almeida, que engloba a Escola de Engenha
ria, Faculdade de Filosofia, Ciêndas e Letras, Faculda
des de Estudos Sociais_ Regina Coeli;Faculdade de"SerM 
viço Social do Rio de Janeiro. Faculdad_e de TuiisffiO 
Embaixador Paschoal Carlos Magno e Colégio Vdga-ae 
Almeida. 

Vale registrar que o homenageado comcçou_sua luta 
nos idos de 1933 em Santo Cristo, jUnlamente co-m sua 
irmã, D. Maria Anunciação, onde as aulas eram gratui
tamente ministradas riuilla modesta sala de jantar. Pou
co tempo depois, a sala já se tornava pequena para abri
gar as turmas. Os quartos foram invcididos e transforma
dos em sala'i de aula. Este crescimento do número de alu
nos forçou o mestre a criar o Colégio Sagrado Coração 
de Jesus. A comunidade escolar continua a crescer e a 
clamar por local para a sua acomodação, daí surgindo o 
Instituto Coração de Jesus, com Jardim de Infância, Pri
mário e Datilografia~ Nessa fase, faleceu D. Maria 
Anunciação, cabendo aos dois irmãos, Mário e Horácio, 
enfrentar o desafio que víria pela frente. Em t 956, conti
nuou a crescer o número de alunos e outra área foi ocu
pada, originando então o Colégio Veiga de Almeida com 
os cursos ginasial e colegial. 

Em 1970, o Professor Veiga de Almeida recebeu o títu
lo de Educador do ano e naquela data asseverava que 
iria instituir o grau uOiVCrsitãrio-: Em 1972, cumpriu a 
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competentes para que tomem atitude, que concretize al
go, fim evitir m-ales maiores. 

Nada é feito. O Sr. Ministro DanHo Venturini, não 
teve nem a gentil~a_de agradecer asremessas.que lhe fiz 
dos meus pronunciamentos. Ou não me leva a sério, o 
que:_ lhe é um direito, ou a sua-Assessoria, não permite 
que chegasse às s_u'!s mãos esses dQcumentos.- De qual
quer forma a ação do MinistériO do-Sr.-Venturini, -em 
Mato Grosso,_não_ funciona _satisfatoriamente_. 

Aiilda agora, venho à Tribuna, para alertar para o 
problema dos posseiros de Canabrava, no Município de 
Luciara,. Os docu_mentos que vou ler, constituem sério 
depoimento, contra a violência policial, a injustiça sõcial 
qu__e campeia na área. Melhor do que eu, Sr. Presidente, 
Srs~Se.nadore~ fala o Prefeito de São _Félix do Arag~Sia:, 
Sr. José Pontim (jue luta na região a favor dos menos fa
vorecidos da sorte, bem como o Padre Manuel, heróico 
lutador pelos direitos doS .posseíros ·da região e~ que se 
confundem com os próprios direitos humanos. 

Que este meu pronundamen10;--ãlerte as autoridades 
responsâveis:--

leio, ?gora, os seguintes documentos: 

.. Canabrava - MT, 19 de novembro de 1984. 
Amigo Pontim: 

_ _ Te escrevo esta carta às _pressas, aproveitando a porta
dora. 

Cheguei na Canabrava e a população estâ apavorada 
com a PM, ela_ç,6r_netendo os maiores absurdo-s prisões, 
ameaças de todo ,o lipo. Sentem-se donos da situação, 
dando cobertura às fazendas próximas, Araguarí e Ta
tuibi de quem -recebem alimentos, bebidas, os carros 
para andarem, etc. (ver o relatório) conseguem os seus 
objetiVcs que· o povo pare de trabalhar e largue as roças. 

Os policiãis estão à vontade, bebendo, to-mam banho 
no córrego, de calção para qualquer um na rua, etc. ~ 
demais: A população está sem sar;,er aonde apelar. 

Você sabe que alguns deputados estiveram aqui. O 
povo diz que foi pior porque no dia seguinte os policiais 
foram atrás dos que falaram. 

Preci.satol!l_llf alguma medida urgente, algum deputa
do, Secretaria de Segurança, etc. forçar para que 6sta 
polícia saia daqui. Todos sabemos porque e para que vie
ram. 

promessa, surgindo a Escola de Engenharia. A partir da- Pontim, com esta atitude da polícia, a fazenda 3 Ir-
quele momento erguiam-se as FaCuldades de Letras, Pe- mãos, portanto dentro da área do Municfpio de São Fe-
dagogia, Serviço Soda!, Estudos Sociais e Turismo_----- - lix, vem dizi:ndo que vai tomar as terras dos possdrOS atê 

Ao encerrar, Sr. Presidente eSrS:-senãOores, gost<i.ri<i --o "macuco'' lugar onde você particij:lõU-da reunião. 
de congratular-me com a Assembléia Legislativa pela fe- Os fazendeiros viram que com plsioleiros _r'!ão r:esol"_e_-
lii- Jeffibrança de homenagear 0 Professo·r Mãrio Veiga ram, agora com a polícia, armada de fuzil e Õ1etralhadÕ:-
de Almeida que vem transp-ondo·a longa caminhada de ra é dirercilti. Não tem cabimento. - --

sua vida sob o lema: Luta ____: Persevera - Vence. N_ão falei ain@_ GQIJl_()_pessoal de P. Alegre, mesmo 
Era o que tínhamos a dizer;--sr: P"re5idente. (MUitO que_j_~_ estão saqe_l).do. -:Vejg você __ aí jupto com os seuS 

bem.) companheiros o que dá para fazer. Realmente o proble-

O SR. PRESIDENTE (Lomanto Júnior)- ConCedo 
a palavra ao nobre Senador Gastão" Müller. 

O SR. GASTÃO MÜLLER (PMDB- MT. Pronun
cia o seguinte discurso.) --sr: Presidente, Srs. Senado
res: 

Nestes últimos dias desta Legislatura desejo trazer ao 
debate, mais urna vez, o problerria fundiãrio de Mato 
Grosso, especialmente, no caso -da região do Médio Ara
guaia, cuja capital, vamos dizer assim é a cidade de São 
Félix -do Araguaia. TenhO feito pronunciam-entoS nesse 
sentido, pedindo providências; apelando aos órgãos 

ma é sério. São mais de mil famflias que trabalham e é 
daqui que está saindo cereais para a região-toda. CB é 
8:lual~ent<?- o pa!rimônio da regiãQ que mais produz. Se 
a po-líciâ cÜntí~uar ãqui a CB se acaba. 

Não estou exagerando, venham v~cês para ver. Car
tas, abaixo assiflados, o povo Já estâ cansado. As autori
dades daqui são ligadas aos policiais e fazendeiros. Nada 
de bom se pode esperar. Precisa de apelo de fora. 

O Sindicato não se reuni li pois -õ"S seu:> "chefes" estão 
todos viajando, uns para Brasília-e oUtros Pãra São P<i.u

_lo. É claro que alguma providênCia Vão torilãr, porém-
umá denúncia forte lá de fora, pode forçar a barra. 

Um abraço,- A:ss.) Manoel." 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE 
SÃO F~LIX DO A RAGU AIA 
ESTADO DE MATO GROSSO 

São Félix do Araguaia, 8 de novembro de 1984 
Prezado Senador Gastão MUller: 
Muito V. Ex•, já nos tem ajudado divulgando aconte

cimentos de nosso município. 
Agora estamos novamente com problemas sérios e que 

precisa-m do apoio urgente, pois envolvem a segurança e 
tranqUilidade de quase mil famílias na região de Ca
nabrava município de Luciara. Por ser município de Lu

ciara, quase nada posso fazer a não ser dar o apoiei estra
tégico de viabilizar a denúncia ~través do Senhor e ou
tras autoridades aí do Parlamento. Entretanto, já notifi
quei o Governador do Estado e o Secretárío de Segu
rança Pública através de telegrama _e o farei pessoalmen
te no próximo dia !1 quando o Governador aqui estará.. 

Senador._ trata-se da violência com que a Polícia Mili
tar está agindo na Canabrava, a serviço da fazenda Ara~ 
guari e outra..~_da _ _reiião. Segundo o relatórlo- aneXo, est<i 

--- prCsCoça da PfVt foi a pedido da AS FAX - AssociaçãO 
dos Fazendeiros do Xingu. 

O relatório e-nviado a nós e_Que__ agora -e-Ovio a v-:--Ex.• 
está bem claro, porém não completo porque não de
monstra o terror qUe o -povo estã sentindo com a ação 
nefasta da polícia a soldo desta Fazenda ou de grileiros. 

Estive no loca[ e pude sentir o nível de desespero das 
famílias de_camponeses que já sem alento fogem da loca
lidade. Os que estão na mata tem medo de chegar à rua e 
os que estão na rua passam necessidades por falta de ali
mentos. A região é rica Senador, existe fartura, mas o 
pOVo qua·se já não consegue trabalhar. A intranqUilidade_ 
tomou conta de todas as famílias. Como pode a PM exi
git-' documentos pessoais _num lugar onde ~equer, o povo 
teffi -condiçõeS de adquiri-los? Os moradores desespera
dos solicitaram-me para que comunicasse aos Deputa
dos e Senadores, daí o fato de pedir vossa ajuda em defe
sa destes companheiros. Como sugestão talvez, além das 
denúncias nos meios de comunicação, no Senado, na 
Voz do Brasil, no Ministério da Justiça, na Secretaria de 
Segurança Pública. também uma visita do Sr. e outros 
Parlamentares à região, acompanhados da Imprensa, 
pois precisa ser diVulgado. 

Senador Gastão~- rnã.is do que um comunicado o povo 
está pedindo socorro, sobretudo às lideranças sindicais 
sobre as quais pe.<;a grande ameaça. 
- ~endo só e ~optando com vossa valiosa ajU.çia, fiCa 

aqui o agradecimento. 
Era o que tinha a dizer (MuítO bem!) 

O-SR. PRESIDENTE (Lomanto Júnior) --A Presi
- dência convoca os Srs. Senadores para uma sessão ex

traordinária a realizar-se hoje, às 18 horas e 50 minutos, 
com a seguinte 

ORDEM DO DIA 
- Ois'CussãO;em turno úi'iico, da redação final (oferecidl;l 

pela Comissão de Redação em seu Parecer nl' 822, de 
1984}, da Emenda do Senado ao Projeto de Decreto Le
gislativo n9 4 t, de 1981 (n9 102T8I. na Câinara dos Depu
tados), que aprova o texto do Acordo de Cooperação 
CientífiCa e Tecnológica- entre ·a GOverno da República 
Federativa do Brasil e o Governo da República da Co
lômbia, assinado em Bogotá, a 12 de março de t98l. 

O SR. PRESIDENTE (Lomanto Júnior) - Nada 
mais havendo a tratar, declaro encerrada a presente ses~ 

são. 
(Levanta-se a sessão às 18 horas e 48 minutos.) 
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Ata da 236• Sessão, em 30 de novembro de 1984 

2' Sessão Legislativa Ordinária, da 47~ Legislatura 

ÀS /8 HORAS E 55 .MINUTOS~ ACHAM-SE PRE
SENTES OS SRS .. SE.NAJ)_QB~S: 

Jorge Kalume- Altevir Leal - Mário Maia- E uni~ 
ce Michiles - Fábio Lucena - Raimundo Parente -
Claudionor Roriz -- Gaivão- Modesto - Ódacir Soares 
- Aloysio C_hav~ - Gabriel Herm~- Hélio G~ei~s 
- Alexandre Costa_- Joãó_Castelo_- Alberto Silva-
Helvídio Nunes- João Lobo - Almir Pinto -José 
Lins ~ Virgilro Tãvora - Carlos Al~rto - Moacyr 
Duarte- Martins Filho- Humberto Lucena- Mar
condes Ga._delha- Aderbal Jurema- Cid Sampaío_
Marco Maciel -GUilherme Palmeira- Carlos Lyra
Luiz Cavalcante - Passos Pôrto - Jutahy Maga!hães 
-Lo manto Júnior- João Calmon- José Ignâcio Fer
reira -- Moacyr Dalla - Nelson Carneiro- Morvan 
Acayaba - Benedito" Ferreira - H~nrique Santillo -
Mauro Borges - Gastão MUller - José _Fragelli -
Marcelo Miranda- Saldanha Derzi - Álvaro Dias - -
Lenoir Vargas - Carlos Chiarelli - Pedro Simon -
Octávio Cardoso. -

O SR. PRESIDENTE (Lo manto Júnior)~ A lista de 
presença acusa o comparecimento de 51 Srs. Senadores. 
Havendo número regimental, declaro aberta a sessão. 

Sob a proteção de Deus iniciamos nosSos trabalhos. 
Sobre a mesa, requerimentos que vão ser lidos pelo Sr. 

19-SecretáriO. 

São lidos os seguintes 

REQUERIMENTO N• 370, DE 1984 

Requeremos urgência, fiOs termos do art. 371, alínea 
.. b" do regimento Interno, para o Projeto de Lei da Câ
mara n9 242, de 1984- Complementar (n"' 154/84, na 
Ca:sa de origem), que estabelece-normaS integrantes-ao 
Estatuto da M icroempresa, relativas a isenção do Impos
to s-ohre Circulação de Mercadorias- ICM e do Impos
to sobre Serviços - ISS, 

SaJa das Sessões; 30 de novembro de 1984. - Aloyslo 
Cbaves - Hélio Guelras. 

REQUERIMENTO N• 371, DE 1984 

Requeremos urgência, nos-lermos-do art. 371, alínea 
''b'' do regimento Interno, para o Oficio n"' S/33, de 
1984, do GovernadQr do Estado do Espirita Santo, soli
citando autorização do Senado para realizar operação de 
empréstimo externo Do valor de USS 30;000,000.00 (trin
ta milhões de dólares), para os fins que especifica. 

Sala das Sessões, 30 de novembro de 1984. - Aloysio 
Cbaves - Humberto Lucena. 

O SR. PRESIDENTE (lomanto Júnior)- Os reque
rimentos lidos serão apreciados ao final da Ordem do 
Dia da prese~te sessão. 

O SR. PRESIDENTE ( Lomanto J !lnior) - Passa-se à 

ORDEM DO DIA 

Discussão, em turno-iínico, da redação final (ofeK 
rc:cida,pela Comissão de Redacão em seu Parecer n~" 

-EXTRAORDINÁRIA -
Presidência do Sr. Lomanto Júnior 

822, de 1984), da Emenda do Senado ao Projeto de 
_ Decret-o Legislativo ri.,. _4i, de 1981 (n9 1,02/81, na 

Câmara dos Depu1:"à:dõS), que aprova o texto do 
.acordo de cooperação cienttfica e tecnológica entre 

---o Governo da República Federativa do Brasil e o 
Governo da Repúblíca da Colômbia, assinado em 
Bogotá, a 12 de março de 1981. -- - -

Em discussão a redação final. (Pausa.) 
Não h-~ vendo que~ p~ça a palavra, encerr~ ã discus

são. 
Encerrada esta, a redação final é considerada como 

definitivamente aprovada, nos termos do art. 359 do Re
gimento Interno. 

A _matéria volta_ à Câmara_ dos _D_wutados. 

É a seguinte-a redação final aprovada 

-"Redaçio Onal di. emeD.da ilo seiiado -ao PrOjeto-de 
DeCretO Legislativo ti.,. 41, de 1981 ·(ni 102/81, na Câ~ 
til8ra -dos D~~~tados). 

EMENDA N• l 
- (Corresponde à Emenda n9 1 - CRE) 

O art. 19 do Projeto passa a vigorar acrescido do se-
guinte parãgrafo únicu: --

"Art. 111 
Parágrafo único. Quaisquer atcis ·ou ajustes 

complementares, de que possani resultar revisão ou 
modificaÇão do presente Acordo, ficam sujeitOs à 

----aprovação do Congresso NacionaL" 

O SR. PRESIDENTE (Lo manto Júnior)- Passa-se à 
apreciação do requerimento de urgência, lido no Expe
diente, para o Projeto de Lei da Câmara n9 242, de 1984 
- __ Complementar. 

Em votação o requerimento. 
O_s Srs. Senadores que o aprovam queiram perinanecer 

sentados. (Pausa.) 
Aprovado. 

O SR. PRESIDENTE (lo manto Júnior)- Aprovado 
o requerimento, passa-se à apreciação da matéria que foi 
despachada às Comissões de Economia--e de Finanças. 

A matéria depende de parecer das comissões anterior
mente despachadas. 

Concedo a palavra ao nobre Senador Octávio Cardo-
so pai-a dar o parecer da Comissão de Economiã. 

O SR. OCI'ÁVIO CARDOSO (PDS- RS. Para emi
tir parecer.)- Sr. Presiden\e e Srs. Senadores: 

O Projeto de Lei Complenlentar ora em exame é origi
nário da proposta do Poder Executivo veiculada pela 
Mensagem n.,. 137/84, encaminhada ao Congresso Na
cional, para integrar-se ao conjunto de normas compo
nentes do .. Estatuto da Microempresa". 

ExplicandO os objetivos do Projeto, diz a citadã Men
sagem Presidencial que "fortalecer o sistema da livre em
presa, favorecendo a empresa pequena e média" é uni 
dos objetivos do Programa Nacional de desburocrati· 
zação. 

Para isso foram tomadas diferentes medidas, observa. 
Mas, "não_ob~tante os resultadosjã alcançados no plano -
federal" -os.ão palavras d3 Mensage.rri--:- ••Tez-se neces
sãrio, no que concerne especificamente às-mlcroempre
saS, aprofundar e consolidar o pi'ocesso de eliminação de 
obrigaç~s burocráticas e fiscais em todas as esferãs de 
governo - feder~;tl, estadual e municipal - como única 

- forma de assegurar a sobrevivência e o dese!)volvimento 
dessas pequenas unidades produtivas". 

Seguem outr{ls numerosas considerações sobre o qua
dro em cujo perímetro as disposições da Lei Comple
mentar prop_osta deverão incidir, expondo as razões es
peciais Justíficã.doras de tudo que figura nos sete artigos 
da proposição sob enfoque. 

Os -~us artigos 19, -2.,., 39 e 4"' objetivam -ã. caracteri
zação da microempresa, exatamente para que o fim coli
mado na iniciativa seja atingido com segurança. E os ar
tigos 49, 5.,. e 6.,. encerram as normas substantivas neces-
sárias a esse at.ingimento. --

0 Projeto de Lei Complementar de que ora nos ocupa
mos foi, na Câmara, examinado pelas Coinissões de 
Constituição e Justiça; de Economia, Indústria e Comér
cio e de Finanças. 

A COmissão de Constituição e Justiça daquela Casa 
d"o Congresso opinou pela constitucionalidade, juridici
dade, técnica iegfslativa e, no mérito, pela aprovação do 
Projeto; com três emeridas. 

As Comissões de Economia e de Finanças opinaram 
tãmbém pela aprovação do Projeto de Lei Complemen
iã.r em_refefênCia,-com a adoção de um substitutivo cuj"a 
motíVação, confõrme as razões expostas, seiia o aper-
feiçoamento .do texto original. 

A matéria contida no presente Projeto de Lei Comple
mentar está em perfeita confluência com o interesse 
público; Existe ampla aceitação da idéia de que a elimi
nação progressiva de óbices burocráticas ã instalação e 
funcionãmelito das pequenas e médias empresas em nos
so País constituirá elemento positivo à vitalização de sua 
economia. 

Considera-se ainda que o Projeto de Lei examinado 
foi-aperfeiçoado na outra Casa do Congresso e que o in
teresse público reclama, com urgência, as medidas nele 
previstas para que se alcance a funcionalidade desejada e 
necessãria da_~ .. Estatuto da Microempresa". 

FaCe ao exposto, opinamos, adotado o substitutivo 
ofereddo pela outra Casa do Congresso, pela aprovação 
do Projeto de Lei da Câmara n"' 242/84 (Projeto de Lei 
Complementar) cuja origem foi. a Mensagem do Poder 
Executivo n9 I 37/84. 

I;; o pare~r, Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Lomanto Júnior) - Solicito 
ao nobre Senador Virgnio Távora o parecer da Comis
são de Finanças. 

O SR. VIRGillO TÁVORA (PDS- CE. Para emitir 
pãrecer.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores: 

Na forma regimental, vem a exame da Comissão de 
Finanças o Projeto de Lei Complementar que estabelece 
riormas integrantes do Estatuto da Microempresa, relati
vos à isenção do Imposto sobre a Circulação de Merca
dorias (ICM) e do Imposto sobre Serviços (ISS). 
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A Mensagem d_o Chefe do Governo que fundamenta a 
proposição salienta: 

Não obstante os resultados já alcançados n._o pla
no federal, faz-se necessário, no que concerne espe
cificamente às microempresas, aprofundar e conso
lidar o processo de eliminação de obrigações buro
cráticas _e fiscais em todas as esferas de governo -
federal, estadual e municipal - como única fOrma 
de assegurar a sobrevivência e o desenvolvimento 
dessas pequenas unidades produtivas. 

Ao assegurar favores tributários, a proposição deter
~ina que oS Estados, o Distrito Federal e os Municípios 
as definírão em função de uma receita brut<! anual. T_al 
definição não poderá acarretar perda de receita superior 
a 5% (cinco por centO) do montante estimado para a ar
recadação do tributo isento. 
P~vê o parágrafo 4"' do artigo 29 que, na apuração da 

receita bruta anual, será sempre-considerado o perfodo 
compr~ndido entre janeiro e 31 de dezembro. 

Com efeito, apresenta-se a microemprésa-com·o a -
mais carente de proteção especial porque, desprovi-

_ Já _o artigo 39 ~Senta as microempresas do_imposto es-
tadual sobre operações relativas à circulação de merc-ª
dorias, quanto- à saída de mercadÕ_rias e ao fornecíme"nto 
de alimentação que realizarem, e do imposto municipal 
sobre a P-festacão de serviços de- qualquer natureza. 

da de recursos econômico-financeiros e de estrutura 
administrativa adequada, não consegue suportar, 
por seus próprios meios, os ÍJ1úmeros encargos qUe 
ainda lhe são impostos. 

Ora, o sistema de livre empresa não pode prescin~ 
dir da micro-empresa, visto que ela é a verdadeira 
matriz do próprio sistema. Além disso, a microem
presa constitui uma das principais fõnteS -de ocu
pação de mão-de-obra, com ou sem vínculo empre
gatício, ·sendo, pois, relevante a sua função sOcial, 
notadamente em época de crise. Da mesma forma, ê 
importante a particip-ação da microempresa no de
senvolvimento e_conômico, seja como fornecedora 
de insumos bãsiCCiS para a produção das empresas 
maiores, seja comO consumidora dos produtoS por 
estas índustríalizados ou comercializados. 

Por tudo isto, torna-se urgente c imperiosO tomar 
medidas que importem na substancia11iberaç_ão da 
microempresa dos perniciosos efeitos decorrentes 
do excesso de burocracia e do peso da carga fiscal. 
Este é, em essência, o objetivo que presidiu a elabo
ração do Estatuto da Microempresa. 

Uma dessas medidas está consubstanciada no 
anexo projeto de lei complementar, que visa a con
ceder às empresas- de reduzida receita bruta anual 
isenção ·do imposto estadual sobre operações relati
vas à circulação de mercadorias (ICM) e do imposto 
municipal sobre a prestação de serviços de qualquer 
natureza (ISS). 

Conquanto, nos termos do projeto, a isenção seja
concedida pela própria lei complementar, a defi
nição da microempresa favorecida dependerá da le
gislação estadual e municipal, pois ficará a cãrgO
dos Estados e Municípios fixar o limite anual dare-
ceita bruta, para fins de enquadramento da empresa 
no favor isencional. 

Os Estados e Municfpios deverão fixar esse limite 
em função das características econômicas regionais 
ou locais, bem como atendendo à efetiva partici
pação das microempresas na arrecadação dos-tribu-
tos isentos, de forma a que a -isençã'o não acarrete 
perda superior a 5% (cinco por cento) do montante 
estimado _de_ receita do respectivo tributo em cada _ 
exercício. O limite não poderá, ainda, superar o teta 
máximo estabelecido em lei federal para definição 
das microempresas, no que concerne ao seu trata
mento favorecido_e simplificado no campo adminis
trativo, tributário, trabalhista, previdenciário e_Cre
ditício. 

Foram expressamente excluídas do conceito de 
microempresa aquelas que se revistam de dete.rmi
nadas formas associativas_ ou que exerçam certas 
atividadeS econômicas somente compatíveis com 
empresas de maior porte econômico. Neste passo, 
adotou-se critério já consagradQ na .legislação fede
ral vigente relativa à isençãQ do imposto sobre a 
renda. 

Na Câmara dos Deputados, a matéria tramitou pelas 
Comissões de Constituição e Justiça, de Economia,_ In
dústria e Comércio, e de Finanças, que ofereceram SUbs~ 
titutivO, posteriorme-nte .apro"Vãdo em Plen.:irio. 

Por sua vez, o artigo 49 determina que as microempre
s_as_. se deixaie:m d.e preencher os reQuisitos pã.ra O seu en
quadramento na Lei Complementar, ficarãO s_lljehos aõ 
pagamento dos tributos incidentes sobre o valor da recei
ta bruta que exc_eder o limite fixado no artigo 21' ou na lei 
estadual ou municipal, bem como- oS fiitos geradores 
posteriores ao desenquadramento. 

Busca o projeto liberar a microempresa da carga tribu
tária que a On-er-a, no âmbito estadual e municipal. 

Todo o tratamento favorecido que se der à microem
presa, além de fortalecer o sistema de livre iniciativa, 
prorrióVerá maior ocupação de mão~de-obra e ampliará 
o nível de atividade econômica em nosso País. 

Ela desenvolverá a atividade empresarial no Brasil, co
laborando siinificatlvamente para superarmos a reCes
são atual. 

_ A '{ista das razões expendidas, concluímos pela aPro
vação da matéria. 
~_o parecer~ 

O SR. PR-ESIDENTE (Lomanto Jú-i1for)- Os pare
ceres são favoráveis. 

Completada a instrução da matéria passa-se à 

Discussão, em turno único, do Projeto de Lei da 
-Câmara n9 242, de 1984-Complementar (n"' 154/84· 
Complementar, na Casa de origem), que estabelece 

~ nÕrmas integrantes do Estatuto da Microempresa, 
- -i-ehtivas à iSenção do Imposto soOi-e Circulação de 

Mercadorias-ICM e do Imposto Sobre Serviços. 

Em discussão o projeto. (Pausa.) 
Não havendo quem peça a palavra, encerro a discus

são. 
_ __ Em votação a matéria _que, nos termos do inciso II art. 

322 do Re,gim~nto Interno, depende, para sua apro· 
vação, do voto favorável da maioria da composição da 
Casa. 

Tendo havido, entretanto, acordo de Liderança, a ma
téria será su~metida '!Plenário pelo processo simbólico. 
- Em votação. 

Os ~rs. Senadores que o aprovam queiram permanecer 
s-entados. (Pausa.) -

Aprovado. 
A matéria vai à sanção. 

É o seguinte o projeto aprovado. 

PROJETO DE LEI DA CÃMARA 
N'l' __ l<il, DE 19$4 - Complementar 

(N"' 154/84 - ComPlementar, 
na Casa de origem) 

(De iniciativa do Sr. Presidente da República) 

Estabelece normas integrantes do Estatuto da Mi
croempresa, relativas a isençã.o do Imposto sobre dr~ 
colação de Mercadorias- Ié:M, e do Imposto Sobre 
Serviços - ISS. 

O Congresso Nacional decreta: 
_ALt. J<1 ~ As microempresas ficam assegurados os fa

vores estabelecidos nesta Lei cOmplementar, sem prejuf: 
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zo dos demais benefícios previstos na legislação estadual 
e municipal. 

Art. 2"' Para os fins previstos no artigo anterior; os 
Estados, o Distrito Federãl, os Territórios é os Municf
pios, mediante lei, definirão as microempresas em 
função das características económicaS regionais ou lo
cais, atende_ndo, ainda, à participação efetiva dessas em
presas na arrecadação dos tributos estaduais ou munici
pais. 

§ 19 A definição da microempresa deverá ser feita de 
forro_?-_ a que a isenção não acarrete perda de receita supe
rio{a 5% (Cinco por cento) do montante estimado para a 
arrecadação do imposto isento, na forma do art. 39 desta 
Lei Complementar, e a que a receita bruta anual da mi
croempresa não exceda o limite máximo, estabelecido 
em lei fedeiil, para o seu tratamento favorecido e dife
renciado. 

§ 29- -A definição a que se refere este artigo será bai
xada no prazo de 180 (cento e oitenta) dias, contados da 
vigência desta Lei Complementar. 

§ 3"' Vencido o prazo referido no § 29 deste artigo, 
enquanto a lei estadual ou municipal não estabelecer ou
tra definição, coitsiderar~se-á microempresa a que tiver 
receita bruta_ anual_ igual ou inferior a: 

-a) 10.000 fdez mil) ORTN, no âmbitO istadual. 
b) 5.000 (cinco mil) ORTN', no âmbito municipal. 
§ 4Q Para os efeitoS previstos no § 39 deste artigo, 

tomar-se-á por referência o valor da ORTN vigente no 
rriêS- de jilneifo de cada ano, devendo a receíta bruta 
anual ser apu~ada no período de janeiro a _31 de de-
zembro. -

§ 5Q _!'lo p-rimeiro ano de atividade, o limite da recei
ta bruta ser~ calculado_ proporcionalmente ao número de 
meses decor~ido~ entre o mês da constituição da empresa 
e 31 de dezembro do mesmo ano. 

Art. 3"' As microempresas definidas na forma do art. 
2"' desta lei ficam isentas; 

I -do imposto estadual sobre operações relativas à 
ciyculação de mercadorias, quanto às saídas de mercad_o
rias e ao fornecimento de alimentação que realizarem; 

II -do imposto municipal sobre a prestação de ser
-viços de qualquer natureza. 

Parágrafo único. A isenção referida no inciso 1 deste 
-·artigo não se estende às saídas de mercadorias, expressa

mente relacionadas em lei estadual, que fiquem sujeit~s 
ao regime de substituição tributária já instituído ou que 
venha, efetivamente, a se instituir no prazo de 180 (cento 
e oitenta) dias, contados da vigência desta L~i Comple
mentar. 

Art. 49 As microempresas que deixarem de preen. 
cher os requisitos para o seu enquadramento nesta Lei 
Complementar ficarão sujeitas ao pagamento dos tribu
tos incidentes s_obre o valor da receita b_ruta que exceder 
o limite fixado no seu art. 29 ou na lei estadual ou muni
cipal, bem como sobre os fatos geradores que- vierem a 
ocorrer após o fato ou situação que tiver motivado _o d~ 

senquadramento. 
- Art. 5"' Nos limites de sua competência, a legislação 

estadual ou municipal orientar~se-ã no sentido de conce
der redução ou dispensar as microempresas do pagamen
to das taxas vinculadas ao exercfcio do poder de polícia, 
bem como de eliminar ou simplificar o cumprimento de_ 
obrigações- tributárias acessóriaS a que estiverem sujei-

tas. 
Art, 6<1 Os Estados, o Distrito Federal, os Terri

tórios e os MunicíPios poderão considerar extintos os 
débitos das microempresas para com a Fazenda Esta
dual e Municipal, de natureza tributária, vencidos até a 
data da givência desta Lei Complementar, inscritos ou 
não, como dívida ativa, ajuizados ou não. 

Art. 7'~ Esta Lei Complementar entra em vigor na 
data de sua publicação. 

Art. 89 Revogam-se as disposições em contrário. 
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O SR. PRESIDENTE (Lomanto.Júnior)- Passa-se, 
agora, à votação do requerimento de urgência, lido no 
Expediente, para o Ofício -n9 S-33/84. 

garanti.as no período de_5 anos, incluído o·exercíCiO em· A Resolução n'~' 62, de 1975, coin as alterações intro
duzidas pelaRes. n"' 93, de 1976, ambas ao Senado Fede
ral, fiX:ou parâmetros da dívida consolidada interna, tan
to ·a-Ssíril que, aO-diSpêndio ariual mâximO, fóí reservada 
uma parcela de 15% da receita líquida anterior, ·corrigida 
até à época do exame. Como aRes. n9 62, de 1975, modi
ficada pelaRes. n'i' 93, de 1976, exclui os contratos ex.ter
rros; os das empresas e autarquias do Governo e os finan
ciamentos contraídos. com o Fundo Nacional de Desen
volvimento Urbano - FNDU; o Fundo de Apoio ao 
Desenvolvimento SOcial :....:...- F AS e o BNH, observamos 
que os pad.metros (itenS I e Til) apresentam folga sufi
ciente para suportar novas Contratações. Hã a conside
rar, ainda, que o Governo do Espírito SAnto foi autori
zado recentemente pelo Sena~o Federal a reescalonar 
toda a s1,1a dívida externa, com uma nova operação no 
valor de USS 10,0 milhões o que trará um alívio no cro~ 
nograma futuro de dispêndio; razão porqu_e achamos 

Em votação o requerimento. 
Os_Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer 

sentados. _-
Aprovado o requerimento, passa-se à apreciação da 

matéria que foi deSpachada às Comissões de Finanças e 
Constituição e Justiça. 

Solicito ao nobre Senador Saldanha Derzi o parecer 
da Comissão de_Finanças._ 

O SR. SALDANHA DERZI (PMDB - MT. Para 
emitir parecer.) - Sr. Presidente, Srs. Senadores: 

O Sr. Governador do Estado do Espfrito Sauto, na 
forma do__art. 42, item IV, da Constituição, solicita ao 
Senado Federal a necessária autorização _para confrataf 
operação de crédito ex-terno no val_or de USS 
30,000,000.00- "(trinta -milhões de dólares norte
americanos) de principal, com a garantia da União, obje
tivando carrear recursos para o Programa de Infra
Estrutura Rüral daquele Estado no período de 
1985/1986, contemphmdo os seguintes itens: 

Em USS 
;.L ÇonstrUção e pavimentação 

de estradas .... _.__.j········-·-·······--~ 20,000,000 
2. Viaduto _2, Ponte (Vitória + 

Vila Velha .. ~- •. -'--'-"='--"" ._ •• ..._. ~ • .__.. ._ •••• 

3. RefOrma e construç[C5" de hospitais .. 
: 4,000,000 

3,000,000 
500,00 

500,000 
4. Construção de_Ginãsio coberto ._ .... _ .. 
5. Te\efonla Rural ._ •.... _ .. _._ ... ~-..._~-·. 
6. Reequipamento da Parque de Máquinas 

Rodoviárias, a cargo do DER e CER-

MAG ·~·~-" ". -· -----~···· •• ~4000,000" 
Em atendimento às normas da Comissão de Firi~nças 

foram anexados ao pleito os seguintes elementos funda
mentais para a anãlise do endividamento _estadual: . 

a) resumo do dispêndio anual com o serviço da dívi
da lntrallmlte (principal +juros + encargos), inclusive as 

Periodo lntnllmlte 

1984 7.179.582 
1985 6.077.201 
1986 3.408.874 
1987 3.500.358 
1988 3.083~.34,5 

1989 

- _que for feito o pedido; ' 
b) resumo çio dispêndio anual com o serviço da dM

d_a ext-:aJlnil~ (QI_incipal +juros + encars.._os), inclusivC? as 
garantias, no período de 5 anos, incluído o exercício em 
que for feito O pedido; 

c) resumo do desembolso anual com o serviço da 
dívida externa em do lar ou outra ·qualquer moeda, com
preerldendO o principal + jUrOs +- encargoS; no perfOdo 
de 1 35 anos, incluindo o exercfcio em que for feito O pe-

. dido; -

d) Posição atual do endividamento interno na forma 
do que estabelece a Resõlução n9 62, de 1975, do Senado 
Federal (art. 29, it~ns T, II, III); 

e) informação so_bre a finalidade _do .. emprêstimo 
·pleiteadõ -(tritegralização d~ capital, financiamento es
pecífico 'de.o.bra, se~iço oU-programa); 

f) posição da dívida lntrallmite; 
g) posiçàÕ- da d(vida extrallmite; 
h) posição da drvlda externaj 
i) receita arrecadada em 1983; 
j) operações de crêdito realizadas em 1983. 

Análise 
a) Moõ.íante Global:- A entidade apresenta um~ dívida 

intrafimite de Cr$ 6.007.490 mil e uma dívida Cxtcrna de 
Cr$ 181.183.202 mil, totalizando CrS 187.190.692 mil, 
rião incluida a parcela da dívida extralimite Tac_e o -que 
diSpõe aRes. n"' 93(76. Assim, 'óllmlte regulamentar se
ria Cr$ 160.967.178 mil, contra um total real de CrS 
187.190.692 mil, extrapolando o montante em CrS 

26.223.514 mil; 
b) DiS_p_i!:ndio Anual Mblmo: Os dispêndios estão- as

sim des.~riminados: intralimite = CrS 7.179.582 mil; ex
terna= CrS 37.714.093 mil, perf~ndo CrS 44.893.675 
mil. Estê valor, também está extrapolando, pois temos 
um dispêndio regulamentar de Cr$ 34.492.967 mil, ha-

vendo um excess_o de_ CrS 10.401.708 mil. 

Extrallmlte Total lnteraa Total Interna Externa 
Adm. direta Contratada 

905.988 8.085.570 37.714.093 
3.197.431 9.274.632 96.165$65 

~ 3.203.007 - 6.611.881 72.850.280 
3.141.503 6.641.861 54.783.370 
Z.4ó0.381 5.543.726 38.655.316 

conveniente a presente operação. 
Foram enviados os seguintes elementos principais in

dispensáveis para exame de pleitos da espécie. Assim te
mos: 

a) Dívida Coosolldada Interna e Externa 
Pós: 30-9-84 

Dívida 

a. l - Intralimite 
a. 2 - Extrãlimite 
a. 3 - Externa (*) 

Total 

Em Ct$ 1.000 
;_-x 

Admlnistraçio Djreta 

6.007.490 
20_044.535 

181.183.202 
;3 

207.235.227 

(*) Conversão l USS = CrS 2.329 e 
1 DM = CrS 775,87 

b) Cronograma de dispêndio da dr.tda lntema (Intra + 
extra) e da divida externa + operaçio em exame- (AIIIOI'<

tlzaçio + encargos). 

Em CrS 1.0011-0 

Externa Totaldlo 
Op.exame dio intra 

Externa 

c) Posiçio do endividamento em fonçio da receita arrecadada em 198 (Res. n"'s 62/75 
e 'J3f76) 

c. I. Receita arrecadada em 1983 
c.2. Op. de crédito realizadas 

c.3. Rec_eita Liquida 
c.4. Correção da Rec. até; s_e:t/84 

(índice 1,3057) 

c.5. Receita .Líquida para cãlculo 
d) Limites Regulamentares: 

I- Montante Global (70% rec. Lig. Cor.) 
III- Dispêndio anual mãximo (15% Rec. liq.) 

e) LlmitesReals: 
Intra 

I-Montante Global extra 
externa 

T. Montante 
Intra 

III - Dispêndio Anual Máximo Extra 
Externa 

T. Dispêndio 

Em CrS 1.000,00 

= 106.949.120 
7.216.929 

99.732.191 

= 130.220.920 

= 229.953.111 

= 160.967.178 
34.492967 

6.007.490 
20.0Qll.535 

= 181.183.202~ 

= 207.235.227 
7.179.582 
905.9~8 

37.714.093 

45.799.663 
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Para atender as disposições do Regimento Interno e 
da legislação pertinente, foram anexados ao processado 
os seguintes documentos: 

a) cópia da Lei Estadual n~' 3.684, de 21 de novembro 
de 1984, autorizando o Governo a contratar uma ope
ração de crédito externo, até o valor de US$ 30,0 mi· 
lhiles: 

b) Aviso"' 1.046, Oci 6 de novembro de 1984, da SE
PLA N, reconhecendo o carâter prioritárlo da operação e 
a capacidade de pagamento do postulante, até o Hmite de 
USS 30,0 milhões, obedecido o seguinte cronograma de 
contratações: US$ 15,0 milhões em 1984; US$ 15,0 mi· 
lhões em 1985: 

c) Exposição de Motivos n• 173, de 28 de novembro 
de 1984, do Senhor Ministro de Estado da Fazenda, ra
vorâvel, enviada ao Senhor Presidente da República, 
propondo o seu encaminhamento ao Senado Federal, 
para os fins do art. 42, item IV, da Constituição; 

d) Oficio (F!RCE·CREDE n• 84/384), de 27·11-84, 
do Departamento de Fiscalização e Registro de Capitais 
Estrangeiros, credenciando a operação em pauta confor
r:le atribuições conferidas pelo Oec. n• 65.071, de 27-8-
69, e pelo Dec, n' 84.128, 29·10-79; 

e) comportamento da dívida estadual (interna e exter
na). 

O exame das condições creditrcias da operação será 
efetuado pelo Mlnistêrio da Fazenda, em articulação 
com o Banco Central do Brasil, nos termos ao art, t•, in
ciso II, do Decreto n• 74.157, de 6 de junho de 1974, as
sim que apresentada a respectiva minuta de contrato 
·com o grupo financiador. 

O Senhor Presidente da República autorizou o Gover
no do Espírito Santo a dirigir-se ao Senador Federal, na 
forma do art. 42 item IV, da Constituição, 

No caso, foram cumpridas as exlg!nclas do Regimen
to Interno (art. 403, aHneas a, b e e). Assim, opinamos 
favoravelmente à solicitação, nos termos do seguinte: 

PROJETO DE RESOLUCÃO N• 119, DE 1984 

Autoriza o Governo do Estado do Esprrlto Santo a 
realizar operaçio de empr&tlmo externo no 't'llor de 
at' USS 30,000,000.00 (trinta mllhõe• de dólares 
norte-americanos) destinada ao Programa de Infra
Estrutura Rural daquele Estado. 

O Senado Federal resolve: 
Art. i"' t: o Governo do Estado do 13spfrito Santo 

autorizado a realizar, com a garantia da União, uma 
operaçãõ de empréstimo externo no valor de atê: USS 
30,000,000.00 (trinta milhões de dólares norte
americanos) ou o equivalente em outras moedas, de prin
cipal, junto a grupo financiador a ser indicado, destinada 
a financiar a implantação de um programa de investi
mentos na construção e pavimentação de estradas e em 
obras de infra-estrutura bâsicã nas áreas de transpo!'te, 
saúde, telefonia rural 1 obedecido o seguinte cronogtama 
de contratações: em 1984, USS I 5,000,000.00 (qUinze mi
lhões de dó!are.!l norte-americanos): em 1985, US$ 
1 S,OOO,OOO.OU (quinze milhões de dólares norte
amedcanos). 

Art, 2• A operação reallzar-se-á nos termos aprova
dos pelo Poder Ex.ecutivõ Federal, Inclusive o exame das 
condições creditíclas da operação, a ser efetuado pelo 
Ministério da Fazenda em articulação com ó Banco Cen
tral do Brasil, nos termos do art. 1..,, item JI, do Decreto 
nt 74.157, de 6 de junho de 1974, obedecidas as demais 
exlg!ntias dos 6tgão' encarregados da exe(:ução da poU
tica econômtco-flnanceira do úoverno Federal, e, ainda, 
o disposto ná Lei Estadual n"' 3.684, de 21 de novembro 
de 1984, autorizadora da operação. 

Art. 39 Esta resolução entra em vigor tta data de sua 
publictu;ão. 

e o parecer. 

biÃRlO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção II) 

SR. PRESIDENTE (Lo manto Júnior)- O parecer 
da Comissão de Finanças coticlui pela aprovação ao 
Projeto de Resolução n• 119_, de 1984, que autoriza o Go .. 
VéthÕ do Estado do Espfrito Santo a realizar operação 
de crédito externo no valor de 30 milhões de dólares. De
pende de parecer da Comissão de ConstituiçãO e Justiça. 

Soflcito a:o nobre Senador Jos~ Iinãcio Ferreira o pa~-
recer da Comissão de Constituição e Justiça. 

O SR. JOSt IGNÁCIO FERREIRA (PMDB- ES. 
Para emitir parecer.)- Sr. Presidente e Srs. Senadores: 
Na forma regimental, a Comissão de Finanças apresenta 
projeto de resolução, que autoriza "o Governo do Esta
do do Êspfrito Santo a realizar, Cõm a garantia da 
União, uma operação de empréstimo externa no valor de 
atê USS 30,000,000.00 (trinta milhões de dólares norte
americanos) ou o equivalente em outras moedas, de prin
cipal, junto a grupo financiador a ser indicado, destif!ada 
a financiar a implantação de um programa de investi
mentos na construção e pavimentação de Estadas e em 
obras de infra-estrutura bâsica nas âreas de Transporte, 
Sa1.lde, Telefonia Rural, obedecido o seguinte cronogra
ma de contratações: 

-em 1984, US$ I 5,000,000.00 (quinze milhões de 
dólares norte-americanos); 
~em 1985, US$ 15,000,000.00 (quinze milhões ·de 

dólares norte-americanos). 
A operação de crêdito, na conformidade do artigo 2• 

do referido projeto, "realizar-se-á nos termos aprovados 
pelo Poder Executivo Federal, inclusive o exame das 
condições creditídas da operação a ser efetuada pelo Mi
nistério da F'azenda, em articulação com o Banco Cen
tral do~Brasil, nos termos do art. t•, item II, do Decreto 
n"' 74.157, de 6 de junho de 1974, obedecidas as demais 
exigências dos órgãos encarregados da execução da polf
tica económico-financeira do Governo Fede;at, e, ainda, 
o disposto na Lei estadual n• 3.68!1-, de 21 de novembro 
de 1984". · 

3. Para atender as disposições do Regimento Interno 
e da legislação pertinente, foram anexados ao processa
do os seguintes documentos, além dos exigidos pela Co;. 
missão de Finanças, conforme o exame da parecer da
quela Comissão: 

a.) Cópia da Lei Estadual n•3.6S4, de21 de novembro 
de 1984, autorizarido o Ooyerno a· contratar uma ope
ra~ão de crêdito externo, até o valor de USS 30,0 mi
lhões: 

b) Aviso n• 1.046, de 6 de novembro de 1984, da SE
PLAN, reconhecendo o caráter prioritârio da operação e 
a capacidade de pagamento do Estado; até o limite de 
USS 30,0 milhões, obedecido o seguinte cronograma de 
contrações: US$ 15,0 milhões em 1984, USS 15,0 milhões 
em 1985: 

c) Exposição de Motivos n9 173, de 28 de novembro 
de 1984 do Senhor Ministro de Estado da Fazenda, favo
rável, enviada ao Senhor Presidente da RepóbHca, pro~ 
pondo o seu encaminhamento ao Senado Federal, para 
os fins do art. 42, item IV, da ConstituíçAo~ 

d) Oficio (FIRCÉ:CREDE n• 84,384) de 27·11·84 do 
Departamento de Fiscalização e Registro de Capitais Es~ 
tra11geiros, credenciando a operação em pauta, conforme 
atribuições conferidas pelo Dec. n\1 65.071, de 27-8~69 e 
pelo Dec. n• 84/128, 29-10·74. 

e) comportamento da dívida Estadual omerna e ex .. 
terna). 

S. Co.mo se verifica do exposto, a matéria foi deta
lhadamente examinada pela Comissão de Finanças que, 
após cumpridas todas exigências regimentais, (art. 403, 
alínea.s •~ b e c), opinou pela aprovação da soHcitar;ão do 
Governo do Estado do Espírito Santõ, nos termos do 
projeto de resolução que apresentou, na forma do art. 
108, item vr. 
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6. No que c:ompete a esta Comissão examinar- as· 
pecto jurídico-constitucional ~ nada hâ que possa ser 
oposto, podendo o projeto ter tramitaçi\o normal. 

Ê o parecer. 

O SR. PRESIDENTE (Lomanto J~nlor)- O parecei 
é favorável. 

Completada a instrução da matêria, passa-se à discus
são em turno ónic:o do 

- Projeto de Resolução tl9 119, de 1984, que autori-
--~ -za o Governo do Estado do Espírito Santo a realizar 

Operação de crédito externo no valor de USS 
30,000,000.00 (trinta milhões de dólares). 

Em discussão. (Pausa.) 
Não havendo quem peça a palavra, encerro a discus

são. 
Em votação. 
Os Srs. Senadores que aprovam o projeto queiram 

permanecer sentados. (Pausa.) 
Aprovado. 
A matéria vai à Comissão de Redação. 

O SR. PREsiDENTE (Lomanto Jónior) - Sobre a 
mesa, parecer da Comissão de Redaçlto que será lido 
pelo Sr. I •-Secretário. 

É lido o seguinte 

PARECER N• 885, DE 1984 
(Da Comissão de Redação) 

kedaçào final do Projeto de Resoluçio n• 119, de 
1984. 

Relator: Senador Saldanha Derzl 
A Comissão apresenta a redação final do Projeto de 

Resolução n• 119, de 1984, que autoriza o Governo do 
Estado do Espfrito Santo a contratar operação de em
préstimo externo no valor de US$ 30,000,000.00 (trinta 
milhões de dÓlares), destimtdo ao Programa de Infra
Estrutura Rural do Estado. 

Sala das Comissões, 30 de novembro de 1984. Joio 
Lobo, Presidente_- Saldanha Derzl, Relator - Pas!IOI 
Pôrto. 

ANEXO AO PARECER N• 885, DE 1984 

Redação final do Projeto de Resoluçio n• 119, de 
1984. 

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

RESOLUÇÃO 

Autoriza o Estado do Espfrlto Santo 1. realizar 
operação de empréstimo externo no nlor de USS 
30,000,000.00 (trinta milhões de ddlare•), dHtlnado 
ao Programa. de Infra-Estrutura Rural daquele E1ta· 
do. 

O Senado Federai resolve: 
Art. 19 I! o Qoverno do Estado do Espírito Santo 

autorizado n realizar, com a garantia da União, uma 
operação de empréstimo externo no valor de US$ 
30,000,000.00 (trinta milhilcs de dólares) ou o equivalen
te em outras moedas, de prit1élpal, junto a grupõ finan
cludor a ser indicado pelo Min!stêrio da Fazenda e do 
Banco central do Brasil, destinado a financiar a imple
mentação de um programa de investimentos, parã a 
cottstrucão e pavimentação de estradas e obras de infra
estrutura bt\sica nas áreas de Trãn!!f]ôrte, Saóde, Telefo
nia Rural, bem c:omo o reequipamento do parque de mâ~ 
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quinas rodoviârias, obedecido o seguinte cronograma de 
contratações: em 1.984, US$ 15,000.000.00 (quinze mi
lhões de dólares) e em 1985, US$ 15,000,000.00 (quinze 
milhões de dólares), 

Art. 29 A operação realizar-~â nos termos aprova
dos pelo Poder Executivo federal, in,!:lusive o examC? das 
condições creditícias da operação, a ser efetuado_ pelo 
Ministério dà Fa"zéftô_a,_ em articulaçã_o com __ o Banco 
Central do Brasil, nos termos do 3.!_t. 1~', item Ii, do _ _De~
creto nl' 74.157, de 6 de junho de 1974, obedecidas as de-:. 
mais eXigências dos órgãos encarregados da execuç~o da 
política ecoHômico-ftnanceira do Governo Fe4~!"al, e, 
ainda, as disposições da L_ei Estadual n~ 3.684, de 21 de 
novembro de 1984, autorizadora da operação. 

Art. 2~> Esta R~:olução entra em vigor na data de 
sua publicação. 

O SR. PRESIDENTE (Lomanto Júnior)- Achando~ 
se em regime de urgência a matéria cuja redação final 
acaba de ser lida pelo Sr. {9-S_ecretário, deve-ser esta SUb
metida imediatamente à deliberação do Plenário, 

Em dis_cussào a redaçào final. (Pausa.) 
Não havendo quem peça a palavra, encerro a discus

são. 

Em votação. 
Os Srs. Senadores que aprovam a redação fin~l quei· 

ram permanecer sentados. (Pausa.) 
Aprovada. 
Aprovada a redação fiDal, o projeto vai à promul

gação. 

O SR_, PRESIDENTE (Lc;>manto Júriior}- Concedo 
a palavra ao nobre_Senador Nelson Carneiro. 

O SR. NELSON CARNEIRO (PTB ,-RJ; Pronuncia 
b seguinte discurso.)-- Sr. Presidente e Srs. S_enado:tes: 

Oportunamente _d_en_unciamos, nesta tribuna, fato 
ocorddo em nns-de abril último, na Divisão de _vigilân
cia Sanitária dos POrtos, Aeroportos e· Fronteiras, no 
Rio de Janeiro, quando o médíco résponsãVet pelo setor 
se recusou a aceitar exames assinados por farma_cêutícos. 

Levado o fato ao conh~imen_to da SeCretaria N~cio
nal de Vigilância Sanitária do MiniStério da Sãúde, a·que 
está subordinado aquele órgão, par'a as providências 
cabíveis, acabamos de receber, do Assessor Parlamentar 
do Ministério da Saúde, Olympio S. da.Silva Cascaes de
talhadas e esclarecedoras informações. 

Segundo o oficiQ qUe nos foi encaminhad_o, desde ju
nho aquela Diretcrria orientou o Serviço de Controle de 
Imigrantes no sentido de aceitar exames laboi"atorias as
sinados por farmacêuticos' especialiZadoS ~ID- bioquími
ca, havendo, naquela ocasião, comunicado sua decisão 
ao Conselho Regional de Farmácia do Rio de Janeiro. 

Agora, tomandQ conhecimento da nossa reclamação, 
o Min_istério da ·saúde rei!.ero1,1 !J. recomendaçãQaos mê· 
dicas ero exercício il_q_ Setor de Estrangeiros, para que 
seja rigOrosamente_ Clfmprido Q dispositivo legal gue dá 
direito ao farmacêutico, eSpecializado em bioqUíri1lCa, de 
fazer e assinar ex:ã.mes de laboratório. 

Explicando a atitude do Dr. Jorge Raffiagerti, quere· 
jeitou o atestado, esclarece_o oficio_ que 6 Tãlo_ se deveu 
ao que estatui o art. 15, § J9, da Portaria 11'1 88(8-2, que se 
refere, expressamente, à obrigatoriedade de_serem os 

, exames assinados_por médico, dispositivo a ser coirtgído 
em reviSão a que estã sendo submetida a refe[ida porta
ria. 

Só temos que agradecer, em nome dos farmacêutfCos, 
a providência tomada pelo MinistériO da Saó"g.e, mesmo 
porque não se compreende que um médico tenha mais 
competência para assinar exames_ laboratoriais do que 
um farmacêutic-o especializado justamente em bioquími
ca. 
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Aproveitamos o ensejo para reiterar, nesta tribuna, a 
necessidade de Mensagem dO Executivo, que coiríJa a 
disPàrídUde sararia! deis- futicionários da Einpresa- Brasi
l~ira_sle Correios e Telégrafos, que reclamam_, há mais de 
um decênio, essa unificação, no que tange às diversas di· 
setorias rj!giot'lais, ocprrendo casos em __ que o funcionário 
da mesma categoria do Estado .de São Paulo ganha mais 
do que o seu colega lotado numa cid_ade vizinha de Mi
n~ G~_çjs. 

Nesse sentido queremos registrar _um abai:w-assinado 
que nos-foi ~ncaminhado por dezenas de Servidores da 
ECT em São João Dei Rei e esperamos que aquela Em
presa ~ncaminhe ao Executivo um ant~prgj~to, a =fim de_ 
Cjtie, examinado pelo DASP, se transforme em M~nsa
gem, dirigida ao Congresso Nacional, para corrigir um 
situa~ão inícjua. 

Era o que tínhamos a dizer, Senho:r Presid~nte. (Muito 
b-em!) 

Q_ SR. PRFSIDENTE (lomanto Júnior) - A PreSí.:
dênCia ConVOca sessão extraordinária- a reafizar-:.se arria~ 
nhji_: às- \0 horas, com a seguinte 

ORDEM DO DIA 

Discussão, em turno único, da reda~ão final (oferecida 
_ pel<l Comissão de Redação em seu Parecer n9 813, de 

1984), do Projeto de Decreto Legislativo n9 28, de: 1983 
(n"' 14/83,_na Câmara dos Deputados), que aprova o tex
to do acordo básico de cooperação técnica e- científica 
entre o Governo da República Federativa do Brasil e o 
Governo da República do Haiti, celebrãdo em Brasília, a 
15-de Outubro de 1982. 

O SR. PRESIDENTE (Lomanto Júnior)- Está en
cerrada a sessão. 

( Le1·anta-se a sessão às 19 horas e S minutos.) 

DISCURSO PRONUNCIADO PELO SR. 
HUMBERTO LUCENA NA SESSÃO DE 29-11-84 
E QUE. ENTREGUE À REVISÃO DO ORADOR, 
SERIA PUBLICADO POSTERIORMENTE. 

O SR. HUMBERTO LUCENA (PMDB- PB. -Pro
nuncia o Seguinte discurso.)- Sr. Presidente e Srs,_Sena~ 
dores: 

O Brasil é realmente um País difícil de ser entendido. 
O Nordes-te: millgrado os prOjetas, planOs e promessas-ê, 
ainda, pior do que o Brasil Para ser entendido-. 

Sãbemos, todos, que os paíse:s do mundo inteiro têm 
desenvolvido estudos e pesquisas no sentido de desenvol
ver o aproveitamento da energia solar como fonte alter
nativa de consumo. Estão nos Estados Unidos os maio
réS tnveStimentos no campo da energia solar. Inúmeras 
centrais já foram criadas destacando-se as de Atlanta, 
Ge&rgia, NoVo Mêxico, no deserto de Mojave, na Cali
fôrriia, no Texas, em Chicago I!: rouitas_ iinpresas_partícu
lares jã_ s~ dedicam à_ exploração da energia solar. 

Nà França, desde 1976, há uma estação pioneira mO· 
de! ar: nos Pirineus. Do mesmo modo, já se utilizam em 
tãfga escala da energia solar a União Soviética, Itália, Is
rael-e Áustiía. No Japão, effi l980,jã havia mais-de 2 mi
thàes de aquecedores de ágUa operando Com a energia 
solar:- É importante frisar que, na maioria desses países, 
o tempo anual de insolação ê muito iriferior ao do Brasil. 

Mas, precisamente, aqUi e, mai~
7 

precisamente, no 
Nordeste, registra-se um fato que se não -fosse deplorâ~ 
vel, seria curioso. 
_ A Universidade Federal da· Paraíba foi pioTieíra, -no 
Brasil, nas pesquisas parã o aproveitamento da energia 
solar, ã.-trav&-dO Laboratório âe Energia Solar -do Cen
tro Tecnológico da Universidade. 
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Aos poucos, as pesquisas foram demonstrando que a 
energia solar, se bl!:m aproveitada e desenvolVida, traria 
soluções para vários problemas nordestinos. 

Não se sabl!: ao certo o tempo de duração das reser~as 
minerais de petróleo e carvão. Sabe-se, com certez:a 
científica, qUe_ chegarão à eXauMão em determioado tem
po. A lêm disso, o alto custo das prospecções minerais 
são suficientes para convencer a um leigo que se deve 
buscar formas alternativas de energia. 

Por_ isso, alguns abnegados pesquisadores, dentre os 
quais destaco os Profs. Cleantho da _Câmara Torres, 
Mac Dowell oe Júlio Goldfaber todos da_ UFPB, _após 
vários arios d~~estudos e eXPedéncias, apresentaram rea. 
lizaçà.es e _programas que se iam concretizando, embora 
pauTaiinarrlel1te devido à exigüidade dos recursos. A_ par
tir da implantação de uma rede soladmétrK:a em todo o 
Estado, modelos de fogões solares de ba_ixo custo, um 
fornO-solar Para metalurgia, em João Pe~soa, destilado· 
res_solare;s para as áreas do semi-árido, onde as âgu~s 
são solares, s_ecagem para conservação de alimentos, re
frigeração de batxo custo, projetas de irrig_ação com 
bombas movidas a energia solar, o Laboratório de Ener
giá Solar da Universidade da Paraíba convencia_ _a todos 
de sua alta significação não s6 para o Estado, como para 
toda a região nordestina. 

Pois bem, Sr. Presidente .e Srs. Senadores, a rede sola
rimêtrica foi desitivada e levada para São Paulo. As ven-
has foram sendo retiradas, as equipes de trabalho desati· 
vadas, projetas -recusados; que depois foram para a 
UNICAMP e, por último, fala-~e na transferência do la
boratório para outra âre<l universitária. Tudo isso, por
que não há mais recursos para a continuidade das pes~ 
quisas na Paraíba. 

Os.últimos Reitores da Universidade não ousaram deM 
nunciar o corte das verbas. O CNPq faz vista grossa e é 
indifere-nte ao problema. O Ministério da Educação 
limita~se a dizer que não há recursos e a SUDENE não 
tem força política para exigir a manutenção dos progra
mas do Laboratório de Energia Solar da Universidade 
Federal da Paraíba. 

Assim, Sr. Presidente e Srs. Sen~dores, caímos na roti
na de ver frustrado mais u._m sonho que poderia, sem 
sombra de dú_vidas, dur ao Nordeste uma enorme ajuda 
na busca de fontes alternativas de energia. Não faltaram, 
entretanto, os recursos necessários aos projetos faraôni
Cos--de Angra dos Reis e n-alpu que, ao Nordeste, não 
renderão um único quilowatt de energia, nem resolverão 
um únfco-dos seus problemas. 

Eli.cerro o rCgistro desse fato lamentável formulando 
um ap-elo vee-mehté à Sr• Ministra da Educação e ao Prc· 
si dente do CNPq no sentido di!: que não permitam o de· 
sativamento do Laboratórío de Energía Sotar da Univer
sidade Fl!:derat da Paraíba e que destinem a ele os recur
sos urgentes e indispensáveis à sua sobrevivência. 

Er.a o que tinha a dizer, Sr. Presidente. (Muito_bem_t) 

ATA DE COMISSÃO 
COMISSÃO DIRETORA 
- ]Of ReU~ão Ordinária, 

Em 20 de· novembro de 1984 

Às dez horas e quinze minutos do dia vinte de no· 
vembro de mil novecentos e oitenta e quatro, sob a Presi~ 
dência do Senhor "Senador Moacyr Dalla, Presidente, e 
com a presença dos Senhores Senadores Lomanto Jú
nior, Primeiro- V ice~ Presidente, Jaison Barreto 

--segundo-Vice-Presidente, Henrique Santillo, Primeiro~ 
SeC-retário, Lenoir Vargas, Segundo~S_ecretãrio, Milton 
Cabral, Terceiro·Secretário, e Raimundo Parent~, 
Quarto-Secretário, reúne-se a Comissão Diretora do Se

. nado Federal. 
O s·enho-r Presidente declara abertos os trabalhos e 

concede a pa(avra ao Senhor Primeiro-Secretário, que 
1borda os seguintes assuntos. 
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l "') Problema _da creche dos servidores do Senado Fe
deral, localizada na Associação dos Servidores do Sena
do Federal - ASSEFE. Esclarece Sua Excelência qUe, 
para funcionamento da referida creche, hâ necessidade 
de destinação de recursos orçamentários pelo Senado 
Federal, sendo indispensável a ex.istênciã de texto legal 
que permita essa alocação de recursos. Nesse sentido, 
apresenta minuta de projeto de resolução a respeito. 
Após discussão da matéria~ ela aprovada, sendo assina
do o projeto que vai à Seci'etiiria-Geral da Mesa. 

2"') Quéstão da atual situação dos órgãos. do Senado 
Federal responsáveis pelã- prestaçãO de serviços relacio
nados com informática.~ ventilada a_necessidS:de de um 
atendimento mais rápido e mais preciso aos Senhores Se
nadores, com a implementação do Projeto PROTEUS. 
O assunto é debatido, ficando o Serlbor- Presidente de 
contactar junto à Secl"(:taria de Planejamento da Presi
dência da República no sentido de obter complemen
tação de verba necessária à adoção das medidas sugeri
das. A concretização desse programa exige a criação dos 
empregos necessários, !tos-termos da minuta de Ato da 
Comissã6- Diretoi-a qUe aPreSeOüi". Após debate da ma
téria é designado_ para relatá-la o_ Senhor Sen-ador Lenoir 
Vargas. 

3~") Os serviços prestados à Casa pela Subsecretaria 
de Biblioteca são enaltecidos pelo Senhor PrimCirO
Secretãrio; que traz aO cOnhecimento dos Senhores 
Membros as dificuldades por que vem passando aquele 
órgão, principalmente em relação ao problema de encar
denação, e apresenta minuta de Ato, como proposta de 
solução do assunto. Após debate da questão, é designa
do Relator o Senhor Senador Jaison Barreto. 

4'i') Projeto de Resolução alterando_a estrutura admi
nistrativa da Secretaria de Di~ulgação, criando, entre 
outras, a Seçã_o da Reprografia. Após debatida a ma
téria, é destgnado Relat_or o Senhor Senador Jaison Bar-
reta. 

Dando prosseguimento aos trabalhos, o Senhor Presi
dente concede a palavra ao Senhor Senador 'Milton 
Cabral, que relata os seguintes assuntos: 

l'i') Necessidade de reforma das instalações elétricas 
e hidráulicas dos ediffcios da Super Quadra Sul 309 e, 
também, de prosseguimento dos trabalhos de instalação 
da aparelhagem de ar condicionado no Edificio do Ane
xo LA pós debatido o assunto~ ele aprovado em carãter 
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prioritário, ficando a execução das medidas dependendo 
da obtenção dos recursos necessários. 

2'i') Adaptação do Anexo II do Bloco B, com o obje
-tivo de instalar a Assessoria Legislativa do Senado Fede
ral na parte dos fundos do Salão N_obre do Auditório P.e
trônio Portella. D'ebatida a questão, é a -idéia aprovada, 
ficando a sua execução dependendo da obtenção dos res
pectivos recursos financeiros. 

A seguir o Senhor Presidente passa a palavra ao Se
nhor Senador Lenoir Vargas, que relata as seguintes ma
térias:_ 

\\") Projeto de Resolução do Senado Federal, que 
cria a Auditoria desta Casa, subordinada à Mesa Direto
ra. Após debate do assunto, é ele aprovado, tendo sido 
assinado Projeto de Resolução, que vai à Secretaria
Geral da M_e_sa. 

2'i') Questão relativa a atual situação da Subsecreta· 
ria de Análise e, mais precisamente, sobre a Seção de Re
produção. É apresentada minuta c!e Ato da Comissão 
Diretora e, após debatida a matêria, é determinada a sua 
anexação a outra proposta oferecida nesta Reunião e 
co~stante do item 2~" das matéiias relatadas pelo Serihor 
Senador Henrique Sa_ntillo, PrimeirO-Secretário. 

Dando continuidade à Reunião o Senhor Presidçnle 
def.erniina ao Se-nh-of Diretor-G{ral, SeCi-f:tãriO di Co-
missão Diretora, dê conhecimento aos presentes, de_ al
guns as!;!untos de natureza administrativa,- pendentes -de 
solução. Usando da palavra, o Senhor Dii"etor-Geral 
aborda os seguintes temas: _ 

1_9) Projeto _de: Resolução do SCiiado Feq~ral_cri~_ndo 
a Categoria Funcional de AdjuntO deSegurarl.ça LegiSla
tiva, proposta pelo órgão competente, intermediária en
tre as Categorias FunciOnais de Inspetor de Segurança 
Legislativa e de Agente de Següiança Legislativa. DiscU
tida a questão pelos Senhores Membros da Comissão 
Diretora, -é aprovada a minuta de Projeto de Resolução 
aR_resentada, que--;ãi à Secretal-ia-Üeral da Mesa. ---

29) Proposta apresentada pela Subsecretaria de Ta· 
.quigrafia solicitando a criação de novos empregos. O Se
nhor Presidente designa para estudar o assunto o Senhor 
Senador Henrique Sant_illo. 

3'?) Pedido f9rmulado por servidor da Casa, no senti
do de _que o Senado destine v~rba para custear despesas 
mêdico-hospitalares no exterior e relativas ao ex· 
Senador Milton Trindade. Após debatido o assunto é de-
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terminada a lib~ração de US$ 10.000 (dez mil dólares 
americanos) para custear as despesas. 

49) Problema relacionado com a atual situação do 
Serviço de S_egurança do Senado Federal, que vem seres
sentindo da falta de elemento humano, em virtude das 
constantes alterações no espaço tisico da Casa, que vem 
crescendo. Debatida a questão, é aprovado o aumento 
dos empregos existentes no ServiçO de Segurança, inclu
sive Criação do emprego de Guarda Parlamentar de Ga
binete, ficando o Senhor Diretor-Geral in<;.umbido de re
digir mínuta de Ato para apreciação na próxima Reu
nião da Comissão Diretora. 

Dando seqilência aos trabalhos da Reunião, o Senhor 
Presidente concede a palavra ao Senhor Senador Lenoir 
Vargas qUe aborda assunto referente à proposta apresen
tada na Comissão Diretora anterior, pelo Senhor Sena
dor .Jorge Kalume, criando a Coordenadoria de Recur
sos Humanos e Património Cultural, no Senado Federal, 

·mediante Ato da Comissão Diretora. O Senhor Presi~ 
dente distribui a proposta ao Senhor Senador Henrique 
Santillo. 

Em seguida o Senhor Presidente dâ conhecimento aos 
Senhores Membros da ComissãO de q!J,e a ela foram en

--caminhadas as prestações de contas do_Senado Federal, 
relativas aos 1~" e 2~" Trimestres de 1984. t designado Re
latOr da matéria o Senhor Senador Raimundo Parente. 

O Senhor Presidente incumbe o Senhor Primeiro
Secretário de elaborar os estudos e Atas necessãrios à 
transformação do regime jurfdico dos servidores do CE
GRAF, conforme delegação de competência contida na 
Resolução n\" 66, de 1984, do Senado Federal. 

Antes de dar por encerrados os trabalhos, o Senhor 
Presidente convoca n_ova Reunião da Comissão Direto
ra, a se~ realiZada no dia cinco de dezembro do c9rrente 
ano. 

Nada mais havendo a tratar, às onze horas e trinta mi
nutos, o Senhor Presidente declarou encerrados os traba
lhos, pelo que eu, (Aiman Nogueira da Gama), Diretor
Geral do Senado Federal e Secretário da Comissão Dire
tOra, lavrd a- presente Ata, que, assinada pelo Senhor 
Presidente, vai à publicação. 

sã:ra da.-Com"issão Diretora, em 26 de novembro de 
1984. - Moacyr Dalla, Presidente. 
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SENADO FEDERAL 

l-ATA DA 237• SESSÃO, EM i' DE DE
ZEMBRO DE 1984 

1.1 -ABERTURA 

1.2- EXPEDIENTE 

1.2.1- Leitura de projeto 

Projeto de Lei do Senado n~ 258/84, de autoria do 
Sr. Senador Nelson Carneiro~ que acrescenta disposi
tivo à CL T, na parte concernente à proteção à mater
nid<~de, concedendo à mãe adotiva, na condição que 
especifica, o direito a descansos para amilniéiitaÇãQ. 

1.2.2 - Requerimentos 

- N<? 372/84, de u_rgência para o Projeto de Reso
Juçi.io n<? 81/84, que altera a lotação nos GabineteS a 
que se refere o item VII do art. 357, do Regulamento 
Administr<~tivo do Senado Federal, e dá outras pro· 
vidências. 

- N<? 173/84, de urgência para o Projeto de Reso
lução n<? 97/84, que acrescenta artigo à Resolução n<? 
58/72. que dispõe sobre o regulamento Administrati
vo do Senado Federal. 

1.2.3 - Comunicações 

De Srs. Senadores que se ausentarão do P:aís. 

1.3- ORDEM DO DIA 

Reda.çào final, do Projeto- de Decreto Le;gislativo 
n<? 28 de 1983 (n<? 14/83, na-Câmara dos Deputados), 
que aprova o texto do acordo básico de cooperação 
técnica e cientifiCa e-ntre o GóV"erno da República Fe
derativa do Brasil e o Governo da República do H ai~ 
ti, celebrado em Brasília, a 15 de outubro de 1982. _ 
Aprovada à Câmara dos Deputados. 

1.4- MATÉRIAS APRECIADAS APOS A OR
DEM DO DIA 

SUMÁRIO 

-Projeto de Resolução n_'i' 81/84, em regime_ de 
urgência, nos termos do Requerimento n"' 372/84, 
lido no Expediente. Aprovado, após pareceres das co- -
missões competentes. Ã Comissão de Redação. 

- Redaç5o final_ do Projeto de Resolução n~> 

81 /84, em regime de urgência. Aprovada. À pro~ul
gaçào. 

- Projeto de Resolução n'i' 97/84, em regime de 
urgência, nos termos do Requerimento n"' 373/84, 
lido no Expediente. Aprovado, após pareceres das co
missões competentes. Ã Comissão de Redação. 

- Redaçào final 9-o Projeto de Resolução n_l' 

97 /§4, em regimt:! çle urgência. Aprovada. ~ pro mu-I· 
gação. 

1.5- DISCURSO:> APÚS A ORDEM DO DIA 
- - . 

SENADOR NELSON CA.RNEIRO. como LCder 
- Cons_id_eraçàes s_obre sugestão do candidato presi
dencial Tancredo Neves de submeter-se a u_m__referen
dum após a sua posse na Presidência da República. 

SENADOR GAST.4iJ MULLER- Defesa da 
imediatu realização de eleições para a escoJha do Pre
feito de Aripuanà - MT. 

1.6-COMUNICAÇÃO DA PRESIDFNCIA 

.CQnvocação de sessão extraordinái:ia ã realizar~se 
hoje, às 11 horas e 5 minutos, com Ordem do Dia que 
designa. 

1.7- ENCERRAMENTO 

2- ATA DA 238• SESSÃO, EM I• DE DE· 
ZEMBRO DE 1984 

),1-AB~RTURA 

2.2- EXPEDIENTE 

2.2.1- Requerimentos 

-,- N<? 374LfH, de urgência, para o Projeto de Lei 
do Senado n<? 188/84, que cria o Fundo Especial do 
Senado Federal, e d"á outras providências. 

--:_N<? ~75j_84, de urgência, para o Projeto de Reso
Jusão_ n"' 76/84, que altera o -Regulamento adminis
trãtivo do Senado Federal, aprovado pela Resolução 
n"' 58n2, e alterações posteriores,-cria a Auditoria e 
dá outras Providências. 

2.2.2 - Coliiiiõicação da Presidência 

-Recebimento dos Ofícios n~s S-35/84, S-36/84 e_ 

S-37 /84, dos Governadores dos Estados do Piauí e 
do Maranhão e da Prefeitura Municipal de Manaus 
(AM), respectivamente, solicitando autorização do 
Senado Federal a fim de que possam realizar ope
rações de empréstimos externos, nos valores que 
menciona~ paia os fins que especificam. 

2.3-0RDEM DO DIA 

-Redação final, do Projeto de Resolução n<? 44, de 
19S4, que autoriza a Prefeitura Municipal de Aragua
tins. Estado de Goiás, a c_ontratar operação de crédi
to no valor de Cr$ 91.458.986 (noventa e um milhões, 
quatrocentos e cinqüenta e oito mil, novecentos e oi
tenta e seis -cnr~eir:os). Aprovada. À promulgação. 

2.4- MATÉRIAS APRECIADAS APOS A OR
DEM DO DIA 

-Projeto de Lei do Senado nQ 188/84, em regime 
de urgência, nos termos do Requerimento n<? 374, 
lido no Expediente. Aprovado_com emenda, após pa
receres da:; comissões_ cOmpetentes. À Comiss~o de 
Rcdaçào. 

- Redução final do Projeto de _Lei do Senad_o n.<? _ 
L8.8/8_4. em regime de urgência. Aprovada. À Câmara 
dos Deputados. 

-Projeto de Resolução n<? 76/84, em regime de 
urgência, nos termos do Requerimento n<:> 375, lido 
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no Expediente. Aprovado, após pareceres das comis
sões competentes. Â Comissão de_Redação. 

- Redação fin_al do Projeto de Resolução n"' 
76/84, em regime de urgência. Aprovada. À promul
gaçilo. 

2.5- DISCURSO APÚS A ORDEM DO DIA 

SENADOR NELSON CARNEIRO- Apelo ao 
GovernadQr _L_eonel Brito la no sentido de dotar ~ 

Distrito de Columbadé, em São Gonçalo - RJ, de 
um destacamento polid~l_. 

2.6- COMUNICAÇÃO DA PRES/DJ!NCIA 

-Convocação de sessão exftaordinãria a realizar
se segunda-feira, às 10 horas, com Ordem do Dia que 
âe.<;ignu. ' 

2.7- ENCERRAMENTO. 

3-ATAS DE COMISSOES 

4.- MESA DIRETORA 

5- LIDERES E VICE-L!PERES DE PARTI
DOS 

6- COMPoSIÇÃO DAS ~COMISSOES PER
MANENTES 

Ata da 23711- Sessão, em H de dezembro de 1984 
2' Sessão Legislativa Ordinária, da 47~ Legislatura 

Extraordinária 

ÀS 10 HORAS. ACHAM-SE PRESENTES OS SRS. 
SENADORES: 

Jorge Kalume--Altevir Le~l = Má,_rio Maia~ Euni
ce Michiles - _Fãbio Lucena --Raimundo- Parente --
Gaivão Mod~to- Odacir Soares- A.toysiO--_ChaVes
Gabriel Hermes- Hélio Guel~os- Ah!xandre cOsta
Alberto Silva --Helvídio N~nes- João LobO --Almir 

Presidência do Sr. Lomanto Júnior 

~ __ lido o, seguinte 

PROJETO DE LEI DO SENADO N• 258, DE 19M 

:AcreScenta dispositivo à CLT, na parte toncemen· 
te_à pr~((eç_ão à filatetnidade, concedendo à mãe affoti· 
l'R~--nrç_ondição que especifica, o direito a descansos 

- - , jafii -amamentaÇão. 

Pinto- José Lins- Virgílio Távora.....:- Carlos Alberto O Congresso Nacional decreta: 
- Moacyr_ Duarte- Martins Filho- Humberto luce- Art. i"' No art. 3-96, da CLT, renumerado o seu pa-
na - Marcondes GaQ.elha - Aderbal ~ure-rÚa -:-'Cid 
Sampaio- Marco Maciel- Luiz Cavalcante --Pa_s._!!OS -- -· rágrafo único para§ }9, é acrescentado o seguinte§ 29: 

"§ 29 A mulher que adotar filho nascido até quinze 
Pôrto- Jutahy Magalhães- Lomanto Júnior- JOsé dias_ antes terá direito aos descansos de que trata este ar.:-
Ignãcio Ferreira- M_oacyr Dalla- Nelson Carneiro~ tigo, pelo tempo que faltar para completar seis (6) meses, 
Morvan Acayaba- Benedito Feri-eira- Henrique San- a contar da adoção." 
titto- Mauro Borges- Gastão MUller --José Fragelli Art. 29 Esta lei entrarã em vigor na data de sua 
-Marcelo Miranda- Enéas Faria- Lenoir Vargas- publicação: 

Carlos Chiarelli - Pedro _Simojl - O~tãvio ~àrdoso. Art. 39 Revogam-se as disposições em contrãrio. 

O SR. PRESID_ENTE (Lomanto Júnior):-:- A lista de 
presença acusa o c'omparecimento de 45 Srs: Senadores. 
Havendo número- regimental, declaro aberta a sessão. 

Sob a proteção de Deus, iniciallfos nossos trabalhos. 
Sobre a mesa, projeto de lei cu:a leitura será feitã. pelO 

Sr. l'i'-Secretário. 

Justificação 

Trata o presente projeto de assegurar à mulher que 
adota filho (nascido até quinze dias antes) os mesmos di
reitos que a CLT defere à mãe natural, para fins de ama
mentação do recém-nascido. 

Nem toda mãe natural pode amamentar, e o favor le· 
gal é fruto do dever de assistir a criança, nqs primeiros 
meses Posteriores ao crescimento, rela soma maior de 
cuidados que requer. 

Esses mesmos cuidados são da mãe adotiva, motivo 
por que, a lei que dã direitos à mãe natuq1.l, deve dá-los 
igualmente à mãe que adota recém-nascido. 

Sala das Sessões, 19 de dezembro de 1984.--:-- Nel!IOn 
Carneiro. 

LEGISLAÇÃO CITADA 
CONSOLIDAÇÃO DAS LEIS DO TRABALHO 

Art. 396. Para amamentar o próprio filho, até que 
_este complete seis (6) meses de idade, a mulher terá direi~ 
to, durante a jornada de trabalho, a dois descansos espe
ciais, de meia hora cada um. 

Parágrafo único. Quando o exigir a saúde do filho, o 
período de seis (seis) meses poderá ser dilatado, a critério 
da autoridade competente. 

(Às Comissões de COnstituiç-ão e Jusfiça e deLe
gislação Sodal) 
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O SR. PRESIDENTE (Lomanto Júnior)- O projeto 
lido serã publicadO e remetido às comissões competen~ 
tes. 

Sobre a mesa, r~uerimentos que vão ser lidos pelos 
Sr. }'i'-SecietãriO. 

São lidos os seguintes 

REQUERIM.EN1'0 N' 372, DE 1984 

Requeremos urgência, nos termOs d(J" ãfC371, alínea 
.. b" do Regimento Interno, para o Projeto de Resolução 
n"' 81, de 1984, de autoüa da_ Comissão Diretora, que 
"altera a Iotação_nos Gabii':tetes a que se refere o item VII 
do art. 357, do Regulamento Administrativo do Senado 
Federal, e dá outras providências". 

Sala das Sessões, i"' de dezembro de 1984.- Aloysio 
Chaves, Humberto Lucena. 

REQUERIMENTO N' 373, DE 1984 

Requeremos urgÇncia, no termos do art. 371, alínea 
.. b" do Regimerito Interno, para o Projeto de Resolução 
n'i' 97, de 1984, que acrescenta artigo à Resolução n'i' 58, 
de 1972, que dispõe-sobre o Regulamento Administrati
vo do Senado Federal. 

Sala das Sessões, }'i' de dezembro de 1984.- Aioyslo 
Chaves, Humberto Lucena. 

O SR. PRESIDENTE (Lo manto Júnior)- Os reque
rimentos que acab3m de ser Hdos serão objeto de delibe
ração após a Ordem_ do Dia, nos termos regimentais-. 

Sobre a mesa, comunicações que serão lidas pelo Sr. 
I Q-Secretário. 

São lidas as seguintes 

Em {'i' de dezembro de 1984 
Senhor Presidente 
Tenho a honra de comunicar a Vossa Excelência que 

me ausentarei do País, para, devidamente autorizado 
pelo Senado, na forma do art._36, § 2"', da Constituição e 
art. 44 do Regimento Interno, participar, como observa
dor parlamentar, da Delegação do Brasil à trig'ésima 
nona Sessão da Ass_emblêia-Geral das Nações Unidas. 

Atenciosas saudações,_Aioysio Chaves. 

Em t 'i' de dezembro de 1984 
Senhor Presidente 
Tenho a honra de comunicar a Vossa Excelência que 

me ausentarei do País, para, devidamente autorizado 
pelo Senado, na forma do art. 36, § 29, da Constituição e 
art. 44 do Regimento Interno, participar, como observa
dor parlamentar, da Delegação do Brasil à trigésima 
nona Sessão da Assembléia-Geral das Nações Unidas. 

Atenciosas saudações,_ Humberto Lucena. 

O SR. PRESIOENTE"-(LOmanto JUníor)- A~ Presi
dênciú fica ciente. 

O SR. PRESIDENTE (Lomanto Júnior)- Passa-se à 
ORDEM DO DIA. 

Discussão, em tUrno único, da redução final (ofe
recida pelil ComisSão -de Redução em seu Parecer n'i' 
813, de 1984), do Projeto de Decreto Legislativo n9 
28, de 1983 (n"' 14/83, na Ci.inara dos Deputados), 
que aprova o texto do Acordo Básico de Coope
ração técilica e Científica entre O Governo da Re
pública Federativa do Brasil e o Governo da Re
pública do Haiti, celebrado em Bmsítia, a 15 de ou
tubro de ! 982. 

Em discussão a redução fiilal. (Pausa.) 
Não havendo quem peça a pala\'Ta, encerro a discus-

DIÃ RIO DO COJ':IGRESSO NACIONAL (Seção II) 

Encerrada esta, a reda"ção final é dada como definiti
vamente aprOvada nos termos do art. 359 do Regimento 
Interno. 

A matéria vai à Câmara dos Deputados. 

É_ a segui~lt_e a redação final aprovada 

Redação final da emenda do senado ao Projeto de De~ 
creto Legislativo n"' 28, de 1983 (nt 14/83, na Câmara dos 
Deputados), que aprova o texto do Acordo Básico de Coo
peração Técnica e Científica entre o Governo da República 
Federativa do Brasil e o Governo da República do Haiti, 
celebrado em Brasília, a 15 de outubro de 1982. 

EMENDA N' I 
(Correpondente à emenda n'i' 1-CRE) 

Acrescente-se o seguinte parágrafo único ao a-rt, ]Q do 
Projeto: 

"Art. \9 
Parágrafo único. Quaisquer atas ou ajustes comple

mentares, de que possam resultar revisão ou modificaç_ão 
do presente Acordo, ficam sujeitos à aprovação do Con
gresso Nacional~" 

O SR. PRESIDENTE (Lomanto Júnior)- Esgotada 
a matéria da Ordem do Dia. 

Vai-se passar, agora, à apreciaçãO do Requerimento n"' 
372, lido no Expediente, de urgência para o Projeto de 
Resolução n'i' 81/84. 

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

doS. (Pausa.) 
Aprovado. 
Aprovado o requeTimento, passa-se à apreciação da 

matéria. -----

Discussão, em turno únicÔ, do-PrOjeto _de Reso
lução n~ 81, de 1984, de autoria da Cor:n_i_sSào Pire
tora, que altera a lotação nos gabinetes a que sere

- (ere o item VII do art. 357, do Rgulamento Admi
nist~;:ativo do Senado federal, e dá outras providê_n
cias,_(dependendo de pareceres das Comissões de 
Constituição e Justiça e de Finanças) 

Com a palavra o nobre Senador Aderbal Jurema para 
proferir o parecer da Comissão de Constituição e Jus
tiça. 

O SR. ADERBAL JUREMA (PDS- PE. Para emitir 
parecer,) - Sr. Presidente, Srs. Senadores: 

A proposição-sob exame dá redaCão ao item VH do 
art. 357 do Regulamento Administrativo do Senado, 
com o objetivo de: ampliar, com melhores qualificações, 
o pessoal destinado a servir os Gabinetes dos Senhores 
Senadores. No projeto, é feito o arrolamento dos_que de
vem lotar citados Gabinetes. 

O parecer da Comissão Diretora foi favorável à modi
ficação pretendida, registrando um dos seus trecho~: 

"A alteração atende definitivamente a necessida
de de pessoal nos Gabinetes. de Senadores, conside
ruda pelos Titulares qualitativos insuficierite em 

face do aumento da complexidade das tarefas que a 
cada_dia mais são acometidas a servidores em razão 
do incremento da atividade parlamentar." 

Enl tirmos-de constitucionalidade, juridicidilde e téc
nica legislutiva,_ nada obsta o projeto, o que me leva a 
opinur por sua aprovação. 

Ê o parecer, Sr. Presidente. 

O_ SR. PRESIDENTE (Lpmanto Júnior)-_ Concedo 
a palavra ao nobre Senador José Lins para emitir parecer 
da Comissão de Finanças. 

O SR. JOSt UNS (PDS- CE. Para emitir parecer) 
- Sr. Presidente_, Srs. Senadores: o projeto em exame 

Domingo 2 4775 

tem por firialidade fi"xar novos limites de lotação nos Ga
bim:tes, tendo em vista a crescente dinamização e com
plexidade das atividades parlamentares. 

No âmbito da competência regimental desta Comissão 
de Finanças, nada há a. opor, já qUe o acréscimo -de Io
taçtio máxima prevista poderá ser efetivado progressiva
mente. na conformidade dos recursos orçamentários dis
poníveis. 

Ante o exposto, opinamos pela aprovação do projeto 
que om nos coube relatar, no que concerne ao aspecto 
específico que esta Comissão de Finanças incumbe apre
ci<lr. 

É o parecer, Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Lomanto Júnior)- os parece
res são favoráveis, 

Completada a instrução da matéria, passa-se agora à 
discussão do_ prOjeto em turno únícO. 

Em discussão-o projeto. {Pausa) 
Não havendo quem peça a palavra, encerro a discus

são. 
Em votação . 
Os Srs. SenadoreS que o aprovam permaneçam senta

dos. (Pausa} 
Está aprovado. 
A matéria vai à Comissão de Redação. 

O SR. PRESIDENTE (Lomanto Júnior) - Sobre a 
mesa, redaçào final que vai ser lida pelo Sr. i"'· 
Secretário. 

É lida a seguinte 

PARECER N' 886, DE 1984 
(Da Comissão de Redaçio) 

Redação final do Projeto de Resoluçíl.o n'i' 81, de 
1984. . 

Relator: Senador Saldanha Derzi 
A Comissão apresentã -a redação final do Projeto de 

Resolução n"' 81, de 1984, que altera a lotação nos Gabi
ne~es-a que-se refere o ítem VII do art. 357,_do Regula
mento Administrativo do Senado Federal, e dá outras 
providências. 

Sala da> Comissões, !'i' de dezembro de 1984.- Joio 
Lobo, Presidente - Saldanha Derzl, Relator - Passos 
Pôrto. - -

ANEXO AO. PARECER N' 886, DE 1984 

Redação final do Projeto de Resoluçíl.o n~> 81, de 
1984. 

- Faço saber que o Senado Federal aprovou, e eu, 
----~ Presidente, nos termos do art. 52, íteri1 30 
do ~egimento Interno, promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO N' DE 1984 

Altera a lotação nos Gabinetes a que se refere o 
jtem VII do art. 357, do Regulamento Administrativo 
dO Senado Federal, e dá outras providências. 

O Senudo Fedem\ resolve: 
Art. O art. 357 do_ Regulamento Administmtivo do 

Senado Federal: aprovado pela Resolução n~' 58, de 10 -
de novembro de 1972, e alterado pela Rc..c;oluçào n9 106, 
de 15 de abril de I 983, passa a vigorar com a seguinte re
dução: 

~:ArL 357 -
VII- Gubinete dos Senadores 
l Chefe de Gabinete , . , ... , . 
1 Asst:ssor Técnico 
1 Assistente Técnico 
3 Secretário de Gabinete FG. 2 ou 

3 Secretários Parlamentares 

FG.I 
FG.I 
FG.I 

FG. I 
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I Subchefe de Gabinete,_., .. ,._ •.• _~"'..-· _FG. 1 
3 Auxiliares de Gabi11ete ._ .. '"' ··-·-··~- "".FG. 4 
2 Contínuos ...... ---· ... --··. ·-. . .EÇL 4 
I Motorista ..... ~..-·-----· ._. ...... FG. 4 

Art. 2"' As funções gratificadas de subchefe de Gabi
nete cqnstantes dos itens I, II, III, V, VIII e IX do art. 
357 têm o seu sim bolo retributivo alterado de FG-3 para 
FG-1. 

Art. 3<:> A Subsecretaria de Pessoal republicará oRe
gulamento Administrativo do Senado Federal, renume
rando os seus dispositivos e atualizando o número -e ·a 
distribuição das funções gratificadas, de acordo com o 
disposto nesta Resolução. 

Art. 4<.> Esta Resolução entra e_m vigor na data de 
sua publicação. 

Art. 5" Revogam-se as disposições em contrário. 

O SR. PRESIDENTE (lomanto Júnior)- Achando
se em regime de urgência a matéria, cuja redação_final 
acaba de ser lida, deve ser esta submetidl.l __ imediatamente 
à deliberação do Plenário. 

Em discussão a Re.dação final. (Pausa.) _ 
Não havendo quem peça a palavra, encerro a discus

são. 
Em votação. 
Os Srs. Senado.r.es que a_aprovam queiram permanecer 

sentados. (Pausa._) 
Aprovada. 
O pfojeto vai à promUlgação. 

O SR. PRESIDENTE (Lomanto Júnior)- Passa-se 
agora à votaçãQ_do Requerimento n'i' 373, lido no Expe
diente, de urgênCia para o -Projeto âe Resolução n'i' 97. de 
1984. 

Em votação o requerimento. 
Os Srs. Senadores- que- O aprõvam permaneçam senta

dos. (Pausa.) 
Aprovado. 
Aprovado o requerimento, passa-se à apreciação da 

matéria. 

Discussão, em turno único, do Projeto de Reso
lução n'i' 97, de 1984, de autoria da Comissão Oire~ 
tora, que acrescenta artigo à Resolução n'i' 58, de 
1971, qu·c-dispõe sObre o Regulamento Administra
tivo do Senado Federal (dependendo de pareceres 
das Comissões de Constituição e Justiça e de_ Fi
nanças). 

Solicito do nob_re Sen_a_4_Q_t_Passos Pôf!_q o parecer da 
Comissão de Constituição e Justiça. 

O SR. PASSOS PÓRTO (PPS- SE. para proferir 
parecer.)- Sr. Presidente, Srs. Sena9ores: _ 

O Projeto de Resolução n'i' 97/84, que passamos a exa
minar, foi aprese-ntado pela Comissão Dir't:tora. Alteran
do o art. 449 do Regulamento Administrativo do Senado 
Federal, com a remuneração dos demais dispositivos que 
se seguem a esse artigo, determina-se que o Senado desti
ne anualmente, à Associação dos Servidores do Senado 
Federal, recursos __ orçamentários- complementares, .. co
mo auxílio para despesas de custeio e de capital, para 
manutenção de ~rviços integrados de edu_cação e assis
tência social aos filhos de seus servidores". 

Atende-se com o projeto, portanto, a uma das mais 
antigas e legítimas aspitações dos servidores_d~ta Casa, 
que é a de toro__ar viável a criação de uma creche para os 
filhos menores dos funcionários do Senado. 

A justificação do projeto está respaldada em argumen
tos de grande convencimento. 

Em termos de técnica legislativa, a proposição foi ela
borada sem falhas. A ressaltar-se que o Senado não to
mará a si a re.o;ponsabilidade de uma creche, que fugiria 
inteiramente à sua missão política. Apenas darã ajuda 
material, dentro do possível, que auxilie a programação, 
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nesse ~eotido traçad.a, pc\~ Associação dos Servidores da 
Cusa. Um regulamento específico,_ a ser homolOgado 
pel~l Comissão Diretora do Senado, diSciplinará a admi
nistração e a prestação do_s se:rviços- da futura creche. 

Em termos de constitucionalidade e juridícidade, 
ig:ualmcnte.nada se opõe à tramitação do projeto. 

fsto posto, opino por sua aprovação, Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Lomanto Júnior) - COncedo 
a palav~a ao nobre Senador Jorge Kalume, para emitir o 
parecer _da Comissão de FinanÇas. 

O SR. JORGE KALUME ( PPS - AC. Para emitir 
parecer.) -Sr. Presidente, Srs. Senadores: 

Sob exame desta Comissãõ de Finanças o Projeto de 
_resolução ·que acrescenta artigo à Resolução nO? 58, de 
1972; qUe dispõe sobre o Regulamento Administrativo 

~do Senãdo Federal. 
A proposição é de iniciativa da 'Comissão Diretora do 

Senado Federal, que ?-Ssim o justifica: 

"O projeto da creche para Os filhos dos servidO
re.<> do Senado Federal, já- definido e em execução, 
visa proporcionar o atendimento"Tfl1cial de um gru~ 
po de cerca de 350 (trezentos e cinqüenta) crianças, 
na faixa de 3 (três) meses a 4 (quatro) anos de idade. 

A Comissão Especial que estudou o assunto e 
preparou as dirctrlzes. dõ anteprojeto técnico; ao re
comendar esse primeiro n(vel de atendimento, suge~ 
riu que. em etapas posteríores, o sistema seja expan
dido com a criação de pequenos estabelecimentos, 
ou celebração de convênios, nas própríaS ál'eas de 
residê:ncia dos servidores, nas cidades-satélites, for
mando um sistema de rede integrada com a creche 
matriz, de acordo com as __ r~comendações técnicas 
mais atualizadas. 

Pelo porte desse tipo de organização e pela natu
reza ·dos serviços técnico-profissionais requeridos 
nas áreas de nutrição, médico-J)ediátrica, psicope
dagógica e social, a organização e admiriistração 
de.~se tipo de estabelecírriento exige a presença de 
uma equipe de profissionais competentes e dedica
dos, além de auxiliares devidamente treinados para 
lidar com as crianças. 

Portanto, além de instalaro.ões físicas e equipa
mentos adequados e de uma manutenção ágil e efi
ciente, a administração da creche vai exigir uTtla 
política de recursos humanos condizente com. os ele· 
vados padrões de serviços que se deseja obter. 

Consoante os procedimentos recomendados pela 
moderna administração de .serviços sociais, 
co"nsidera-se importante o envolvímento dos 
usuários, obtido através de sua participação, no cus
teio dos sei-viços, em percentuais de contribuição 
proporcionais ao seu nível de renda e participação 
em colegiados incumbidos da fiscalização, organi
zação e supervisão dos serviços. 

Assim, a melhor alternativa para garantir ·a parti-
cipação dos usuários e permitir" que a ot'gánfzação 
dos serviços se faça de modo á_gil, eficiente e em pa
drões de qualidade técnico-profissional, é: neCessário· 
que a sua administração se faça através da própria 
Associação dos Servidores do Senado Federal -
ASSEFE. . 
. _ O pr~scnte pro]eto de R:esoluçào tem, assim, o 
propósito de alterar·~ atual Reiulamento Ãdminsí
trativo do Senad~ Federal, para nele introduzir as 
alterações que permitam a transferência d~ recursos 
indispensáveis à instalação, eqUipamento-e cUsteio 
de serviços da creche dos filhos de servidores do. Se
nado Federal e de seu:; órgãos sup~r_yíSionadbsn. 
_ Objetiva o projeto des_envol~er no âmbito desta 

-casa Legislativa, através- da Associação dos Servi
dores do Senado Fs;:deral, um_a creche para atendi
mento dos filhos dos funcionários. 
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Assim, o _S~nado Federal destinará a ~SSErE. 
anualmente, recursos c_omplementares pant auxiliar 
i1as de.~pesas de custeio e de capital. 

Com isso, a manutenção dOs Stirviços iiltegi'adOS de 
educação e assistência social aos filho:. dos Servidores do 
Senado estará assegurado, 
__ 9 regulamento desses serviços será específico e homo~ 

JogadO pela Comissão Dir.etora. 
Sob O:fispecto financeiro- que nos cabe analisar

.. entendemos ser esta a melhor solução pois estãrão ga
rantidas anualmente as verbas necessárias ao funciona
mento da creche, 

Vale destaCar que a criação da creche foi apoiada pelo 
·saudOso Senador Nilo Coelho e desenvolvida pelo a tua! 
Presidente da Casa, Senador Moacyr Dalla. 

Ante as razões expostas, opinamos pela aprovação do 
projeto, Sr. Pre.o;idente. 

O SR. PRESIDENTE (lomo.nto Júnior) -:--- Os pare
ceres s;ão favoráveis. 

Completada a instrução da matéria, passaMse à discus~ 
são do projeto em turno únicO. 

F:m discussão o projeto. (Pausa.) 
Não havendo que peÇa a palavra, encerro a discussão. 
Em votação. 
Os Srs. Senadores "que aprovam o projeto queiram 

permanecer sentados. (Pausa.) 
Aprovado. 
A matéria vai à Comissão de Rcdaçilo. 

- -0 SR. PRESIDENTE (Lomanto Júnior) - S(lbre a 
mesa, parecer da Comissão de Redação que serã lida 
pelo Sr. 2?~Secretário. 

É lido o seguinte 

PARECER N• 887, DE 1984 
Da Comissio de Redaçilo 

Redaçio final do Projeto de Resoluçio n9 97, de 
1984 

Relator: Senador Passos Pôrto 
A Comissão apresenta a redação firial do Projeto de 

Resolução n., 97, de 1984, que acrescenta artigo à Reso
lução nO? 58, de I 972, que dispõe o Regulamento Admi
nistrativo do Senado Federal. 

Sala das Comissões, J9 de dezembro de 1984. --João 
Lobo, Presidente- Passos Pôrto, Relator- Saldanha 
Derzi. 

ANEXO AO PARECER N• 887. DE 1984 

Redução final do Projeto de Resolução nY 97, de 
1984. 

Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos termos 
do art. 52, item 30 do Regimento Interno, e eu, 
Presidente, promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO N• , DE 1984 

Acrescenta artigo à Resoluçio 11'1' 58, de 1972, que 
dispõe sobre o Regulamento Administrativo do Sena
do Federal. 

O Senado, Federal resolve: 

-Art. J'i' O Regulamento Administrativo do Se~ 
nad_o Federal, aprovado pela Resolução n'i' 58, de 10 
de novembro de 1972, com as alterações posteriores, 
passa a vigorar acrescido _d_o seguinte artigo: 

"Art. 448-A O SenadO Fede'ra( destinará à 
Associação dos Servidores do Senado Federal -
ASS-~fE, anualmente,.em sey orça_mento, recursos 
complementares como auxíli_o para despesas de cus~ 
teia e de capital, para manutenção de serviços inte-
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grados de educação c assistência social aos filhos de 
seus servidores. 

Parágrafo Único~ A adffiinistração e a pres- -
taçào dos serviços de que trata es_te artigo obedece
rão a regulamento específico, a ser elaborado pela 
ASSEFE e homologado pela Comissão Diretora". 

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

O SR. PRESIDENTE (Lomanto Júnior)- Achando
se em regime de urgência a matéria, cuja redaçào final 
acaba de ser lida, deve esta ser submetida imediatamente 
à deliberação do Plenário. 

Em discussão a redução final. (Pausa.) 
Não havendo quem peça a palavra, encerro a discus

são. 
Em votação. 
Os Srs. Senadores que a aprovam queiram permanecer -

sentados. (Pausa.) 
Aprovada. 
O projeto v·ai à promulgação. 

O SR. PRESIDENTE (Lomanto Júnior) - Con.c®o 
a palavra, como Líder do PTB, ao nobre Senador Nelson 
Carneiro. 

O SR. NELSON CARNEIRO (PTB - RJ. Como 
Líder, pronuncia o seguinte discurso.)- Sr. Presídente, 
Srs. Senadores: 

Estou convencido de· que nada corilo uma- sessãõ -na 
manhã. de sábado para aglutinar Senadores nesta Casa. 
Outro dia, Srs. Senadores, ocupei esta tribuna para tra
zer as impressões e as. obfeçOes do meu querido ami8:o 
Agapito Durão. 

Hoje, porém, recolho algUmas considerações-que-me 
pediu formulasse nesta tribuna. Inicialmente, o antigo 
Presidente desta Casa, MinistroJarbas Passarinho, falou 
recentemente em fato novo e houve muita gente que O 
criticou, _como se ein põfít!Ca iodo dia iião surgisse um 
fato novo. · 

Ora, Sr. Presidente, o f;itõ novo aí estâ e quem o trou
xe à baila foi o ilustre candidato da Aliança Democrâti
ca, o emlnente ex~Governador Tancredo Neves. Um an
tigo e poderoso chefe político da Bahia, pessoa muito co
nhecida do nobre Senador Passos Pôrto, o Coronef Mi
sael Tavares, de Ilhéus, homem mais inteligente do que 
letrado, me _deu esse .. conselho que sempre repito; "Em 
política, meu filho"- e me disse isto quando eu tinha 19 
anos e me iniciava na camp·ã-nha da Aliança Liberal -, 
boca fechada, pé ligeiro e bolsa aberta." 

Nem sempre se pode ter a boca fechada permanente
mente, mas falar uma só palavra a mais poderá causar 
algumas tempestades. Fói o que fez nosso experiente e 
querido amigo Tancredo Neves~ Ao citat a possibilidade 
do referendum abriu a guarda e aí estâ nas manchetes dos 
jornai_.s o fe~>Ul.tado:. "Maluf, Bri:rola e Lula se unem para 
pedir eleições diretas jâ, Jâ, agora". E o C[ue vai- dizer o 
Sr. Tancredo Neves? Por que foi bulir em casa de marim
bando, o candidato da Aliança Democrática? Não tinha 
que falar nisso. Sr. Presidente, o meu objetivo não é_bulir 
nos marimbondos que, certamente, não são aqueles de 

O Sr. Aloyslo Chaves- V. Ex~ concede-me um aparte, 
nobre Senador? 

O .5!~· NEL~N _CA~N~IRO- Coin muita -honra. 

O Sr. Aloysio Cbaves- Nobre.Senador Nelson Car
-neiro, realmente, foi um deslize, sob o ponto de vista 
político e sob o ponto de vista constitucional, porque o 
ilustre candidato da Aliança Deinocrâtica deve saber 
que, eleito pelo Colégio Eleitoral, antes tão malsinado e 
agora tão louvado, não pode, em seguida, submeter-se a 
um referenqo sem uma prévia reforma coi'l.stitu~iOnal, 
porque o refe~endo terâ o efeito de .confírmar ou de anu

.lar a eleição. E uma _emenda constitucional, agora, para 
_este _e-feito é impraticãvel. Portanto, foi um grave erro 
político, o praticado por Dr. Tancredo nesta declaração. 
Mas o erro mostra sobretudo a terrível contradição da 

-Üposição que até bem pouco t_empo desejava eleições di
retas: depois, para o candidato da Aliança Democrática, 
eleições "Di retas Já" é golpe. Agora, a única salvação, o 
último refúgio, o último reduto da Aliança Democrática 
é o Colégio Eleitoral. 

O Sr._~oir Vargas - Perm~te V. Ex:• u~ a~arte? 

O SR. NELSON CARNEIRO - Pois não, ouço V. 
Ex~ Eu prefiro ou-vir todos os apa"rtes, depois darei a res-

_ posta um a um, 

O Sr. Lenoir Vargas - t uma breve interferência na 
palavra do Agapito Durão. ~ que o nosso ex-colega, Se
nador Tancredo Neves, tem suficiente experiência :i res
peito de plebiscito, pois que ele, como chefe de governo 
parlamentarista, participou do célebre plebiscito em que 
a Nação brasileira se pronunciou pelo presidencialismo. 

O Sr. _Fábio Lucena- Permi_te V. Ex• util aparte? 

O SR. NELSON CARNEIRO - Eu vou dar primei
ro, cnrrarte ao nobre Senador José Fragelli e depois ou-
virei V. Ex• 

O Sr. José Fragelli- Eminente Senador, vou dar uma 
- .,j)pinião pessoal, mas que eu julgo de bom senso. Não 

vejo contradição em se dizer, hoje~ que .. Diretas-Jâ" se
ria golpe. Nós devemos assentar as nossas observações e 
decisões, na realidade. Então, eu aceitaria :is eleições 
.... Diretas-Jâ" SOb três condições. A prinieira, prévia i 
expressa aprovaÇ".lo _do_ Senhor Presidente da Repóblica. 
A segunda, a prévia e expressa aprovação dos três Minis
tros Militares, que julgo o ponto mais importante. E ter~ 
ceiro, que o TSE afirmasse e-garantisse que poderia reali
zar as eleições di retas de modo a empossar o_ Presidente 
eleito em JS de março de 1985. E ainda penso que não é 
golpe, porque se não houver aquelas condições prelimi
nares, a aprovação do Senhor Presidente.da República e 
das Forças Armadas, através dos seus três Chefes, a rea
lidade está a mostar que poderia haver grave pertur
bação institucional, quem sabe até com perigo de golpe. 

O SR. NELSON CARNEIRO- Muito obrigado a V. 
Ex• 

Ouço o nobre Senador Fâbio Lucena. 

que fala o Sr. José Sarney em seu poema. São_outros ma- O Sr. Fábio Lucena- Nobre Senador Nelson Carnei-
rimbondos, não tão azuis como aqueles do candidato à ro, em primeiro lugar·, não temos "Diretas-:.Jâ", porQue o 
Vice-Presidência da República. Mas, por que não se fa- nobre Líder Aloysio Chaves recusou-se a assinar o re-
zer a e!etçàõ" din!ta,já:?-A- primefra-fespõsta é qui: nãc há C;rieriinei1fá fí-rma-do--J:ielo-i.íder-Hu-mberto Cucena·e-Peto 
tempo. A eleição é a 15 de janeiro. Por que a eleição não Líder Freitas NObfe para que a Emenda-Theodoro Men-
pode ser no-_dia 15 de fevereiro? Ou no dia IIi de março? des fosse Colocada em voiação. LogO, a culpa de não ter-
O Brasil não pode em !O dias, em 15 dias apurar uma mos "Di retas-Já" é do Líder Professor Aloysio Chaves e 
eleição presidencial, que se resume apenas em votar em do Líder na Câmara dos Deputados, Deputado Nelson 
''a" ou "b"? Não hâ complicações. O País está pronto MafCfiC:zan. São -õS aoiS responsâveis por não termoS-
para, em menos de 20 dias, proclamar o resultado, con- ''Dire"tas-Já". Segundo lugar, a· reCerência do Dr. Tan-
seqüentemente, a sugestão dos três chefes políticoS-não é çredo. Neves ao plebiScito significa que-S. Ex~ nãO teme a 
assim tão extravagante~. =--==- manifestação popUlar.-EsSa maniféStaÇão foi tenlida por 
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'aqueles que impediram a aprovação da Emenda Dante 
de Oliveira. Terceiro lugar, aqueles que ontem comba

. tlam a ele_ição_dir.eta, hoje estãO fazendo pregação das 
mesmas com o mero e exclusivo intuito de tumultuar o 
processo sucessório. QUatro lugar, o Colégio Eleitoral é 
ilegítimo e é espúrio, nós o sabemos, mas vamos penetrar 
na mandíbula do crocodilo para destrui-lo, seguindo o 
exemplo de uma mosca que existe na África, chamada 
mosca icnêumon, que acaricia as mandíbulas do crocodi
lo para poder penetrar-lhe e adentrar-lhe o coração, 
corroê-lo e destruí-lo. Quinto lugar, a eleição .. Diretas
Já" não legitinia o mandato do Presidente da República. 
Por quê? Porque ela nasceria de uma conjugação de últi
ma hora e isto não resolve o problema brasileiro. Sexto e 
último lugar, o que vai legitimar o mandato_d_o Presiden
te da República é a Assembléia Nacional Constituinte, 
ponto de honra do Partido do Movimento Democrático 
Brasileiro, assembléia que deverã, obrigatoriamente, ser 
convocada pelo Presidente Tancredo Neves. 

O SR. NELSON _CARNEIRO -Sr. Presidente, im
possível será dar respostas a cada uma das argUições fei
tas~ 

O Sr. Aloysio Chaves- V. Ex~. habilmente, juntou to
dos os apartes, 

O SR. NELSON CARNEIRO - O nobre Senador 
José Fragelli cita três condições; o nobre Senador Fábio 
Lucena seis, e _Se o próPrio Aia pito Durão tivesse que 
responder uma a uma g~staria os_ vinte minutos regimeri- -
tais e o Presidente chamaria sua atenção. De modo que 
agradeço a todus os_ apartes e vou continuar com algu
mas considerações, antes- de receber outras honrosas in
tervenções. 

Quando Agapito Durão, desta tribuna, abusando da 
tolerância da liderança do PTB. que lhe cedeu a hora, co
mentou na semana passada o que teria havido naquela 
misteriosa reunião do Sr. Paulo Maluf com o Vice
Presidente Aureliano Chaves, antecipou que talvez ali se 
houvesse tratado do que agorajâ se sabe: a reunificação 
do ·po·s. E- íSfo se sabe por quê? Porque é o própriO Sr. 
Pllulo Maluf quem, :igora, vai à imprensa dizer que acei
ta novã. convenção, desde que haja a reunificação do seu 
Partido. E essa convenção pode determinar um candida
to qualquer, inclusive- e a conclusão é minha- o Sr. 
Aureliano Chaves, porque pela Constituição, art. 151, § 
29. o ilustre Vice-Presidente não tendo exercido mandato 
nos últimos seis meses ... 

O Sr. Pedro Simon- Só para colaoorar com V. E:c:• 

O SR. NELSON CARNEIRO - Pois ni!o. 

O Sr. Pedro Simon - O Dr. Aureliano Chaves não 
pode mais porque se desligou do PDS. 

O SR. NELSON CARNEIRO- Não. mas aí é que V. 
EX1 está enganado, pode sim, depois de escolhido candi
dato a Presidência, ele teria oito dias para se registrar e, 
então, voltar a ser do Partido; quer dizer, não hã dificul
dade alguma, 

O Sr. Fíl;tio Lucena- Só para colaborar com V. Ex• a 
Lei proíbe nova convenção. 

O SR. NELSON CARNEIRO- Mas, e se os candi
datos desistem? - . . 

O SR. Fábio Luçena,_- Se_ o Sr. Paulo Malu_fd~sistir, a 
comissão executiVa do PDS tem que indicar outro candi· 
dato, é o que diz a lei: 

(j SR. NELSON CARNEIRO- Pois, então, seria in
dicado novo candidato. Serâ muito mais fácil. A comis· 
são executiva substituiria- a'-convenção, CoiTi. menãs'tra
balho, e em uma semana· tudo estária resolvido. 
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Mas o que pretendo dizer é que para tudo há remédio. 
Está pronto o pedido de_ convocação extraordinãria"-do 
Congresso, dependendo, apenas, de três assinaturas de 
SenadQres, inclusive a minha e a do Senador Am_aral Pei
xoto. Ora, acredito que não haja necessidage de reunião 
extraordinária do Congresso para a_companhar a eleição 
de \5 de janeiro, maS Se-todo os partidosconvie~sem em 
transferir de 15 de janeiro para 30 de janeirO a data da 
eleiçàO. de ucordo com o tribunal Superior -Eleitoral, aí, . 
todos nó~ assinaríamos, desde_gue se_vo_ta_sse uma emen
da constitucional. 

Que emenda constituCional? Não a Emenda Theodoro 
Mendes, que não pode ser mais emendada, porque teria 
que ser aprovada como está e, como está, data para o 
pleito já pãssou, Enlãõ~!ró poderia ser a Emenda Caro
ne. evidentemente com a elei~ão di reta~ como todos nós 
queremos- e nisto o PTB e o Sr. Agapito Durão são 
coerentes: desde_ o primeiro momento, se pronunci-aram 
e votaram assim desde o início,_fiéls aO primeiro item do 
Programa do PTB, Assim sendo, não há dificul~ade al
guma: se faria a convocação ex_traordinária,.se votaria a 
Emenda Carorie e QC:\a se modifiCiff:i- a: -aatãâa eleição 
di reta. se necessáiíó; à:o invês de 15 dejaneifo, seria 30 de 
janeiro. pois 15 de janeiro não é nenhuma data trapjçio
nal no País, é ~ma data como outra qualquer. 

Ma<>, devo referir-me, ainda, antr;s que perca oportuni
dad<::. às três ind_a.gaçõcs .do St::nadÇJr José Fragelli. V. Ex• 
colocou três condições: .a primeira, -acredito que a essa 
altura. c.om a aprovação da Emenda Carone e eleições 
di retas. o maior benefii::jário seria o Senhor Presidente da 
República. 

O Sr. José Fregelli- Há muito tempo que Sua Exce
lência seria o_ maior beneficiário e não concordou. 

O SR. NELSON CARNEIRO - Bom. não estou dis
cutindo o passado. pois em llOfítica cada dia é um novo 
dia. V. Ex• sabe disso. Se V. Ex• tivesse parado na véspe
m a da Convenção do PDS, o Sr. T~mcredo Neves estaria 
derrotado: mas, no dia seguinte, a candidatura Tancredo 
.Neves já tinha alguns adeptos, no outro dia mais adeptos 
e hoje V. Ex~ espera novos edeptos, e amanhã mais no
vos adeptos. Em política não há um dia estanque, cada 
dia é um dia, é sempre uma nova possibilidade. 

O Senh_or Presidente da República, primeiro, deveria 
ficar radiante, porque veria aprovada a Emenda Carone 
com todas aquelas sugestões aceitas pelos díversos· Parti
dos. Segundo, Sua ExcelênCia realizaria o_ seu sonho, 
aquilo que efe afirmou na África. que era encerrar o seu -
mandato com eleição direta. 

O Sr. José Fragelll - Durou pouco tempo. 

O SR. NELSON CARNEIRO- Mas pouco importa, 
Todos nós erramos hoje e, amanhã. acertamos. Se for
mos ficar somente repetindo as coisas negat1vas,= rtunca 
chegaremos às positivas. V. Ex• se lembra que todos nós 
saudamos aqui a afirmação do Presidente na África, 
pouco importa cjue as contingênCias partidáriaS lhe tives
sem impedido, ou impossibilitado esse ponto de vista. 

Mas estou certo de que hoje Sua Excelência, tranqUilo 
o País, aceitaria, cettãinCnte,- esta solução caso fosse do 
consenso geral. Depois, o medO do Senhor Presidente da 
República- e vamos ser claros, nenhum de nós aqu-i é 
ínocente- era a candidatura do Sr. Leonel Bri~ola. Ho:
je, não só o Sr. Leonel Brizola é a pessoa da amizade e 
até do agrado do Senhor Presidente da República _c_omo. 
também, o Sr. Leonel Brizola não pode ser candidato no 
dia 30 de janeiro ou 15 de fevereiro~ En~ão, não hã o pe
rigo Leonel Brizola. 

O Sr. José Fragelli- Pcrdôe-me a interrupção, mas se 
as HDiretas-já" fossem aprovadas, todo nós sabemos que 
o Sr. Le_oncl Brizola. faria questão que se desse, tambêm, 

uma solução constitucional à possibilidade imediata.da 
sua candidatura, "minha ·caildidatura-já, també~"· 

O SR. NELSON CARNElRO -:-Aí, d_epelide_ria do 
bloco majoritário, hoje, PMDB e Frente Liberal, que, 
soititldos, negariam apoio a essa subemenda. Então ela 
não passaria qualquer subemenda. 

O Sr. J~sé Fragelli- Não seL. 

às~ NELso-N CA"RNEIRO - BÇ)m, se v-. ~x' duvi
- _ da d.Q s.eu Partido, en!ão .é_ t:r!l:li~Q mais gr9-.ve d~ 9ue eu 

pensava a dissidência. 

O Sr. José Fra.gelli- A dúvida está no ?1.8, no PT e 
SObretudo no PDS. -

~O SR. NELSON CA~NEI~O- Mas a que PDS V. 
Ex• se ~:efere'? O PDS, hoje, está menos que metade. A 
grande maioria já é a Frente Liberal. Será que a Frente 
Liberal iria abandonar seu candidato? São perguntas 
difíceis de responder. 

Mas. continuemos: os três Ministros Militares não 
têm nenhum motivo para serem contra a eleição direta: o 
Sr. Walter Pires já recepcionou o Sr.Tanc-redo Neves~ .... -

0 Sr. José Fragelli- Não o Sr. Brizola! Nem o cum· 
prime~tOu ... 

O SR. NELSON CARNEIRO -:- Mas o Sr .. Brizola 
está :,úastado, e nãO pode se·r-catldidato. Só será candida
to se o PM DB e a Frente Liberal se unirem para formar 
os 2/3 necessários para a revogação da Lei das Inelegibi
lidades, só assim. Se o PMDB, onde V, Ex•éumdosex
poentes, não comparecer ... 

O Sr. José Fragelli- Obrigado, V. Ex• é generoso. 

O SR. NELSON CARNEIRO .. , e não. der apoio a 
imaginária subemenda, então não há a pOsSibilidade de 
seraprovada. Está na mão do PMDB, que tem mais de 
1/3 do Congresso. 

O Sr. Délio Jardim de Mattos tambémj~ reCebeu o Sr. 
Tancredo NeVes, e ninguém discute as dec:larações do. Sr. 
Alfredo Karam, que são públicas, há muito tempo, de 
simpa-tia pelo Sr. Tancredo -Neves. São tão comuns que 
já se diz que ele será o futuro Ministro da Marinha. Por
tanto. os três Ministros Militares não devem ser obstácu
lo para ninguém. 

Finalmente, Sr. Presidente, o Tribunal Superior- Elei
toral cumprirá a Lei, se o Congresso resolver que a 
eleição, em vez de 15 de_J8.!ieiro, ser~, Por exemplo, a 30 
de janeiro, O Tribunal Superior Eleitoral providenciai"á 
a distribuição das cédulas por todo o País. Estamos _em 
['l' de dezembro, teremos dOis.meses para isso. Todos ~~s 
sabemos que o Tribunal não faz i.sSo corit li"ês meseS de 
antecedência. Nas eleições gerais o material é distribuído 
15 dias a-ntes e, às ·vezes, estã tão ãtrasado -que tem de 
jogá-lo de avião em deterrriinados lugares. 

Portanto, os três receios ·do nobre Sç:nador José F_ra
gelli estão ~issipados. 

Mas, Sr. Presidente, isso seria atê bom, porque a ciu
mada entre a Frente' Liberal e o PMDB é notória. Os 
Governadores do PDS, que apói"am a candidatura Tarí.
credo Neves, não quáeril contato no plano regional com 
o -PMDB. E o PMDBjá está cioso da presença numerosa 
dos elemenos da Frente Liberal. 

Ora, ainda anteontem, o nobre Senador P:edro Simon 
foi a um·camício em Maceió, onde não teve vez orador 
da Frente Liberal. Foram oradores só os do PMDB. No 
Rio Gr"aride do Norte- vi n~ tel~isão- chegaram jun
tos, no ·mesmo avião, o Sr. Tar1credo Neves e o Sr. Ulys
ses Guimarães. O Sr. Tancredo Neves foi com o Sr. Agri
pino Maia para uma reunião, oilde o nome do ex
Governador de Minas foi sagrado candidato. E o _Sr. 
Ulysses Guimarães saiu para almoçar com seus velhos e 

Dezembro de 1984 

sofrid.o~ correligionários do_PMD~._Es~_a ciumada é tão 
grande que um fato à primeira vista inexpressivo deve ser 
refer1ôo: A Frente Liberal tem os seus delegados numa 
reunião conjunta e são considerados conservadores,_ e os 
três do PMDB,Iiderados pelo Sr.-Celso Furtado, são eª
truturalistas, para evitar qualquer confusão dos que que
rem confundir os homens que têm idéias avançadas-com 
comunistas- o que não tem nada uma coisa com outra. 

Quando o Sr. Franco Montara, que se rez donO -da 
candidatura Tani::redo Neves -.atropelando o Sr. Ulys
Ses Guini.aràes, que de'veriã ter ao metlos o direito de re
imnciar idndicar o Sr. Tãncredo Ne.VeS- e ci.fez at~_ieu 
outdooi-S aiiuildirido, por São -Paulo Inteiro, que foi -ele 
que o apadrinhou; coisa que nunca vi, uma novidade em 
política. Sempre se aprendj!,não é? 

Já podemos -aprender para os próximos anos; não é, 
nobre Senador Pedro Simon'? 

O Sr. Pedro Simon - Estou aprendendo muito com 
este discurso de V. E-x~ Discurso de quem está se lançan
do candidato para 1986. 

O S~,NELSON CARNEI~O -:No próximo anojã 
iremos- fazer campanha eleitoral para 1986. -se Deus me 
de;. Vida e Saúde e o- poVo flumlriense não me negar ovo
to, serei candidato ao Senado Federal em 1986. 

O Sr. Pedro Simon - Está explicado. 

O SR. NELSON CAR~EIRO - Sou candidato, não 
porque-esteja fazendo campanha nesta tribuna, mas por
que tenho SS anos de vida pública e quase 35 de Parla
ment~. e se Deus me der vida e saúde, almejo morrer nes
ta Casa: 

Quero concluir. Sr. Presidente, esta observação. O Sr. 
Franco Montara soltou os foguetes: o Sr. José Serra vai 
comandar este grupo! Não vai, não. O Sr. Tancredo Ne
ves, como bom mineiro, acaba de tirar do bolso o nome 
de um cídad.ão de Minas Gerais, se não me engano Se
bastião Leal ou coisa parecida. Mas, de qualquer forma, 
não é mais o Sr. José Serra quem vai dirigir o grupo bi
partidário. A habilidade do Sr. Tancredo Neves é magní~ 
fica. E ã eleição direta acabaria com essa ciumada, cada 
um- iria para urna e essa mostraria a corrente mais pode
rosa. 
-Finalmente, Sr. Presidente, lembro que tudo isso ocor

re- e agora respondo ao nobre Senªdor Moacyr Duar- _ 
te, representante norte-rio-grandense -em meio a uma 
crise, como possível solução, tal como ocorreu na i.m
plantação.do Parlamentarismo. A eleição direta iria en-· 
cerrar a crise. Por que que se fala nisso? Porque o Sr. 

- Paulo Maluf nã.Cl_tem o apoio popular. Então, ela não se-
- ria o candidato do Governo. O PDS, reunido, teria o 

consenso de indicar outros nomes, e esses nomes compe
tiriam numa eleição direta. Se ganhasse ou perdesse pou
co importa, seria o pleito eleitoral que todos desejamos, 
o pleito direto. Não haveria por que o Governador de 
Pernambuco. apoiai, Tio plano nacional, o Sr. Miguel Ar
rais, e com ete•não conversar no plano regional; chegan
do a dizer que seus companheiros de 1982seiiam os mes
inos áe 1986. -Port-anto, são águas diferentc;s, são rio~ di
versos. E lembro-me aqui- o Senador Fábio Lucena es
tá presente- aquilo que já recentemente recordei, aque
les dois rios amazonenSes que correm, durante algum 
tempo, com as águas uma ao lado da outra, sem que se 
misturem, para que afinal acabem, depois, cansadas, por 
se confundirem. Por enquanto são águas distintas; a 
Frente Liberal é uma e o PMDB é outra. Agora, nem a 
Frente Liberal precisa ter o trabalho de constituir parti
do, já está constituído. 

Essas considerações. Sr. Presidente. foram as. que o 
meu velho e querido amigo Agapito Durão-me fez esta 
manhã. 
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O Sr. Humberto Lucena- Permite V. Ex• um aparte? 

O SR. NELSON CARNEIRO - Com muita honra, 
Agapíto fica sum:lmente honrado- Coin a_ interVenção de 
V. Ex~ 

O Sr. Humberto Lucena- E eu tenho dificuldade -em 
intervir no seu discurso justamente porque há uma dife~ 
rença muito grande entre o Agapito Durão e o Senador 
Nelson Carneiro. O primeiro, -é um gaiato, que leva tudo 
na go:zação; o segundo, é um homem sér[o, equilibrado, 
que mede muito as suas -palavras e, por conseguinte, 
muito ajustado à realidade política nacional. Mas, _como 
V. Ex~ é o ventríloquo, que dá a voz ao Agapito, e rece
beu apartes importantes, inclusive o do Uder Aloysio 
Chaves, não poderia deixar de colocar algumas questões 
finais. 

O SR. NELSON CARNEIRO - Pois não. 

O Sr. Humberto Lucena- A priffieira delas é com re~ 
laçào às eleições diretas. Todo mundo sabe do esforço 
imenso que foi feito relas Oposições, mobilizando toda a 
sociedade brasileira pelas eleições .. Di retas Já", quando 
havia tempo para issO. E o que se viu foi o Congresso 
Nacional rejeitar a Emenda Dante de Oliveira. E mais 
adiante o Presidente da República retirar a sua emen~a 
com receio de que, através de um artifício r"egimental, 
nós conseguísSifnos restabelecer o pleito direto àquela é
poca. Diante deste quadro, marchou~se para o Colégio 
Eleitoral, como disse o nobre Senador Fábio Lucena, 
para distruí~lo definitivainen1e, com a vitória do Sr. T<iii~
credo Neves. Então, falar agora em eleição direta é reãl~ 
mente querer perturbar a fase final do processo suces-~ 
sório. Quanto ao anunciª:.do referendo popular, o que o 
Sr. Governador Tancrido Neves afirmou, eleitO Vírtual
mente_Presidente da República em 15 de janeiro, foi que 
se dependesse dele, após a sua posse, se submeteria a um 
referendo, tal a sua certeza do respaldo da sociedade bra~ 
sileira à sua candidatura. Não vale a questão levantada 
de que é necessáriõ Uiiia reforma constitu.ciõiJal hoje. Ela 
poderá ser feita após a investidura daquele ilustre minei~ 
ro na Presidência da República. O Congresso Nacional 
poderâ por 2/3, votar unl -plebiscito para qu-e- a opinião 
pública, em data previamente fixada, diga se está ou não 
de acordo com a eleição de TanCredo Neves para a Presi~ 
dência da República. Isso se for o caso, porque, como 
bem acentuou V. Ext nesta Casa há alguns dias, os comi~ 
cios realizados já significam- o aval da sociedade ao can~ 
didato que será eleito em 15 de janeiro no Colê.S:iO Eleito~ 
ral. Por fim, só uma cOnSideraçãO. Estive ontem, dUrante 
algum tempo, no Palácio Jaburu com o vice-Presidente 
Aureliano Chaves, e, ao contráÍ'iO do que se pensa, indu~ 
sive das ilações, não do Senador Nelson Carneiro, mas 
do Agapito Durão, a respeito do-encontro do Deputado 
Paulo Maluf com aquele ilustre vire-Presidente da Re~ 
pública, que teria como ponto alto a reunificação do 
PDS. O (jue encontrei na sua mesa, foi o manifesto do 
novo partido que vai surgir da Frente Liberal, já assina
do por dezenas e dezenas de parlamentares da Câinara 
dos Deputados e do Senado Federal, figuras das maí.S re· 
presentativas, que vão, se filiar a essa nova agremiaÇão, 
que será comandada no Brasil por esse grande Líder, que 
ê o vice-Presidente Aureliano Chaves. 

O SR. NELSON CARNEIRO - Agradeço a V. Ex• e 
me permito responder -uma a t.iina das suas afirmações. 

Sr. Presidente, a primeira:- coisa é a distinção entre o 
Senador Nelson carneiro que aqUele qúe Por níinia gen~ 
tileza da Liderança do Partido Trabalhista Brasileiro 
ocupa esta tribuna, que é o "Senador Agapito Durão", 
que tem a virtude de ser um .. senador" que não recebeje~ 
ton, não tem gabinete, não gasta gasolina, mas, no en~ 
tanto, acompanha os fatos políticos ... 

DIÂRIODO CONGRESSO NACIONAL (Seção II) 

O Sr: PedrOSiDion- ... e dobra a Bancada do PTB ... 

O SR. NELSON CARNEIRO- .. e dobra a Banca
da do PTB de modo que;-por fsSO, de vez -em quando a 

_questão ê fechada, outras vezes é aberta no meu Partido. 
V~ Ex~ parece desprezar aquilo que, a meu ver, é o que 

levou Voltaire- e_ as distâncias são muito grandes -
mas levou Voltaire a ficar perpetuado na líteratUra uni· 
ve_r_saJ, ~ironia. Nem todos podem usar a ironia. A ironia 
é privilégio de a:guns, é priVilégio do meu amigo Agapito 
Durão, não é, infelizmente, dom do Senador Nelson 
Carneiro. Depois, Sr. Presidente, compreendo o esforço 
exaustivo, _ _o es(orço de todos que lutaram pelas eleições 
cliretas. E, se V. Ex• recolher nos meus modestos livros 
"Palavras,-fe"va~as o Vento ... " em nove volumes, encon
trará n_umerosos discursos _a favor das elejç~_diretas. ~
-No-d-ia-~~ Gu-;;-~lei~ão di-r;Ía-roi~tada no Congres~-

so, eu e toda a Bancada do PTB votamos a favor, à ex
ceçào de um úniCo Ds:putado, que por sinal, hoje apóia 
ostensivamente, publicamente, o Sr. Tancredo Neves. 
Segundo, esse esforço continuou, e tenho proclamado 
dessa tribuna, quanto foi possíveL O Senhor Presidente 
da República temeu, naquele tempo, a aprovação das 
eleições di retas. Foi um erro; mas quem não se arrepende 
dos erros rr"iiiCadOs?-Se não nos arrependermos enquan· 
tõ estamos vivOs, dos -e"rrOs que_cometemos, como pode· 
mos aspirar o reino -dos céus? Só a eJe chegam os arre
pendidos, aqueles que até na última hora, já tartamu
deando, fazem a última confissão. E aí são absolvidos 
pelos erros pratiCadOs. O Senhor Pr~sid~nte da Repóbli~
ca errou a tempo de ser corrigido seu equívoco. Se ele se 
arrependeu e pôd~ agora aceitar ele_ições diretas, por que 
vamos jog'ª-r _pedras naque_ie que se at:repend_e? Nem_Ma~ 
dalena corlÜnuOu apedrejada depois que Jesus Cristo a 
perdoou. Por que nós, os homens póblicos, vamos ser 
tão rigofQsos--coin _1,!1_!1. home-m púhlícO que-erroU ao acei~ 
tar essa, ou aquela tese? Mas se ele vem para a nossa tese, 
por que vamos deixar de acolhê-lo? Por que, por exem~ 
pio, o Senador Humberto Lucena vai jogar pedras no Sr. 
José Sarney, antes contrário às eleições di retas, liderou o 
PDS para votar contra as eleições diretas, agora que ele é 
a f~wor das eleições diretas, e é até candidato à vire
Presidência? Por quê? Vamos aceitar os arrependimen~ 
tos, vamos apoiar os que se arrependem, vamos ter mise· 
ricórdia pai'a os que se arrependem. 

Também o nobre Líder falou no plebiscito; o plebisci~ 
to foi um erro, que derrubou o Sr. João Goulart. O pie~ 
bisc~to, se feito imediaJamente, certamente não terá ne
nhUma repercussão, porque é a ratificação do que foi fei~ 
to no Colégio Eleitoral, e nos poucos meses seguintes a 
posse do Presidente, quando tudo são flores. Se esse ple-
biscito for feito dois anos depois, esse plebiscito é a 
eleição de 1986, onde seus correligionários se"rão vitorio~ 
sos, ou serão derrotados. E aí está feito o plebiscito. Para 
que agitar a Nação com um plebiscito ou um referenM 
dum? Não há necessidade. 

Finalmente, Sr. Presidente, o nobre Senador Humber
tO Lticefi.a deu sua interpretação ÇJuanto a_o enc_ontro do 
Sr. Paulo Maluf com o Sr. Aureliano Chaves, e viu aqui~ 
lo que todoS nós-sabeinos, está syndo feito unl mcinifeSto. 
Manifesto é fácil_escrever, todos nós que somos políticos 
sabemos. Difícil é constituir quatro mil diretórios, como 
tem o PDS pelo Brasil inteiro. Convoco, por exemplo, a 
experiência do ilustre Senador José Fragelli, se ele tem, 
se crê_CQ_m saúde e v:ontade de criar novos diretórios por 
es_se País inteiro. Nã_o h_á saúde c:jue dê na nossa idade, 
Senador~-

· o_ sr. José-Frllge111- Permite V. Ex~ um aparte? 

O SR. NELSON CARNEIRO - Pois não nobre Se
nador. 

O Sr. José Fragem- Faz apenas três anos que nós, já 
dois sexagenários. o Senador Saldanha Derzi e eu, auxi-
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liõ.ldos por mais outro Senador, Marcelo Miranda, for~ 
mamos desde baixo, desde o primeiro ao último dire~ 
tóritJ • ..J) _PT em Mato Grosso. 

-0 SR. NELSON CARNEIRO - V. Ex~ tez há três 
anos passados. É da experiência desses três anos, que es
to_u recolhendo o ensinametlto. Duvido que V. Ex' tenha 
entusiasmo rara fundar outra vez outros diretórios. ~ 
muito difícil, cansativo. 

O Sr. ~~é ~ragelli - Eu estou bem onde estou. 

O SR. NELSON CARNEIRO- Mas se fosse neces- __ 
súrlo fundar OutroS diretórios, V. Ex• e todos nós com
rreendemos as dificuldades. 

Finalmente, Sr. Presidente, acho que o candidato à 
presídéncia, o nobre Sr. Tancredo Neves, tem falado 
muito, e falado bem, mas falou mal, e falou demais 
quando falou no referendo. E falando em referendo, 
ahriu a guarda e agora ele tem que responder ao povo, 
porque não quer eleições •'Diretas-Já". Porque não é 
mais tempo de eleiÇões diretas~já, porque para o povo 
ainda hú tempo de haver eleições "Diretas~Já", neste 
momento. 

O Sr. Pedro Simon - Permite V. Ex• um aparte? 

b SR. NELSON CARNEIRO - Pois não, nobre Se
nador. 

O Sr. Pedro Simon - V. Ex~ fez uma af1rmativii da 
maior impo"ftância, todas foram importantes, mas 
uma me pareceu muito importante, quando afirmou, ta
xativamei'lte, cJue -o Presidente da República é favorável 
às- eleições "Oiretas~Já": Isso é realmente um aconteci~ 
menta muito importante, e.em cima disso eu acho que 
nós devenÍos fazer. uma análise. Eu ainda não me identi
fiquei, ainda não tinha tomado conhecimento dessa defi
nição que V. Ex~ está trazendo agora em primeira mão, 
de que o Presidente da República é favorável às eleições 
"Diretas-J~". 

OSR. NELSON CARNEIRO - Eu não disse que o 
Presidente era favorável, tnas que o Presidente seria fa~ 
vorável. E será favorãvel, acredito eu, se todas as forças 
políticas, de um e de_outro grupo, chegarem à c~mclusão 
de que a eleição deve ser direta. O Senhor Presidente da 
República não vai sozinho, no meio da rua, com uma es~ 
pada, esgrimir contra quem? Dom Quixote contra moi
nhos de vento? Evidente que não. 

O Sr. José Fragelli- t: uma pena não estar aqui o jo
vem Senad_or Çarlos Alberto, para falar pelo Presidente 
da Rcp_úbljça. 

O SR. NELSON CARNEIRO - Não tenho conheci
mento do pensamento do Presidente da República, mas 
-se todas as forças políÍicas acorda«.m-numa eleição dire~ 

. ta, por queó Preslde-rlle da República, que já se manlfes~ 
tou por ela in pectore, na África, vai agora deixar de 
apoiá-ia? - -- -

O Sr. Pedro Simon -V. Ex•, então, está a afirmar que 
iniaglna que O Presidente da República queria? 

O SR. NELSON CARNEIRO - Claro. Nesse caso 
da unidade das forças politicas. 

O Sr. Pedro Simog- Perguntaria a V. Ex' se nós po~ 
demos saber, atravês do Líder Aloysio Chaves qual é a 
su;,t posição nesse momento, a situaçi'l.o do PDS com re~ 
lação às eleições diretas? 

O SR. NELSON CARNEIRO- V. Ex• está razendo 
uma pergunta que o Senador _Aloysio Chaves não pode 
rciiponder no momento, inclusive porque a notfcia saiu 
nos jornais àe-hoje,_(J fato ·su-rgiu nesta ma.drugada. 
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O Sr. Pedro Simon- O que me surpreende é a rapidez 
com que V. Ex.•. estando presente e tendo to_das as_con
dições para fala-( por cõnta-próprta~ tOma, de certa for
ma, a defesa do Líder do GóvC:rilo. to que, tamPém, es
tou aprendendo nesta sessão. 

O SR. NELSON CARNEIRO - É que V. Ex• quer 
·colocar em_diticu\dade o Líder da Maioria, que não teve, 
certamente, contact_o com __ o presidente da República nes
ta madrugada de sábado_, dia de descando, que f~liziT!en
te reúne tanta gente nesta Casa; o que mostra, Sf. Presi
dente, que devemos fazer sessões nas manhãs de sábado, 
ao menos para os que moram em Brasília. 

Sr. Aloysio Çh_aves - Permite V. ~E_x.• um aparte? 

O SR. NELSON CARNEIRO - Com müito prazer, 
nobre Senador _Aloysio Chaves. 

O Sr. Aloysio Chave:~_- O nobre Senador Pedro Si~ 
moo, muito ao seu estilo, âepois deste discurso de V. 
Ex•, irrepreensíveL. 

O Sr. Pedro Simon - Já é para reler o disCurso;-

O Sr. Aloysio Chaves- ... e irrefutáv~el, procurou -des~ 
viar, no momento em que V. Ex• arrematava seu oportu~ 
no pronunciamento, a atenção da Casa com essa interpe~ 
lação que V. Ex• espancou com toda a propriedade. Não 
tenho por que, Srmador Nelson Carneiro~ perturbar o 
discurso de V~ Ex.' que aplaudo. 

O SR. NELSON CARNEIRO - Muito obrigado. 
Acredito que se V. Ex• levar ao Presidente da R~l!bli

ca a notícia de que todos os partidos políticos,-todas as 
forças políticas são favoráveis à eleição direta, através da 
aprovação de uma emenda constitucional que restaure a 
Emenda Figueiredo e autorize as eleições diretas, V. Ex•, 
nào tenha dúvida, de _que, estou certo, o Presidente Fi
gueiredo não serâ--º Dom Quix-ote para esgrirriír soZinho 
contra moinhos de vento, contra a !otalidade da vida 
pública brasileira, tanto mais quando Sua Excelência, 
fiel à maioria -do _seu pai, já-teve -aquele gesto de sinceri
dade ao afirrilar na -Ãfrka- que era Tavo-rãvel, seu partido 
era quem a tal se opunha. 

O Sr. H_umberto Lucena- Terá que ser-uma emenda 
de autoria do Senador Agapito Durão. 

O SR. NELSON CARNEIRO -o- Não, essa emendajã 
está no Congresso Nacional. Se o Agapito Durão fiZ-er a 
emenda, honrado .com a assinatura de V. Ex•, AS;apito 
Durão ficará perpetuado nos· anais desta Casa. Não só 
neste, como nos séculos que hão de vir. 

O Sr. Fábio Lucena - Permite V. Ex• um aparte? 

O Sr. NELSON CARNEIRO - Com muitO pfazer: 

O Sr. Fábio Lucena- V. Ex• falou no encontro das á
guas. O encontro das águas é a fusão entre o Rio Negro e 
o Rio Amazona-s. Muito bem! Npjim as água~se tor~ _ 
nam barrentas porque o Rio Amazonas é mais _fórte que 
o Rio Negro. Resta saber quem exercerá a função do Rio 
Amazonas no próxímo Governo, se o PMDB ou a Fren
te Liberal? 

O SR. NELSON CARNEIRO- Evidentemente, esta 
é a pergunta _qUe esperava para encerrar a- discUssão. 
Esta é a prova da ciumada entre- a Frente Liberal e o 
PMDB. Quem vai mandar, fique V. Ex• tran-qGilo, é o 

PMDB. são as águas barrentas do Amazonas; a Frente 
Liberal será apenas aque_le outro rio de água confundi
das pelo barro _que vem do Rio ArnazQitas. 

Sr. presidente, vamos evitar que haja vencidos ou ven
cedar~s: vamos todos às ·-urnas no dia 30 de j,aneiro, no 
dia 10 de fevereiro, no dia 20 de feVereiro, no di~ 28 de 
feve.reiro, para que no dia 15 do; março, improrrogável, 
um .dia improrrogável, o eleito tome posse. Então, tere
mos- restaurados, antes de 1988, aquilo que todos deseja
mos~ a democracia plena nO Brasil. (Muito bem! Pai-

- fnus.) - -~--

O SR. PRESIDENTE (lomanto Júnior)- ConCedo 
a palavra ao nobre Senador Gastão ~üller. 

O SR.~ GASTÃO MÜLLER(PMDB- MT. Pronun· 
ciu-o seguinte discurso.)- Sr. ~residente, Srs. Senado
res: 

H.á pouco tempo fiz um pronunciamento nesta Casa 
áci Congresso Nacional, comentando a _situação exdrú
xula dO Mun_icipio de AripUanã, em Mato Grosso, onde 
o Sr. _Préfeito ainda é n6rrleado e geralmente éindicado 
para exerCer o cargo. como prêJ!Iio ou coi_sa q~~ o va
lha ... Normalmente, nomeia~se um ciQ.adão de fo-r_a, sem 
nenhuma vinculação com a terra. 

Afirmam que o atual Prefeito reside_ em Brasília e vai 
lá-de vez em quando, esporadicamente._O-Tribunal Re
gional Eleitoral, negoU o direiro 30 Município de eleu:r 
o Prefeito, quando da eleição dos Prefeitos, em 1982, ar
gumentando que a "situação peculiar", da Cidade e Mu
nicípio, não garantem condições para que houvesse o 
pleito, Não existe ma_is razão para se argumentar com 
.:situação peculiar", pois, Aripuanã jã tem condições 
nóYniais de eleger, pelo voto direto, o seu Prefeito. 

Ainda agora, Sr. Presidente, Srs. Senadores, os dois 
Presidentes dos Diretórios Municipãis, dos únicos Parti~ 
dos organizados nQ Município (PMDB e PDS), envia
ram unia Mensagem, ao digno e dinâmico Presidente do 
Tribunal Regional Eleitoral, Desembargador Carlos 
Avallone, solicitando providências urgentes para que o 
povo de Aripuanã tenha o direito d~_escolher Q seu Pre
feito em 1985 e não- se maTiter, como até agora, sob a In
tervenção Estadual. 

O documento afirma em certo trecho: 

"A população de Aripuanã jã não é a m-esma de 
cinco ou dez anos atrás. Os migrantes_que chegam, 
constantemente, querem o desenvolvimento dç Ari
puanã, para qué possam prOduzir e escoar os -produ-
rõsda-qui. ----- --- --

P<ir<f isso o povo quer ter a frente da Prefeitura de 
Aripuãriã, um-a pessoa que aqui residã e que tenha 
seus bens e interesses todos aqui e que esteja ldenti~ 
ficada com as aspirações da população." 

Leio para que Conste dos Anais a Mensagem a que me 
referi. 

Excelentíssimo Senhor 
-·oesembUrgador Carlos AValone 

DD. Pfesidente 'do Tribun~l Regional Eleitoral de 
MT. ~ 

Rua Cel. PeixOto, 84 
Cuiabá _- MT. 

Senhor Presidente: 
De acordo com a legislação em vlgort Aripuãnã 

tem o seu Prefeito nomeado por ato do GoVernador 
do Estado, por tratar-se de Município em .. situação 

Dezembro de 1984 

peculiar", porque não tinha as condições exigidas 
parã ser autônomo. 

· · Esta condição de ter um Prefeito a frente doS des
tinos do Mu~icípio completamente estrãnho à po
pulação e a seus interesses, tem causadO imç_nsã in-_ 
satisfação, e a tendência ê aumentar cadã veimais o 
antagonismo do povo contra um Prefeito que nem 
siquef aqui reside. Prova diss_o, temos os tristes 
acontecimentos do dia 25-7-84, quando _o povo pro
moveu um ato público de protesto contra a adminis~ 

-- fruçãõ--municipalloca\, que culminou com cinco fe
_rido~. 

A popUlação de Aripuanà jã não é a mesma de 5 
ou_ lO unos atrãs. Os migrantes que chegam constan
temenTe---:- qUerem o desenvolvimento de Aripuanã, 
para que possam produzir e escoar os produtos da-
qui. 

Pura isso o povo quer ter a frent~ da Prefeitura de 
AriruUn1i, uma pessoa que aqui resida e que tenha 
seus bens e interesses todos aqui e que esteja identi
ficada com as aspirações da população. 

- hlterpretes e portadOrtes dos anseios e aspirações 
do povo de Aripuanã e dirigentes municipais dos 
dois únicoS partidos políticos organizados em Ari
puanã, vimos nos dirigir a V. Ex•, a firri-de solicítar 
que determine a realização de eleições muilicípais 
p~ra- ArfPúanã até _o finai do __ ano de 1985, para que 

--a sua poflulação possa eleger seu PrefeitO municipal 
e_ os membros da _Çâmara de Vereado~es, em 
eleições di retas. 

Soficitamos também, para que sejani nomeados 
Preparadores Eleito_raiS Para Ariptianà, para qUe ãs 
pessoas capacitadas possam obter seu título eleito
ral, tornando-se aptas para votarem. Acreditamos 
que, com um serviço de qualificação eleitoral sério e 
honesto, Aripuanã possa quadruplicar o número de 
eleitores, ou seja, elevar o número de 1.400 para 
5.000 a 6.000 votantes. 

Esperando o atendimento de V. Ex• aos justos 
anseios do povo aripuanense, subscrevemo-nos, 

Respeitosamente Manoel Correa de Oliveira, 
Presidente do Diretório Municipal do PDS _de Ari
púãnã. Almiro Peter Willic, Presidente do Diretóiió 
Municipal do PMDB de Aripuanà. 

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

O SR. PRESIDENTE (Lomanto Júnior)--:-_ A Presi
dência. convoca sessão extr~ordinãria a realizar-se.hoje, 
às li horas e 5 minutos, com a seguinte 

ORDEM DO DIA 

Discu~são, em turno único, da redação final (oferecida 
peiU Comissão de_ Redução em seu Pa_recer n<1 814, de 

- 1984), do Projeto de Resolução n<1 44, de 1984, que auto
ri:f_a_a Pre(eitura Municipal de Araguatjns, Estado de 
Goiás, a contratar operação de crédito no valor de CrS 
9_1.458.~86 (noventa e um milhões, quatrocentos e cin
qiient;- e oito ~il, novecentos e oitenta e s_eis cruzeiros.) 

O SR. PRESIDENTE (Lomanto Júnior) - Está en
C&TadU a Sessão. -

( Lel'atita-se a sessão às 11 horas). 
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Ata da 238'~- Sessão, em 19 de dezembro de 1984 
2' Sessão Legislativa Ordinária, da 47' Legislatura 

ÀS li HORAS E 5 MINU:[OS, ACHAM-SE PRE-
SENTES OS SRS SENADOKE{· _ 

Jorge Kalume- Altevir Leal- "Máno Ma1a- Eum
ce Michiles - Fábio Lucena - Raimundo Parente -
Gaivão Modesto- Odacir Soares- Aloysio Chaves
Gabriel Hermes- Hélio Queiras- Alexandi'e_CoSfa
Alberto Silva- Helvídio Nunes~ João Lobo- Almir 
Pinto- José Lins- Virgílio Távora- Carlos Alberto 
- Moacyr Duarte- Martins Filho- Humberto Luce
na_- Marcondes Gadelha - Aderbal Jurema - Cid 
Sampaio- Marco Maciel- Luiz Cavalcante- Passos 
Pôrto- Jutahy Magalhães- Lomanto Júnior- José 
lgnácio Ferreira- Moacy_r Dal\a- Nelson Carneiro:-:::
Morvan Acayaba- Benedito Ferreira- Henrique San
tillo- Mauro Borges_- Gastão_Müller- Josê fragelli 
-Marcelo Miranda- Enéas Fa-riã- L-enoir Vargas
Carlos Chiarelli - Pedro Simon - Octâvio Cardoso. 

O SR. PRESIDENTE (lomanto Júnior)- A lista de 
presença acusa o comparecimento de 45 Srs. Senadores. 
Havendo número regimental, declaro aberta a sessão. 

Sob a proteção de Deus iniciamos nossos trabalhos. 
Sobre a mesa, requerimentos que vão ser tidos pelõ Sr. 

)'>'-Secretário. 

São lidos os segUintes 

REQUERIMENTO N• 374, DE 1984 

Requeremos urgência, nos termos do art. 371, alínea 
"b" do Regimento Inteno, para o Projeto de Lei do Se
nado n~' 188, de 1984, de autoria da ComTsSãõ Diretora, 
que cria o Fundo Especial do Senado Federal, e dá ou
tras providências_, 

Sala das Sessões, 1'>' de_dezembro de 1984.- Aloyslo 
Chaves, Humberto Lucena. 

REQUERIMENTO N• 375, DE 1984 

Requeremos urgência, nos termoS do--arC37l, alínea 
"b" do Regimento Interno, para o Projeto de Resolução 
n'>' 76, de 1984, que altera o Regulamento Administf3.tiVo 
do Seriado Federal, aprovado pela Resolução n"' 58, de 
1972, e alterações posteriores, cria a-Auditoria e dá ou-
tras providências. -

Sala das Sess6es, 1'>'-áe_d_ezembro de 1984.- Aloysio 
Chaves, Humberto Lucena. 

O SR. PRESID~NTE (Lomanto Júnior)- Os reque
rimentos que vêm de ser lidos serão votados após a Or
dem do Dia nos termos-regíritentais. 

O SR. PRFSID~NTE (Lomanto Júnior)- A Presi
dência recebeu, do Governador do Estado- do Piãuí,-o 
OfíctO S /35, de 1984, solicHãndO;-noS termos do iterii- l\7 
do art. 42 da ConsfítuiÇão~ autoriZação do Senado Fede
ral a fim de que aquele Estado possa realizar operação de 
emprêstimo externo no valor de USS 80,000,000.00 (oi
tenta milhões de dólares), para os fins que especifica. 

A matéria ficará agUãrdãndõ, na- SCciei:iría Geral da 
Mesa, a complementação dos documentos necessários. 

O SR. PRFSIDENTE (L .. omanto Júnior)::- A Presi
dência recebeu, do Governador do Estado do Mara-_ 
nhão, o OfíciO n"' S/36, de 1984, solicitando, nos termos 
do item IV _do art. 42 da ConstÍ1L,LiÇão, autorização do 
Senado Federal a fim de que aquele Estado possa reali-

- EXTRAORDINÁRIA -

Presidência do Sr. Lomanto Júnior 

zar operação de empréstimo externo no valor de US$ 
1 IO,OÕO,OOO.OO (cento e dez milhões de dólares), para os 
fins que especifica. -

A matéria ficará aguardando, na Secretaria Geral da 
MesJ.t, a complementação dos documentos necessários. 

Q- SR: PRESiDENTE (L0ffianto Júnior) - A Presi
dência rec"ebeu, d'a Prefeitura Municipal de Manaus 
(AM), o Oficio ns> S/37, de 1984, solicitando, nos terrrlos 

_do item IV do art. 42 da Constituição, autOrização do 
Senado Federal a fifi de que aquel"a prefeitura possa- rea
lizar operação de empréstimo externo no valor de __ US$ 

·'20,000,-000.00 (vinte milhões de dólares), para os fins que 
esJ)ecifiCa:-

A matéria ficarã aguardando, nà. Secretaria Ge-fã1 da 
_Mesa, a complementação dos documentos necessários. 

OSR. PRESIDENTE(Lomanto Júnior)- Passa-se à 
Ordem do Dia. 

Discussão, em turno únic-o, da Redação Final (o
ferecida pela Comissão de Redação _em seu Parecer 
n'i' 814, de_1984), do Projeto de Resolução n"' 44, de 
1984, que autoriza a Prefeitura Municipal de-Ara
guatins, ~tad9_ de_ Goiãs,_a contratar o_peraç_~o d~ 
Crédito nO vafãr de Cr$ 91.458.986 (no-Venta e um 
milhões, quatrocentos e cinqUenta e oito mil, nove
centos e oitenta e seis cruzeiros.) 

Em discussão a Redação Final. (Pausa.) 
Não havendo quem queira discuti-Ia, declaro-a encer

rada. 
Encerrada a discussão, a Redaçào Final é dada como 

definitivamente aprovada, nos termos do art. 359_ do Re-
- gimeilto Interno: - -

O projeto vai à promulgação. 

É a seguinte a redação final aprovada 

Redação Final do Projeto de Resoluçio W 44, de 
1984. 

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

RESOLUÇÃO N• , DE 1984 

Autoriza a Prefeitura Municipal de Araguatins, 
Estado de Goiás, a contratar _operação de crédito no 

_valor de Cr$ 91.458.986 (nol'enta e um milhões, qua
trocentos e cinqUenta e oito mil novecentos e oitenta e 
seis cruzeiros.) 

O-Senado Federal resolve~ 

Ari. l"' É a Prefeitura M~icipãl de AragU.atins, Es
tadO de Goiás; n-os termoS do <irt. 2"' da ResOiuçâ_o n'>' 93, 
de 11 de outubro de 1976, do Senado Federal, autorizada 
a contratar oPeração de crédito rio valof de_ Cr$ 
91.458.986- (nõV~P,ta e um milhões, quatrocentos e cill
qiierita e oito nlil, noVeCentos e oitenta e seis cruzeiros) 
correspondente a 20.083,00 ORTN, considerado o_~alor 
iioniin;J.l da ORTN de Cr$ 4.554,05, vigente em julho de 
1983, junto à Cajxa Económica- Federal, esta na qualida
de de gestora do Fundo de Apoio ao Desenvõlvimento 
Social - F AS, destinado à construção de escolas de 
riível pré--escolar e de l'>' grau, naquele Município, obede-

cidas as condições admitidas pelo Banco Central doBra
sil, no _respectivo processo. 

ArL 2'>' Esta Resolução entra em vigor na ·datã de 
sua publicação. 

-0 SR. PRESIDENTE (Lomant_o Júnior)- Esgotada 
a matéria constante da Ordem do Dia. 

Vai-se passar, agora, à votação do Requerimento n>? 
374, lido no Expediente de urgência, para o Projeto de 
Lei do Senado n"' 188/84. 

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

_dQ_s. (Pausa,) 
Aprovado. 
Aprovado o requerimento, passa-se à apreciação da 

matéJ;i<i. qUe fOr despachada às COmissões Constituição e 
Justiça e de FinanÇas. 

Solicito do nobre Sr. Senador Moacyr Duarte o pare
cer da Comissão de Constituição e Justiça. 

-o SR. MOACYR DUARTE (PDS- RN. Para emitir 
parecer.) - Sr. Presid.ente, Srs. Senadores: 

De iniciativa da Comissão Diretora, o projeto sob exa
me institui o Fundo Especial do Senado Federal, com o 
objetivo de prover recursos necessários ao programa ha
bitacional, de assistência social e realizações outras que 
se fizerem necessãrias -ao integral cumprimento da 
função legislativa, a critério da Gestora do Fundo. 

A justificação do projeto frisa que a matéria se situa 
no âmbito de competência legislativa do Senado Federal, 

- -consubstanciando não apenas programas sóciais jã" refe
ridos, mas também disciplina -a regularização dos proce~
dimentos quanto à utilização dos saldos orçamentários e 
extra-ofçame"iltãríos disponíveis. 

Convêm realçar que, na urdidura do projeto, estão 
traduzidos os entendimentos mantidos pelos órgãos 
competentes desta Casa com a Secretaria Central de 
Controle Interno da Secretaria de Plariejamento da Pre
sidência da República e com o TTibunal de Contas da 
União. 

Anexo ao processado sob exame, além do parecer da 
lavra do eminente Senador Henrique Santillo, opinando 
pela elaboração do presente projeto, encontramos o Ofí
cio CG /200/83, oilde o ilustre Consultor-Geral do Sena
do Federal expõe os entendimentos-técnicos e jurídicos 
que recomendaram a presente propositura. 

Basicamente, o projeto busca superar o óbice contido 
no § 1"', "a" do artigo 61 da Constituição, mediante a 
prévia autorização legal para a transposição de recursos 
de uma dotação orçamentária para outra. 

O projeto porém, effibora elaborado em consonância 
com a boa técnica legislativa e baseado nos melhores 
TUndainentos jurídicos, merece ligeiro -reparo na redação 
do preceitUado ·no Item II do seu art. 3'>', onde se declara 
que constituem receitas do Fundo "os produtos das ta
xas de luz e telefone". Há portanto, uma ina_dequação na 
redação desse item, uma veZ "que não é possível declarar 
como receita dC? Fund_õ taxas que já se constituem em re
ceitas específicas de empresas concessionârias de serviços 
público - CEB- TELEBRASILIA. 

Pelo exposto, sanada, técnica e juridicamente, a desti~ 
nação do numerário relativo a recursos extra
orçamentários, ao ,final de cada execício, e, tendo em vis
ta o elevado alcance social de sua aplicação, opinamos 
pela aprovação do, com a seguinte~ 
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Emenda n<:> 1 - CCJ 
Ao Art. J<:>, item II 
Dê-se a seguinte redução: 
"II -O produto das Taxas de conservaçã9 _e- oc_u

pação de irri6veil\ e outras de-natUreza indenizatória". 
Este o parecer, Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Lornanto Júnior)-: Concedo 
a palavra ao nobre Senador Josê Lins, para proferir o 
parecer da Comissão de Fina_nças. 

O SR. JOS't UNS (PDS- CE. Para emitir parecer.) 
-Sr. Presidente, Srs. Senadores. De inidativa da dol.!ta 
Comíssão Diretora, o Projeto sob exame nesta Comiss_àq 
de Finanças tem por escopo a criação do Fundo Especial 
do Senado Federal, na forma estabelecid3pe!o Decr~to
lei n<:> 200, de 25 de fevereiro de 1967. 

Referido Fundo terá a conftguração de "Órgão Autó
nomo" destinando-se a prover os recursos necessários ao 
programa habitaCíon-al, de assistência social e outro~, no 
âmbito do interesse comunitâriõ do Senado__._sob a gt,!Stão 
da Comissão Diretora. 

Assim, trata-se de estabelecer uma estrutura organiza
cional moderna, dotada da autonomia financeira indis
pensável ao cumprimento de suas finalidj!._d_~s sqciais. 

No que concerne ao aspecto especHico que nos cabe 
apreciar, o projeto atende plenamente as normas finan
ceiras que disciplinam a criaÇão e funcionamento dos ór
gãos autônomos, a nlvel da administração Pública Fede
ral. 

Isto posto, opinamos p-or sua aprovaçãó,-no âmbito 
da nossa competência regimental, com a emenda de cor
reção apresentada pela Comissão de ConstitUiÇãO e Jus
tiça. 

Este q parecer, Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Lomanto Júnior)- O parec~r 
da Comissão de Constituição e Justiça conclui favoravel
mente ao projeto, com a emenda que oferece. 

A Comissão de Finanças é favorável ao projeto e à 
emenda. 

Completada a instrução da matéria, passa-se ã 

Discussão, em turno úriico, do Projeto de Lei do 
Senado n'~' 188/84, da Comis_sã_o D_iretora, que cria o 
Fundo Especial do Senado Federal, e dá outras pro
vidências. 

Em discussão o projeto e a emenda. C~ausa.) 
Não havendo quem queira discuti-los, declaro-a en

·cerrada. 
Em votação o projeto, sem prejuízo da emenda. 
Os Srs. Senadores que o aprovam permaneçam senta-

dos. (Pausa.) 
Aprovado. 
Em votação a emenda. 
Os Srs. Senadores que a aprovam permaneçam senta

dos. {Pausa.) 
Aprovada. 
A matéria vai à ComissãO- de Redação. 

O SR. PRESIDENTE (Lomanto Júnior)-.:.__ Sobre a 
mesa, parecer da Comissão de Redação que será lido 
pelo Sr. 1'~'-Secretár_io. 

É lido o seguinte 

PARECER N• 888, DE 1984 
Da Cortdssio de Redaçio 

Redaçio final do Projeto de Lei do Senado n'~' 188, 
de 1984. 

Relator: Senador Salduha Derzi 
A Comissão apresenta a redação final do Projeto de 

DIÃRIO DO CONGRE'SSO NACIONAL (Seção ll) 

Lei do. Senado n'~' \88, de 1984, que cria Çl Fundo Especial 
do Senado Fedefal, e dfi outras providências. --

Sala das Comissões, ]9 de dezembro de 1984.- Joio 
Lobo, Presidente - Saldanha Derzi, Relator - Passos 
Pórto. 

ANEXO AO PARECER N• 888, DE 1984 

Redução final do Projeto de Lei do Senado n<:> 
188. de 1984.. . · 

Criª- o Fundo Especial do Senado Federal, e dá 
outras providências. - --- -

O Congresso Nacional decreta: 

Art. J<:> É instituído o Fundo Especial do Senado Fe
dem!, destinado a prover recursos necessários ao ptogra
ffia hi:ibúaéíónà( de~·âssistência social e ·realízações _ou
tras que·se fiZerem necessá"rias ao integrai cumprimento 
da função legis!aÚva, a critério da Gestora do Fundo. 

Art. 2<:> À Comissão Diretora do Senado Federal, na 
-qualidade de Gestora do Fundo, incumbirá: 

I -O eStabelecime-nto de planos e programas de apli-
CãÇâo de recursos; 

II -O controle de bens e valores; 
III -A localização da administração geral; 
IV- A apfovação de balancetes e dos relatórios 

anuais; e 
V - A elaboração de instruções específtcas. 
Art. 39 Constituem rix:eitas do Fundo: 
. , -Os créditos orçamentários a ele destinados, inclu

sive ·os diiigidos aos programas habitacionais e de assis
tência Social; 

II - O produto das taxas de conservação e ocupação 
de imóve·iS e outras de natureza indenizatória. 

JI(_ Os- produtos de amortizações, juros, correção 
monetária~ "!)em como multas incidentes sobre operações 
realizadas pelo Senado Federal, inclusive os resultantes 
de oon~êõiOS-firmados entre o Senado Federal e insti
tuições financeiras; 

IV -O produto da alienação de bens móveis; 
v-:- o saldo resultante da economia na execução do 

Orçamento do Senado Federal, apurado ao final de cadã 
exercício. 

'{I -A anulação de despesa referente a exercicios an~ 
teriores; e 

VII- Outros valores que venham a ser inçorporados 
ao FundoJ 

Parágrafo úniCO...:.: Os recursos dó Fundo Especial se
rão. mantidos em depósito em conta especial do Banco 
do Brasil ou na Caixa Econômica Federal. 

Art, 4~> O Fundo Especial será administrado: 
I - Pela Comissão Diretora do Senado Federal, na 

qualidade de Gestora~ e 
II - Pelo Presidente do Senado Federal, na condição 

de Supervisor e Ordenador da Despesa. 
ATt. 5<:> O saldo orçamentário previsto no item V;do 

art. 39, será empenhado e transferid_o em nome e conta 
do_ Eundo Especial do Senado Federal. 

Art. 6~> O fundo Especial disporá _de Contabilidade 
própria, de acordo com as normas de Contabilidade 
Pública. 

Parágrafo único - O Fundo terá sua prest3:çãd' de 
contas elaboraUa de acordo com o Plano de Contas da 
União e suas demonstrações contãbeis serão incorpora
das às _do Senado Federal. 

-Art. 7~" Os saldos existen_tes nas Contas Extraorça
mentárias e Bancos Convêniõs serão transferidos e con
tabilizados _à coJ)ta do Fundo Especial do Senado Fede
ral, na data. da publicação da presente Lei. 

Art. 8<:> A Gestora do Fundo Especial poderá autori
zar o pagamento de despesa, até o montante da sua recei
ta, vedada a reprogramação que vise redução de recursos 
consignados no Orçamento Geral da União, destinado_s 
aos fins de que trata _o art. }<:> desta Lei. 
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Parágrafo único- Os bens adquiridos com recursos 
do F-u~do Especial serão transferidos, no mesmo exerci· 
cio, pnra o Patrimônio do Senado Federal. 

Art. 99 A Comissão Üiretora do Senado Fedeial es
tahdecerá as normas e instruções complementares neces
sárias á execução desta Lei, disciplinando o regime de 
preferêncías e prioridades relativas aos benefícios do 
Fundo. 

Art. lO Esta Lei entra em vigor na data de sua-publi
cação. 

Art. I I Revogam-se as disposiçàe.<; em co"ntrárió. 

_ O SR. P~ESIJ?ENTE_ (Lom~nto Júnior)- Achando
se em regime de urgência a matéria, cuja redação final 
acàj:m de ser lida, de~~ ser esta submetida, imediatamen
te. -à çl.elijJeraçào do Plenário. 

Em discussão a redação final. (Pausa.) 
Não havendo quem peça a palavra, encerro a discus

s-ão. 
Em votação, 

-Os Si-s. senadores que a aprovam permaneçam senta
dos. (Pausa.) 
- AP~Ovada a redução final, o projeto vai à Câmara dos 
Deputados. 

O SR. PRESIDENTE (Lomanto Júnior) - Vai-se 
passar, agora, à apreciação do Requerimeilto n9 375,\ido 
no Expediente, de urgência para o Projeto de Resolução 
n<:> 76, de 1984 . 

Em votação o requerimento. 
Os Srs. Sena.âores que o aprovam permaneçam senta

dos. (Pausa.) 
Aprovado. 
Aprovado o requerimento, passa-se à apreciação da 

matéria que foi despachada às Comissões de Consti
tuição e Justiça e de Fina-nÇãs. 

ConcedQ a palavra ao nobre Sr. Senado_r.r.assos Pôrto 
para proferir o parecer da Comissão de Constituiçãó e 
Justiça. 

O SR. PASSOS PÓRTO (PDS- SE. Para emitir pa
recer) - Sr_ Presidente, Srs. Senadores: 

A Proposição que passamos a examinar, de iniciativa 
da Comissão Diretora, objetiva a ampliaÇão da atual 
Auditoria, oferecendo-lhe _instrumentação, em compe
tência e em pe.~oal, para que melhor cumpra suas tarefas 
técnicas. 

Na justificação da proposta, afirma-se que "a estrutu
ração de-uma Auditoria viria dar suporte técnico-ao se
tor de aplicação financeira da Casa, e a Comissão Dire
tora passaria a contar com mais um órgão técnico em seu 
assessoramento direto". 

Para obter o resultado almejado, o projeto alter?_, no 
R~g-~lamerito Adminístrativo do Senado,_ os seguin_tes 
dispositivos: 

-acrescenta item V ao art. 9<:>; 
-acresce uma Subseção, com artigos definidores de 

competências; 
- dá nova redação ao art. 218; 
----:-_açresce ex-pressões ao inciso Jll c;lo Anexo II, do 

Q~adr0 de Pessoal dÔ Senado Federai, i-ía pàrte ri:ferente 
às Funções ·aratificadas; 

- acresce novo item à tabela de Distribuição de 
Funêões G-ratificadas, constante do Anexo TI; 

-modifica expressões do Capítulo I do Título III do 
Livro I; 
.-- ac-resce_nta expressão ao § l' do art. 360. 

Por fim, o art. 3' do projeto estabelece que "as despe
sas-decorrentes da aplicação desta Resolução correrão à 
conta dos recursos orçamentários próprios do Seriado 
Federal", 

O projeto sob exame, em suma, foi elaborado em boa 
técnica legislativa e não depara com nenhum obstáculo 
de natu_reza constitucional ou jurídica. 
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Isto posto, opino-pOr sua aprovação, Sob o ângulo que 
a esta Comissão cabe examinar. 

O SR. PRESIDENTE (Lomanto JúniOr)- ConcedO
a palavra ao nobre Senador Gabriel hermes, para profe
rir parecer da ComisSão de Finanças. 

O SR. GABRIEL HERMES (PDS- PA. Para emetir 
parecer.) Sr. presidente, Srs. Senadores: em exame o Pro
jeto de Resolução, de iniciativa da Comissão Diretora, 
que altera o Regulamento Administrativo do Senado Fe
deral, aprovado pela Resolução n'i' 58, de 1972, e alte
rações posteriores, cria a Auditoria e dá outras providên
cias. 

Visa a proposiçãO à dar estrutura à Auditoria do Sena
do Federal, com suporte técnico ao setor de aplicação fi
nanceira do Senado Federal. 

Também a Comiss_ão_Diretora_ terá órgão técnicO devi
damente organizado para seu direto assessoramento. 

Sem dúvida, a natureza da ação fiscalizidora e contá
bil da execução financeira desta CiSa e -dos Órgãos Su
pervisionados é relevante e o adequado funCionamento 
da Auditoria, dentro de sua especialidade, proporciona
rá melhor acompanhamento dos fluxos financeiros- no 
Senado Federal e da eXecução orçamentária. 

No que se refere ao aspecto financeiro, destacamos 
que as despesas decorrentes da Resolução, correrão à 
conta dos recursos próprios do Orçamento_ do Senado 
Federal. 

O número de servidores proposto para a Auditoria é 
adequado à suas responsabilidades, tendo presente as di
mensões atuais da Casa, do PRODASEN e do CE
GRAF. 

Na linha do exposto, concluímos pela aprovação do 
Projeto de Resolução n9 76, de 1984. 

O SR. PRFSIDENTE (lomanto Júnior)- Os pare
ceres são favoráveis. 

Completada a instrução da matéria-, passa-se- à-

Discuss[o, em turno único, do Projeto de Reso
lução n'i' 76, de 1984, de autoria d_a ComissãO Dire~ 
tora, que altera o Regulamento Administr_ativo do 
Senado Federal, aprovado pela Resolução n'i' 58/72, 
e alterações posteriores, cria a Auditoria e dá outras 
providências-. 

Em discussão o projeto. (Pausa.) 
Não havendo quem queira disc_uti-lo, declaro-a encer

rada. 
Em votação. 
Os Srs. Senadores que o_ aprovam permaneçam senta

dos. (Pausa.) 
Aprovado. 
O projeto vai à Comissão de Redação. 

O SR. PRESIDENTE (Lomanto Júnior) - Sobre a 
mesa, parecer da ComissãQde Re_dação_-que será lido 
pelo Sr. (Y-Secrctãrio. 

h lido o seguinte 

PARECER N• 889, DE 1984 
Da Comissão de Redaçio 

Relator: Senador Passos Pôrto 

A Comissão apresenta a redâ.ção final do Projeto de 
Resolução n9 76, de 1984, que altera o Regulamento Ad
ministrativo do Senado _Federal, aprovado pela Reso
lução n9 58, de lO de novembro de 1972, com as modifi
cações posteriores, cria a Auditoria e _dá outras provi
dências. 

Sala das Comissões, J'i' de dezembro de 1984.- Joio 
Lobo, Presidente - Passos Pôrto, Relator - Saldanha 
Derzi. 

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção 11) 

ANEXO AO PARECER N• 889, DE 1984 

Redaçào .final do Projeto de Resolução n" 76, de 
/984. 

Faço s~bt::r que o Senado Federal aprovou, e eu, 
_____ , Presidente, nos termos do art. 52, item 30 
do Regimento Interno, promulgo a seguinte 

RESOLUCÃO N• , DE 1984 

- jgtera o Regulame_nto A~mlnisfiãffv_o- 4Q Senado 
Federal, aprovado jtela Resolução n'i' 58; de -lO de -no-
vembro de 1972, com as modificações posteriores, 
cria a Auditoria e dá outras providências. 

O Senado Federal resolve: 
Art. I'>' ü"_Regulamento Adiniriistrativo do Se"ri.ado 

Federal, arrovado pela Resolução n'>' 58, de 10 de no
vembro de 1972, e modificações posteriores, passa a vi
gorar com as seguintes alterações: 

"Art. 9'>' 

y-_ Auditoria. 

TITULO II 

CAPITULO II 

Seção III 

Subseçio VI 

Da Auditoria 

Art. 52-A À Auditoria coinpe1.e prestar assistência 
na ·ãrea de s-uã especialidade à COmissão Diretora, ao 
Diretor-Geral e Unidades do Senado Federal, aos Ór~ 
gãos Supervisionados, exercendo a orientação e fiscali
z"a~ão da execução do OrçamentO dO Senado, do Centro 

_ Gráfico" e do Centro de Informática e Processamento de 
dados, nos seus aspectos contábeis, analisando os proce
dimentos expostos pela contabilidade analítica e com
preenderá: 

a) a tomada de contas; 
b) a prestação de contas; 

-c) o exame da docunlentação instrutiva ou comproba-
tória aa-receita e da despesa; e -

d) a análise de lJ:alanCetes e balançOs. 
~ I'>' A Autitoria -de Progrimas terá por base: 
a) o acompanhamento físico e· financeiro dos progra-

mas de trabalhO -e_ do orçamento;-- - - - -
b)- a- idei-ttlhcação_ do_ resultadO segundO o p-rojitõ ou 

atividade; 
c) a adequada propriedade do produto parcial ou fi

nal Obtido, em faCe da especificação determinada; 
d) a avaliaçãO dOs-resultados alcançados pelos admi

niStradores; 
e) a execução de contratos, convênfos e outros acor-

dos bilaterais; e 
f) a fluidez da realização da receita e da despesa. 

§ 2Y São órgãos da Auditoria: 
I -Gabinete; 
1I - Seção de Administração. 
Art. 52-B Ao Gabinete da Auditoria compete provi

denciar sobre o expediente, as audiênciãs e a represen
taçã_o do seu titular; executar as tarefas de suporte admi
nistraüVo vinculadas à competência do órgão; auxiliar o 
seu titular no desempenho de suas_atividades; e executar 
outras tarefas correlatas. 

Art. 52-C Â Seção de Administração compete rece
ber, controlar e distribuir o material e o expediente da 
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Auditoria; executar os trabalhos datilográficos e de re
prografia: organizar a consolidação dos dados estatísti
cos; proceder ao controle interno do pessoal da Au_dito
ria: encaminhar informações ao Sistema de Processa
mento de Dados, de aco~do com os manuais de procedi
mento pertinentes; e executar outras tarefas correlatas. 

- ArL 218. Ao Auditor incumbe planejar, supervisio
nar, coordenar e controlar a execução das atividades 
compreendidas nas linhas de competência do órgão; 
orientar a pr~-qualificação e seleção dos servidores do 
órfiãO; propor à Comissão Diretora e coordenar a exe
cução de programa de treinamento para os seus servido
rês: solicitar ao Primeiro-Secretário a designação ou dis
pensa de servidores do exercício de função gratifiCãda e 
ao Diretor-Geral a lotação nos serviços da Auditoria, de 
servidores de sua escolha; observar e fazer observar, no 
fm1bito dU Auditoria, as determinações da Comissão Di
retora, do Presidente e do Primeiro-Secretário; decidir 
sobre problemas administrativos dos servidores imedia
tamente subordinados; impor penalidades, nos limites 
estabelecidos neste_ Regulamento, e desempenhar outras 
aflvidade.<> peculiares ao cargo, de iniciativa própria ou 
de ordem superior.-

TITULO III 
CAPITULO I 
Seção XVIII-A 

Dos AsSistentes de Auditoria 

Art. 227-A Aos Assistentes de Auditoria incumbe 
-auxiliar o Titular do órgão, na área de sua especialidade; 
prestar assistência no exame da prestação de contas dos 
respectivos órgãos; auxiliar nas fiscalizações e inspeções 
finam:eiraS; e desempenhar outras atividades peculiares à 
função. 

"Art. 357. 

X-A - Gabinete do Auditor: 
I Ass.istente Técnico ............. ~ ...... : FG-1 
I Chefe de Seção ......••... FG-2 
I Secretário de Gabinete ........ , , .. -.... FG-2 

- 3 As.>istentes de Auditoria . . . . . . . . . . . . , FG-2 
I Auxiliar de Controle de Informações . FG-3 
I Auxiliar de Gabinete . FG-4 
1- Contíí1U.Os 

Art. 359. 
§ 11' Estão _isentos de ponto o Diretor-Geral, o 

--Secretário-Geral da Mesa, o Consultor-Geral, o 
Auditor, os Diretores da Assessoria, de Secretaria, 
de Subsecretada _e da Representação do Senado Fe
deral no Rio de Janeiro." 

Art. 2'i' O inciso III do Anexo II, do Quadro de Pes
soal do Senado Federal, na parte referente às Funções 
Gratificadas, passa a vigorar acrescido das seguintes ex
pressões: 

"I Assistente Têcnico ....... ~ ........... FG-1 
1 __ Chefe- de Seção . . . . . . . . . . , . FG-2 
I Secr_etátio de Gabinete .... _....... ..FG-2 
3 Assistentes de Auditoria ..........• -.... FG-2 
t Auxiliar de Controle de Informações .... FG-3 
1 Auxiliar de Gabinete .. , .............. FG-4" 

Art. J'i' A Tabela de Distribuição de FunÇões Grati
ficadas, constante do Anexo II, passa a vigorar acrescida 
de novo item, com as seguintes funções: 

"11.05.00 AuditOria 
t Assistente Têcnico... . ... -h· ..... ~ ... FG-1 
t Chefe de Seção . . . . . . . .. , .. , . , .. ~FG-2 
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I Secretário de Gabinete , . , . , ..... q ~. ~. ~ FG-2 
3 Assistentes de Auditoria . . . . ..... FG-2 
l Auxiliar de Controle de Informações .... EG-3 
Auxiliar de Gabinete . . . . . . . ...... _,_.,. FG-4" 

Art. _ 4?_ A Subs_ecretaria de Pessoal republicará_o Re
gulamento Administrativo do Senado Federal, renume
rando os seus disposítiVos e atualizando o número e ·a 
distribuição d_as funções gratificadas, de acordo com Q. 

disposto nesta Resol_ução. 
Art. 5? As despesas decorrentes da aplicação desta 

Resolução correrão à conta dos recursos orçamentários 
próprios do Senado Federal. 

Art. 69 Esta Resolução entra em vigor na data de 
sua publicação. 

Art. 79 Revo,gam-se_ as disposições em contrário. 

O SR. PRFSIDENTE (Lo manto Júnior)- Acban_çlo~ 

se em regime de urgência a matéria, cuja redação final 
acaba de ser lida, deve ser esta submetida imediatamente 
à deliberação do Plenãrio. 

Em discussão a fedação final. (Pausa.) 
Não havendo quem peça a palavra, encerro a discus~ 

são. 
Em votação. 
Os Srs. Senadores .que a aprovam, permaneçam senta

dos._(Pausa.) 
Aprovada. 
O projeto ·vai à promulgação._ 

O SR. PRESIDENTE {lomãnto Júnior) - Concedo 
a palavra ao nobre Sr. Senador Nelspn Carneiro. 

O SR. NELSON CARNEIRO (PTB- RJ. Pronuncia 
o seguinte discurso.) -Sr. Presidente, Srs. Senadores: 

Nos dias dez d_e maip, 22 de agQsto e 5 de outubro, o 
agente da Es-tação Ferroviãria de São Gonçalo, em noinC 
da população do Distrito Sangonçalense de Columbadê 
- que congrega cerca de trinta mil habitantes - ende
reçou três cartas ao G-overno fluminense, solicitando~ lhe 
a criaçãO de um Posto Policial ou Delegacia de Polícia 
no local, sem que, até agora, dentro dos seus múltiplos 
afazeres, tenha ele encontrado lazer para a resposta. 

Evidentemente, o pedido foi encaminhado à Secretaria 
de Segurança, mas não lhe sobra tempo, dentro de tantas 
aflições na defesa da vidã. e- da. gropriedade dos cariocas, 
para atender acr pedido daquela gente-trabalhadora e hu
milde, praticamente homiziada nas localidãoes-di§t::mtes 
da periferia. 

Quando se faz estatística a respeito da segurança 
pública de uma comunidade, é comum calcular-se o nú
mero de policiais pOr habitantes, variando o ideal, con
forme os meios adotados, entre um por 20 a 50 mil habi_
tantes. Quando hã númer_o suficiente de viatlJ,ras, inter
comunicação radiofônica, equipamentos para a disso
lução de tumultos e outros meios materiais, mobiliza-se 
menos os meios humanos, na proporção de um policial 
por 50 mil habitantes. 

Mas, n-o caso de uma área mais ex.tefisa, dificuldades 
de comunicação, carência de apoio logístico, serão ne
cessários mais policiais, dois por mil, no mínimo. 

Diante desses números, o Distrito de Columbandê, no 
Município fluminense de São Gonçalo, precisaria de um 
destacamento policial de pelo menos quinze pessoas, 
além de uma viatura e serviço telefónico. 

Decerto a· Prefeitura MuniG.ipal forneceria o prédio 
para localizar o Distrito Policial, atendendo a uma po~ 
pulação que tende a crescer e que, atualmente, vive sem 
qualquer segurança, multiplicando-se os assaltos, as 
agressões, os homicídios. 

Sequer os destacamentos de Alcântara, São Gonçalo e 
Rio do Ouro procuram sanar essa terrível carência de se~ 
gurança, mesmo porque não recebem ordem, para tanto, 
do:S seus superiores hierárquicos. - - --- --

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção ll) 

Atendendo aos insistentes pedidos que nos têm sido 
feitos. nO sentido de preencher essa lacuna, fazemos um 
veemente apelo ao Governador Leonel Brizola, no senti
do de dotar Columbandê, em São Gonçalo, na linha da 
Leopoldina, de um destacamento policial. 

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

O SR. PRESIDENTE (Lo~anto Júnior) - Não há 
mais oradores inscritos. 

A Pr~jdência convoca sessão extrao~Qinária a 
re(,!..lizar-se .. segunda-feira! às 1 O;horB:s, com a segui!lte Or
dem do Dia. 

_,.:... 
Discussão, em turno único, da redação final (oferecida 

pela Comissão de Redação em seu Parecer n9 819, de 
!984), do Projito de Resoiu-ção n~'69, de 1984, que sus
pende a execução dos artigos 313 e 314, parágrafos 1<:~ e-
2Y da lei n" 856, de 1978 (CÓ.digo Tributário -Municipal) 
do ~unicípio de Andradina, estado de São Paulo. 

O SR. PRESIDENTE (Lomanto Júnior)- Está en· 
cerrada a Sessão. 

( Le\'anta-se a sessao às II horas e 20 minutos.) 

ATAS DAS COMISSOES 
COMISSÃO DE FINANÇAS 

18• Reuniio, Realizada 
Em 22 de novembro de 1984 

Às 10 horas do dia 22 de novembro de 1984, na Sala de 
Reuniões da Comissã9 de Finanças do Senado Federal, 
Ala. Senador Nilo Coelho, presentes os Senhores Senã
dores José UnS, V ice-Presidente, no exercícío da Presi
dê-ncia; Pedro SimOn~ Roberto CampoS,- Carlos lyra, 
Affonso Camargo, Jorge Bornh<!usen, Jorge Kalume, 
Almir Pinto, Passos Pôrto, Jutahy_ Magalhães, Saldanha 
Derzi, Guilherme Palmeira e Itamar Franco. Deixam de 
comparecer, por motivo justificado, os Senhores Sena
dores Amaral Peixoto, Amaral Furlan, Albano Franco, 
Gabriel_ Hermes, João Castelo, Virgílio Távora, José 
Fragelli, Severo Gomes, Cid Sampaio e Roberto Satur
nino. Havendo número regimental, o Senhor Senador 
José Uns, Vice-Presidente, no exercício da Presidência, 
declara abertos os trabalhos, dete~-minai1do a mhn, Luiz 
Fernando_ lapagesse, Secretário da Comissão de _Fi
nanças, a leitura da Ata da 17• Reunião, que lida, é colo
cada, a seguir, em discussão. Não havendo quem usasse 
da palavra para discuti-la,_ passa-se à_vot_ação,_ sendo a_ 
mesma aprovada por unanimidade dos Senhores Sena
dores presentes. O Senhor Senador José Uns, no exercí
cio da Presidência, determina a leitura do Item 1: Oficio 
"S" n~' :20/ t 984 - Do Senhor Governador do Estado d_a_ 
Paraíba, solicitando autorização do Senado _Federal, 
para contratar operação de crédito externo, no valor de 
US$ 60,000,000.00 (sessenta milhões de dólarC$ norte
americanos), destinados a Programas de Implantações e 
melhorias no Sistema Viário e de Infra-Estrutura Hídri
ca e de Irrigação no Estado." Relator: Senador Guilher
me Palmeira, que emite-parecer faVorável a:o processado, 

_na forma do Projeto de Resolução do Senado, que apre
-sen-tã .. Colocado o Parecer do Relator em discussão e, em 
seguida, em votação, -é o mesmo aprovado por unanimi
dade dos Membros da Comissão. Item 2: Projeto de De
creto Legislativo n<:~ 22/1982, qu.e "Dispõe sobre o Pe
cúlio Parlamentar". Relator: Senador Almir Pinto, que 
emite parecer favorável ao processado. Colocado O pare
cer-em discussão e, em seguida, em votação, o mesmo é 
aprovado por unanimidade. Item 3: Projeto de lei da 

- ClCnlara n'v 263/83, que "eleva para 25% o acréscimo da 
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remuneração do trabalho noturno sobre o diurno~ e fixa 
o período noturno entre as 20:00 horas de um dia e a:s 
6:00 horas do seguinte, modificando a redação do art. 73 
da Consolidação das leis do Trabalho, aprovado pelo 
oeCi-cto-lei nY-5.452: de l~' de ni.ã:io di lcJ43". Relator, Se-
nador Guilherme Palmeira; qUe emite parecer favofável 
ao proce&sado. Colocado o parecer em discussão e, em 
seguida, em \lotação, é o mesmo aprovado por -unanimi
dade. Item 4: Projeto de lei da Câmara n9 154/83, que 
"Altera o aitlgQ- :288 da CL t, aprovada pelo Decre.to-lei 
n'? 5.452, de l~' de maio de 1943". Relator: Senhor Sena
dor Pedro Simon, que emite parecer favorável ao proces~ 
sudo. Colocado em discussão, e em seguida, em votação, 
é o _parecer aprovado, por unanimidade, pelos Membros 
da Comissão. Item 7: Projeto de lei do Senado n9 
200(S::(CjUe ••oetermina a concessão de subsídios para a 
comPra de gêneros de primeira necessidade a pessoas de 
baixa rend.a". Rel_ator: Senador Passos Pôrto, que emite 
parecer contrário ao projeto. Colocado em discussão e, 
em seguida, em votaç-d.o, é o parecer contrário do relator 
aprovado pela Comissão, assinando sem voto o Senador 
Jorge K_alume. Item 8; Projeto de lei da Câmara n<:~ 86, 
de 1984, que "Autoriza a reversão ao Município de Rio 
Pom-ba, Estado-de Minas Gerais, do imóvel que meneio· 
na". Relator: Senador Itamar Franco, que emite parecer 
favoráVel ao projeto. Colocado o parecer do Relator e_m 
discu:osão, e, em seguida, em votação, é o mesmo aprova
do por unanimidade. Item 10: "Oficio "S" n• 016/84, do 
Senhor Governador do Estado do Pará, solicitando a au
torização do Senado Federal para que o seu Governo 
possa contratar operação de crédito externo, no valor de 
USS 21,000,000.00 (vinte e um milhões de dólares norte. 
americanos), destinados a_ regularizar dívida_ anterior
mente contrafda. Relator: Senador Hélio Gueiros, que 
emite pareCer favorável, na forma do Projeto de Reso
lução do_ S_enado, que apresenta. Colocado o parecer em 
diíicussào e, em seguida, em votação, é o mesmo aprova-
do por unanimidade. Item 11: Ofício "S" n9 2-3 de 1984, 
do Senhor Governador do Estado de Mato Grosso, soli
citando a autorização do Senado Federal para contratar 
operação dC: crédito externo, no valor de US$ 
32,000,000.00 (trinta e dois milhões de dólares norte. 
americanos), destinados ao Programa Rodoviário doEs
tado''. Relator: Senador Roberto Campos, que einite pa: 
recer favorável ao processado, na forma do Projeto de 
Resolução ~;lo Senado que apresenta. Colocado o parecer 
em discussão e, em seguida, em votação, é o mesmo 
aprovado por unanimidade. Item 12: Oficio· .. S" n• 
26(84, .. do- Senllor Governador do Estado do Paraná, 
solicitando a autorização do Senado Federa! para con
tratar operação de empréstimO ex.temo, no valor de CrS 
37,700,000.00, destinada à liquidação de compromissos 
externos já existentes e _vencíveis em 84". Relator: Sena
dor Affonso Camargo, que emite parecer favorável, na 
forma do Projeto de Resolução do Senado, apresentado 
pelo Relator. Colocado em discussão e, em seguida, em 
votação, é o parecer do Relator aprovado por unanimi
dade. Item 13: Projeto de Lei da Câmara n<:~124/84, que 
"dispõe sobre a atualização monetãria das importâncias 
devidas pela Fazenda Pública, em virtude de sentença ju
dicial, simplifica trâmites processuais e dã outras provi
dências". Relator: Senador Passos Pôrto, que emite pa
recer favorável, na forma da Emenda n9 2-Substitutiva, 
que apresenta. Colocado em discussão e, em Seguida, em 
votação, é o parecer aprovado por unanimidade. Item 
14: Projeto de Lei do Senado n9 335/81, ql!-e "autoriza o 
Poder Executivo a instituir o adicional sobre o preço ao 
consumidor de bebidas alcoólicas, revertendo _o produto 
dessa arrecadação para o ensino de primeiro e segundo 
graus." Relator: Senador Pedro Simon, que emite pare. 
cer fayorável. Colocado em discussão_e, em seguida, effi· 
votação, é o parecer aprovado pela ComissãO. Item 15: 
Projeto de Lei do Senado n<:~ 152/83, que "Concede apo~ 
sentadoria especial aos que tenham sofrido restrição ao 
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livre .exercício de atividllde protfssionaf, em decorrêrlcia 
dos Atos lnstitucionilís, Complementares e legislação 
correlata''. Relator: Senador Jutahy Magalhães, que 
emite parecer favoráveL Colocado o parecer do Relator 
em discuss[o ·e. em seguida, cm votação, é o mesmo 
aprovado por unanimidade. Item 16: Projeto de Lei da 
C5mara n\> 212/84, que "concede a pensão especial a 
Marcelle Jaulent dos Reis (Beatrix Reynal)." Relat_or: 
Senador Itamar Franco (avocado), que emite parecer 
oral, no Plenário da Comissão, favorável ao processado. 
Colocado o parecer do Relator em discussão e, em segui~ 
da, em votação, é o mesmo aprovado por unanimidade. 
O Senador José Lins, no exercfcíO da Presidência, decla~ 
r a <Jdiados os seguintes iten-s cOnstantes da pauta dos tra~ 
balhos: Item 5: Projeto de Lei do Senado n'>' 04(83, que 
"introduz modificações na Consolidação das Leis do 
Trabalho, na parte que disciPlina a jornada de trabalho. 
"Relator: Senador Severo Gomes. Item 6: Projeto de Lei 
da Câmara n9 15/83, que "acrescenta parágrafo ao arti~ 
go 6<.> da Lei n'>' 5.107. de 1966, que "cria o Fundo de Ga
rantia por Tempo de Serviço; dispondo sobre o paga
mento de percentuais ao empreg:Jdo demitido sem justa 
causa", Relator: Senador Gabriel Hermes, Item 9: Proje
to de Lei do Senado n' 233/81, que "fixa o percentual 
mínimo p:.lra aplicações eni. educação pelas empresas em 
que o Estado tenha participação -acionária majoritária". 
Relator: Senador José FrageTlí. Nada mais havendo a 
tratar, o Senhor Senador José Lins, V ice-Presidente, no 
exercício da Presidência, declara encerrados os _traba~ 
lhos, determinando a mim, Luiz Fernando Lapagesse, 
lavrasse a Ata, que, lida e aprovad:J, é assinada pelo Se
nador José lins, no exercício da Presidência. 

20• reunião, realizada em 29 de novembro de 1984 

Às 10 horas do dia 29 de novembro de 1984, na Sala di! 
Reuniões da Comissão de FinS.iiÇaS, Ãla Senador NilO 
Coelho, presentes os Senhores Senadores, Itamar Fran
co, Presidente, Marcondes Gadelha, José Fragelli, Hélio 
Gueiros, Jutahy Magalhães, Octávio Cardoso, Virgílio 
Távora, Amaral Peixoto, Saldanha Derzi e Passos Porto. 
Deixam de comparecer, por motivo justificado, os Se~ 
nhores Senadores Jorge Bornhauscn, Amaral Furlan, 
Albano Franco, Gabriel Hermes, João Castelo, Guilher
me Palmeira, Roberto Canipos, José Llns, Pedro Simon, 
Severo Gomes, Cid S-ampaio e Roberto Saturnino. Ha~ 
vendo número regimental, o Senador Itamar Franco, 
Presidente, declara abertos os trabalhos da reunião, de
terminando a mim, Luiz Fernando Lapagesse, Secretário 
da Comissão, a leitura da Ata da 19~ Reunião da Comls~ 
são de Finanças, que; colocada em discussão e votação, é 
aprovada pelos Senhores Membros da Comissão de Fi~ 
nanças. Passa~se à apreciação dos itens constantes da 
pauta dos trabalhos. Item 1: Projeto de Decreto Legisla
tivo n"' 19/84, da Coffiissã:o" de finanças e Tomadas de 
Contas, da Câmara dos DepUtados, que "FiXa Os subsí~ 
dias e as verbas de representação do Presidente e do 
Vice-Presidente da República para o período de 15-3~85 
a 15~3-91." Relator: Senador Guilherme Palmeira, que 
emite parecer faVorável ao prOceSsado. Colocado o pare~ 
cer do Relator em discussão e votação, é à mesmo apl-o- -
vado por unanimidade. Item 2: Projeto de Lei da Câma-
ra nço 174/84: "Retifica, sem ôm.is, a Lei nço 7.115, de 5-12~ 
83, que estima a Receita e fixa a Despesa da União para 
o Exercício Financeiro de 1984." Relator: Senador Pas~ 
sos Pôrto, que emite parecer favorâvel ao projeto, na for~ 
ma das Emendas n9s 1 a 5~CF, que apresenta. Coloca-do 

o parecer em--discussão e votação, é o mesmo aprovado 
por unanimidade. Item 3: Projeto de Lei da Câm-ara nQ 
169/84: "Concede pensão especial a lnaldo Raul de 
Amújo, e dií outras providências." Relator o Senador 
Jorge Kalume, que emite parecer favorável ao processa
do. Colocado o parecer do Relator em discussão e vo
tação, é o parecer aprovado por unanimidade. ltem 4: 
Pmjeto de Lei do Senado n'>' 04/83, que "introduz modi~ 
ficaÇão na Con.Soiidilção dlls Leis do Trãbalho, na parte 
que disciplina a jornada de trabalho". Relator: Senador 
Severo Gomes, que emite parecer favorável ao processa~ 
do. Colocado o parecer em discussão e votação, é o mes
mo aprovado por unanimidade, Item 5: Projeto de Lei n'>' 
233/81 que "fixa o percentual-mínimo para aplicação em 
educação pe_las empresas em que o Estado tenha partici~ 
paçào acionária majoritária". Relator: Senador José 
Pragelli, que emite parecer fa~orável ao prOcessado. Co
locado em discussão e votação, é o parecer, por unanimi
dade, aprovado pela Comissão. Item 6: Projeto de Lei do 
Senado n'>' 206/84, que "altera a estrutura da Categoria 
Funcion:.ll de Meteorologista, do Grupo-Outras Ativida~ 
desde Nível Superior, e dá outras providências". Autor: 
Poder Executivo (PR). Relator: Senador Jorge Kalume, 
que emite parecer favorável ao processado. Colocado em 
discussão e _em votação, é o parecer do Relator aprovado 
por unanimidade, pela Comissão. Item 7: Projeto de Re~ 
solução do Senado n'>' 60/84, da Comissão Diretora, que 
":.~Itera o Regulamento Administrativo do Senado Fede~ 
ral, aprovado pela Resolução n'>' 58/72, e dá outras pro~ 
vidências". -RC!ator: Senador Jutahy Magalhães, que 
emite parecer favorável, na forma das Emendas que 
apresenta. Colocudo em discussão e votação, é o parecer, 
por unanimidade, :lprovado. Nada mais havendo a tra
tar, o Senhor Senador Itamar Franco declara encerrados 
os trabalhos, determinando a mim, Luiz Fernando La~ 
pagesse, Secretário da Comissão de Finanças do senado 
f-ederal, lavrasse a presente Ata que, lida e aprovada,_ é 
assinada pelo Senhor Presidente. 

COMISSÃO DO DISTRITO FEDERAL 

5'" Reunião, realizada em 16 de novembro de 1984. 

_ As.dez_ horas do dia dezesseis de novembfO de mil no
vecentos e oitenta e quatro, na Sala de Reuniões da Co
missão, Ala SenUdor Alexandre Costa, comparecem os 
Senhores Senádores Alexandre Costa, Presidente; Passos 
Pôrto, Moacyr Duarte, Mauro Borges, Gastão MUller e 
Marcondes Gadelha, reúne-Se a Comissão -do Distrito 
Federal. 

Deixam_de comparecer,_por motivo justificado, os Se~ 
nhores Senadores Lourival Baptista, Morvan Acayaba, 
Guilherme Palmeira, Benedito Ferreira, Jutahy Maga~ 
lhães, Saldanha Derzi e Alfredo Campos. -

Havendo. número regimental, o Senhor Presidente de
clara abertos os trabalhos, e dispensa a leitura da Ata da 
Reunião anterior, que é dada como aprovada. 

Em seguida, o Senhor Presidente convida o Senador 
Passos Pôrto a assumir o seu lugar na mesa da direção 
dos tmbalhos, para que o mesmo possa emitir parecer fa~ 
vorávCI à Redaçào Final do Projeto de Lei do Senado n'>' 
153, de 1984-DF, que "esUma a Receita e fi_x_ª a Despesa 
do Distrito Federa( para o exercfciQ financeiro de 1985". 
Posto em discu.ssão o parecer, e, em seguida, em vo~ 
tação, é o mesmo aprovado por unanimidade. 

Nada mais hav_endo a tratar, encerra~se a reunião, la~ 
vrando eu, Kléber Alcoforado Lacerda, AsSistente da 
Comissão, a presente Ata que lida e aprovada, será assi
nada pelo Senhor Presidente. 
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6f Reunião, Realizada em 20 de novembro de 1984. 

Às dez horas do dia vinte de novembro de mil nove
centos e oitenta e quatro, na Sala de Reuniões da Com is~ 
silo, Ala Senador Alexandre Costa, comparecem os Se
nhores Senadores Alexandre Costa, Presidente; Passos 
Põrto, Lourival Baptista, Benedito Ferreira, Altevir 
Leal, Mauro Borges e Marcelo Miranda, reúne~se a Co
inissão do Distrito Federal. 

Deixam de comparecer, por motivo justificado, os Se~ 
nhores Senadores Morvan Acayaba, Guilherme Palmei~ 
m, Marcondes Gadelha, Jutahy Magalhães, Saldanha 
Derzi e Gastão M üller. 

Havendo número regimental, o Senhor Presidente decla
ra abertos os trabalhos, e dispensa a leitura da Ata da 

, Reunião anterior, que é dada como aprovada, 

Em seguida, o Senhor Presidente concede _a palavra ao 
Senhor Senador Passos Pôrto, que emite parecer favorá~ 
vel ao Projeto de Lei do Senado nQ 121, de I984~DF, que 
"Dispõe sobre o Estatuto dos Polic~ais Militares da Polí~ 
cia Militar do Distrito Federal e dâ outras providên~ 
cias", nos termos do substitutivo apresentado pela Co~ 
missão de Constituiç::io e Justiça, com as Submendas de 
n~ 01, 02,03 c 04~DF. Posto em discussão o parecer, e, 
em seguida, em _votação, é o mesmo aprovado por unani~ 
midadc. 

Nada mais havendo a tratar, encerra~se a reunião, la~ 
vr~mdo eu, KlCbcr Alcoforado Lacerda, Assistente da 
Comissão, a presente Ata que lida c aprovada, será assi~ 
nada pelo Senhor Presidente~ 

9f Reunião, Realizada em 28 de 
Novembro de 1984. 

- A~- ~nze horas do dia vinte e oito de novembro de mil 
ovecentos e oitenta e quatro, na Sala de Reuniões da C o~ 
missiio, na Ala Senador Alexandre Costa, sob a Presi~ 
dência do Senhor Senador Fábio Lucena e com a pre~ 
sença dos Senhores Serladores Passos Pórto, Gaivão 
Modesto, Moacyr Duarte e João Lobo, reúne~se a Co
missão de Serviço Público Civil. Deixam de comparecer, 
por motivo justificado, os Senhores Senadores Alfredo 
Campos, Jorge Kalume e Carlos Alberto. 
Havendo número regimental, o Senhor Presidente decla~ 
ra abertos os trabalhos dispensando a leitura da Ata da 
reunião anterior, que é dada como aprovada. A seguir, 
pussa~se à apreciação das seguintes matérias: I. Projeto 
de Lei da Câmara N'>' 157, de 1984, que "fixa os valores 
de retribuição da Categoria Funcional de Fonaudiólogo 
e -dú outras-Providências". Relator: Senador Passos Pôr~ 
to. Parel.:er: fav_orável com Emenda n'>' I~CSPC. Aprova
do por unanimidade. 2, Projeto de Lei da Câmara n9 191, 
de 1984, que "restabelece direito de servidores públicos 
no caso que especifica". Relator: Senador Moacyr Duar~ 
te. Parecer: Favorável. Aprovado por unanimidade. 3. 
Projeto de Lei da Câmara n'>' 206, de 1984, que "altera a 
estrutura da Categoria Funcional de Meteorologista, do 
Grupo~Outra~ Atividades de Nível Superfor e dá outras 
providências". Relator: Senador João Lobo. Parecer: 
Favorável. Aprovado por unanimidade. Esgotada as 
matérias da pauta e nada mais havendo a tratar, o Se
nhor Presidente declara encerrado os trabalhos, lavran~ 
do cu, Luiz Cláudio de Brito, Assistente da Comissão,- a 
presente Ata que. lida e aprovada, será assinada pelo Sr. 
Presidente. 

Senador Fábio Lucena 
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CONGRESSO NACIONAL 
Faço saber que o Congresso~N~acional aprovou, nos termos do art. 55,§ 1•, da Constituição, e eu Moacyr Dalla, Presi

dente do Senado F_e_dexal, promulgo o seguinte. 

DECRETO LEGISLATIVO N• 54, DE 1984 

Aprova o texto do Decreto-lei n• 2.127, de 20 de junho de 1984, que "altera a legislação do imposto de renda: 
aplicável aos rendimentos de cadernetas de poupança do Sistema Financeiro da Habitação". 

Artigo único. É aprovado o texto do Decreto-lei n• 2.127, de 20 de junho de 1984, que "altera a legislação do imposto 
de renda aplicâvel aos rendimentos de cadernetas de poupança do Sistema Financeiro da Habitação". 

Senado Federal, 3 de dezembro de 1984. - Senador Moacyr Dalla, Presidente. 

Faço saber que o Congresso Nacional aprovou, nos termos do art. 55,§ 1•, da Constituição, e eu, Moacyr Dalla, Presi
dente do Senado Fe_deral, promulgo o seguinte 

DECRETO LEGISLATIVO N• 55, DE 1984 

Aprova o texto do Decreto-lei o• 2.128, de 20 de junho de 1984, qne "estende a Gratificação de D~sempenho das 
Atividades de Tributação, Arrecadação e Fiscalização dos Tributos Federais aos Fiscais de Contribuições Previden
ciárias". 

Artigo único. É aprovado o texto do Decreto-lei n• 2.128, de 20 de junho de 1984, que "estende a Gratificação de De
sempenho das Atividades de Tributação, Arrecadação e Fiscalização dos Tributos Federais aos Fiscais ~de Contribuições Previ~ 
denciãrias~·. 

Senado Federal, 3 de dezembro de 1984. - Senador Moacyr Dalla, Presidente. 

SENADO FEDERAL 
r 

Faço saber que o Senado Fedexal aprovou, nos termos do art. 42, inciso VI, da Constituição, e eu, Lomanto Júnior, I• 
Vice-Presidente, no exercício da Presidência, promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO N• 100, DE 1984 

Autoriza o Governo do Estado da Babla a contratar operações de crêdito no valor global de CrS 21.654.154.379 
(vinte e um bilhões, seiscentos e cinqüenta e quatro milhões, cento e clnqüenta e quatro mil, trezentos e setenta e nove 
cruzeiros). 

Art. I' Éo-Governo do Estado da Bahia, nos termos do art. 2• da Resolução n• 93, de 11 de outubro de 1976, do Se
nado Federal, autorizado a contratar operações de crédito no valor global de Cr$ 21.654. I 54.379 (vinte e um bilhões, seiscentos 
e cinqUenta e quaúo milhões, centil e cinqUenta e quatro mil, trezentos e setenta e nove cruzeiros), correspondente. a I .633.700 
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EXPEDIENTE 
CENTRO GRÁFICO DO SENADO FEDERAL 

AIMAN GUERRA NOGUEIRA DA GAMA DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL 
Diretor-Gerol do Senado Federal 

Impresso sob a responoobilidade da Mesa do Senado Fedi>ral 
ALOISIO BARBOSA DE SOUZA 

Diretor Executivo 

LUIZ CARLOS DE BASTOS 

Diretor Industrial 

RUDY MAUitER 

Diretor Administrativo 

Via Superficie, 

Semestre 
Ano 

ASSINATURAS 

Exemplar Avulso, Cr$ 50,00 
Tira;em: 2.200 exemplares 

Cr$ 3.000,00 
Cr$ 6.000.00 

(um milhão, seiscentos e trinta e três mil e setecentas) ORTN, considerado o valor nominal da ORTN de Cr$ 13,254,67 (treze 
mil, duzentos e cinqUenta e quatro cruzeiros e sessenta e sete centavos), vigente em julho de 1984, junto à Caixa Econômica Fe
deral, mediante a utilização de recursos do Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Social- FAS, destinadas à implantação de 
sistemas simplificados de abastecimento de_~guanas Regiões Serra Geral I, Litoral Norte, Paraguaçu, Oeste, Irecê, de Sobradi
nho e Serra Geral II, obedecidas as condições admitidas pelo Banco Central do Brasil, no resp_ectivo processo. 

Art. 2• Esta Resolução entra em vigor na data de sua pu6Ticação. 
Senado Federal, 30 de novembro de 1984. - Lomanto Júnior, I• Vice-Presidente, no exercício da Presidência. 

Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos termos doart. 42;incisoVT, da Constituição, e eu, Moacyr Dalla, Pre
sidente, promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO N• 101 de 1984 

Autoriza a Prefeitura Municipal de Gnrupi, Estado de Goiás, a contratar operação de crédito no valor de Cr$ 
52.461.000 (cin~üenta e dois milhões_, quatrocentos e sessenta e um mil cruzeiros). 

Art. I• É a Prefeitura MuniCipal de Gurupi, Estado de Goiás, nos termos do art. 2• da Resolução n• 93, de II de O!l· 
tubro de 1976, do Senado federa), al!torizada a contratar operação de crédito no va!orde Cr$ 52.46I.qoo (cinqUenta e dois mi
lhões, quatrocentos e sessenta e um mil cruzeiros), junto à Caixa Econôniica Federa:!, esta na qualidade de gestora do Fundo de 
Apoio ao Desenvolvimento Social- FAS, destinado a implantação de~meios-fios e sarjetas, bem como aquisição de equipa
mentos para coleta de lixo, naquele Mllnicípio, obedecidas as condiçõe.~_admjtldas pelo B~nco Central do Brasil, no respectivo 
processo. 

Art. 2' Esta Resolução entra .em vigor na data de sua publicação. 
Senado Federal, 30 de novembro de i984. - Moacyr D!illa; Presidente. 

Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos termos do art. 42, inciso IV, da Constituição, e eu, Moacyr Dalla, Pre
sidente, promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO N• 102, DE 1984 

Autoriza o Governo do Estudo da Paraíba a realizar operação de empréstimo externo do valor de US$ 
30,000,000.00 (trinta milhões de dólares), destinado a financiar o Programa de Investimentos daquele Estado. 

Art. I• É o Governo-do Estado da Paraíba autorizado a realizar, com a garantia da União, uma operação de emprés
timo externo no valor deUS$ 30,000,000.00 (trinta milhões de dólares)_ou o equivalente em -outras moedas, de principal, junto a 
grupo financiador a _ser indicado sob a orientação do Ministério da Fazenda e do Banco Central do Brasil, destinado a financiar 
investimentos prioritários nas áreas de Saúae, Educação, Transportes e Comunicações, Recursos Hídricos e Abastecimento d'á
gua, Desenvolvimento Urbano e Obras Complementares,_ naquele Estado. 

Art. 2• A operação realizar-se-á nos termos aprovados pelo Poder Exeçuti~o FecJeral,-inclusive-o exame das con
dições creditícias da operação, a ser efetuado pelo Ministério da Fazenda, em articulação com o Banco Central do Brasil, nos 
termos do a •. I•, item II, do Decreto n• 74.157, de 6 de junho de 1974, obedecidas as demais exigências dos órgãos encarregados 
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da execução d.a polítiCa econômico~firiãllCeira do Governo Fed_eral, e, ainda as disposições da Lei Estadual n9 4.623, de 3 I de 
agosto de 1984, autorizadora da operação. 

Art. 3• Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação. 

Senado Feder.al, 30 de novembro de 1984. -- Moacyr Dalla, Presidente. 

Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos termos do art. 42, inciso IV, da Constituição, e eu, Moacyr Dalla, Pre
sidente, promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO N• 103, DE 1984 

Autoriza a Prefeitura Municipal de Cuiabá, Estado de Mato Grosso, a contratar operações de crédito no valor 
global de Cr$ 5.260.260.487 (cinco bilhões, duzentos e sessenta milhões, duzentos e sessenta mil, quatrocentos e oiten
ta e sete cruzeiros). 

Art. 1• É a Prefeitufa MuniCipal de Cuiabá, Estado de Mat.o Grosso, nos termos do art. 2• da Resolução n• 93, de 11 
de outubro de 1976, do Senado Federal, autorizada a contratar operações de crédito nó. ~alor global de Cr$ 5.260.260.487 (cinco 
bilhões, duzentos e sessenta milhões, duzentos e sessenta m-il, quatrocentos e oitenta e ~ete cruzeiros). correspondente a 
359.801,40 ORTN, considerado o valor nominal da ORTN de Cr$ 14.619,90, vigente em agosto de 1984, jUI1to à Caixa Econô
mica Federal, mediante a utilizaÇão de recursos do Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Social- FAS, destinadas à conclusão 
do Hospital e Pronto Socorro Municipal e implantação de galerias de águas pluviais, me!ôs-Tiós e sarjétas, naquele Município, 
obedecidas as condições admitidas pelo Banco Central do Brasil, no respectivo processo. 

Art. 2• Esta resolução entra em vigor na data_de sua publicação. 

Senado Federal, 30 de novembro de 1984. - Moacyr D"lla, Presidente. 

Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos termos do art. 52, item 30 do Regimento Interno, e eu, Moacyr Dalla, 
Presidente, promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO N• 104, DE 1984 

Acrescenta artigo à Resolução n' 58, de 1972, que dispõe sobre o Regulamento Administrativo do Senado Fede-
r ai. 

Art. I• O Regulamento Administrativo do Senado Federal, aprovado pela Resolução n• 58, de 10 de novembro de 
1972, com as alterações posteriore.s, passa a vigonir' acrescido do seguinte artigo: -

"Art. 448-A O Senado Federal destinará à Associação dos Servidores do Senado Federal'-- ASSEFE, 
anualmente, em seu orçamento, recursos complementares como auxílio para despesas de custeio e de capital, para 
manutenção de serviços 'integi-àdos de educação e assistência social aos filhos de seu_s servidores. 

Parágrafo único, A administração e a prestação dos serviços de que trata este artigo obedecerão a regulamen
to específico, a ser elaborado pela ASSEFE e homologado pela Comissão Diretora." 

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

Senado Federal, 3 de dezembro de 1984. - Moacyr Dalla, Presidente. 

Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos termos do art. 42, inciso VI, da Constituição, e eu, Moacyr Dalla, Pre
sidente promulgo a _seg~inte _ 

RESOLUÇÃO N• 105, DE 1984 

Autoriza o Departamento de Estradas de Rodagem de Goiás- DERGO a elevar em Cr$ 29.493.883.394 (vinte 
e nove bilhões, quatrocentos e noventa e três milhões, oitocentos e oitenta e três mil, trezentos e noventa e quatro cru .. 
zeiros) o montante de sua dívida consolidada. 

Art. I• É o Departamento de Estradas de Rodagem de Goiás -.DERGO autorizado a elevar, temporariamente, os 
parâmetros fixados pelos itens I e III do art. 2~ da Resolução n• 62, de 28 de outubro de 1975, modificada pela de n• 93, de 11 de 
outubro de 1976, ambas do Senado Federal, a fim de que possa realizar uma operação de crédito no valor de Cr$ 29.493.883.394 
(vinte e nove bilhões, quatrocentos e noventa e três rriilhões, oitocentos e oitenta e frês mil, trezentos e noventa e quatro cruzei
ros), correspondente a 2.429.884 ORTN, considerado o valor nominal da ORTN de Cr$ 12.137,98 (doze mil, cento e trinta e sete 
cruzeiros e noventa e oito. centavos), vigente em junho de 1984,junto ao Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico Social 
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- BNDES, destinada à construção de rodovias vici~ais e obras de arte especiais em concreto armado, no Estado, obedecidas as 
-condições admitidas pelo Banco Central do Brasil, no respectivo processo. 

Art. 2• Está ·Resoluç~o entra em vigor na data de sua publicação. 

Senado Federal, 4 de dezembro de 1984. - Moacyr Dalla, Presidente. 

Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos termos do art. 42, inciso VI, da Constituição, e e11, Moacyr Dalla, Pre
sidente, promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO N• 106, DE 1984 

Autoriza o Governo do Estado de Minas Gerais a elevar em CrS 105.381.320.108 (cento e cinco bllhOOs, trezen
tos e oitenta e um milhões, trezentos e vinte mil, cento e oito cruzeiros) o montante de sua divida consolidada. 

Art. I• É o Governo do Estado de Minas Gerais autorizado a elevar, temporariamente, o parâmetro estabelecido 
pelo item III do art. 2• da Resolução n• 62, de 28 de outubro de 1975, modificada pela de n• 93, de IÍ de outubro de 1976, ambas 
do Senado Federal, de modo a permitir o registro de uma emissão de 7.950.505 (sete milhÕO§, no~ecentos e cinqüenta mil, qui
nhentos e cinco) Obrigações do Tesouro do Estacjo_de Minas -Tipo Reajustável (ORTN), equivalente a Cr$ 105.381.320.108 
(cento e cinco bilhões, trezentos e Oitenta e um mH}J.ões, trezentos e vinte mil, cento e oilõ cruzeiros) considerado o valor nominal 
do título de Cr$ 13.254,67 (treze mil, duzentos e cinqüenta e quatro cruzeiros, sessenta e sete centavos) vigente em julho de 1984, 
destinada ao giro da dívida cons01idada_interl)a 1)10biliária, vencível no exercício de 1985, obedecidas as condições admitidas 
pelo Banco Central do Brasil, no respectivo processo. -

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

Senado Federal, 4 de dezembro de 1984. - Moacyr Dalla, Presidente. 

l-ATA DA l39f SESSÃO, EM 3 DE DE
ZEMBRO DE 1984 

LI -ABERTURA 

1.2- EXPEDIENTE 

1.2.1 - Leitura de projeto 

- Projeto de Lei do Senado n' 259/84, de autoria 
do Sr. Senador Nelson Carneiro, que acrescenta dis
positivo à legislação do PG.TS, restabelecendo, em 
favor do trabalhador com mais de dez -anos d~ ser
viço despedido sem justa causa, o privilégio da inde
nização dobrada. 

1.2.2 - Requerimentos 

- N~> 376/84, de urgência para a~Mensagem n' 
233/84, solicitando autorização do Senafto~Ee_4_eral a 
fim de que o Governo do Estado de Al_agoas possa 
contratar operação de crédito no valor de Cr$ 
82.516.152.804. 

- N9 377/84, de urgência para o Projeto de Lei do 
Senado n' 253/84-DF, que autoriza o Governo do 
Distrito Federal a contratar operação de crédito in
terno no valor de Cr$ 169.475.407.930, cotn recursos 
do Banco Nacional da Habitação - BNH. 

L3- ORDEM DO DIA 

- Redação final do Projeto de _ Resoluçi!.Q: n~" 
69/84; qUe suSpen-de a execução dos artigos 313 e 
314, parãgrafos li' e 21' da Lei n9 85_6, de 1978 (Código 
Tributário Municipal} do Munícípío de Andradína, 
Estado de São Paulo. Aprovado. Â promulgação. 

1.4- MATSRIAS APRECIADAS. APÓS A OR
DEM _oo DIA 

- Mensagem n"' 233 f84, ern regime de ut&!"il"cia, 
nos termos do requerimento n~" 376/84,1ido no Expe-

SUMÁRIO 
diente. Aprovada, nos termos do Projeto de Reso
lução nl' 120_/84, após pareceres das comissões com
petentes. Â Comissão de Redação. 

- Redaçào final do Projeto de Resolução n~' 

120/.84, em regime de Urgência. Aprovada;-A promul
gação. 

-Projeto de Lei do Senado n' 2S3f84-DF, c;ro re
gime de urgência, n'os tennos do Requerimento n"' 
377/84, lido no Expediente. Aprovado, após parece
res das comissões competentes. Â ComisSão de Re
dação. 

- Redação final do Proje~o de L_ej do Senadó n~' 
253/84-0F, em regime de urgência, Aprovada. À 
sanção. 

1.5- DISCURSOS APÓS A ORDEM 00 DIA 

SENADOR JORGE KALUME- Projeto de reso
lução a,presentado por S. Ex_• em tramitação no Sena
do, criando uma coordenação de recursos, objetivan
do o aprimoramento dos servidores do Senado Fede
ral. 

SENADOR NÉLSON CARNEIRO - Apelo ao 
Ministro Jarbas Passarinho em favor da revisão dos 
proventos dos seryid~res tra~31Ihista~ -~posentados. 

SENADOR GASTÃO MVLLER - Pronuncia. 
merito do candidato Tancredo Neves, proferido em 

___ Vitória- BS, no dia 15 de novembro próx.imo passa~ 
do.- Artigo do jornal O Globo sobre o mesmo tema. 

1.6-COMUNICAÇÃO DA i'RESIDSNCIA 

- Convocação de sessão extraordinária a realizar
se hOje:, às 1 O horas e 30 minutos, com Ordem do Dia 
que design:a. 

1.7-ENCERRAMENTO. 

2-ATA DA 240• SESSÃO, EM 3 DE DE
ZEMBRO DE !984 

2.1 -ABERTURA 

2.2- EXPEDIENTE 

2.2.1 --Pareceres encaminhados à Mesa 

2.2.2 - Comunfcaçio da Presidência 

- Recebimento da complementação da documell
taçãci necessária à tramitação do Oficio n"' S-37 /84. 

1.2.3 - Comunicaçio 

-Do Sr. Senador Hélio Gueiros, que se ausentará 
do País. 

1.2.4 - Requerimentos 

- N'~' 378/84, de urgência, para a Mensagem n'~' 

220/84, pela qual o Senhor Presidente da Rep(iblica 
- solicita autorização do Senado para que o Governo 

do Estado de Mato Grosso do Sul possa contratar 
operação de crédito no valor de Cr$ 20.470.140.000. 

- Nt 379/84, de urgência, para o Ofício n~' S-
31/84, do Governador-do Estado da Para{ba, solici
tando autorização dó Senado Federal para que aque
le Estado possa realizar operação de empréstimo ex
terno f1:0 valor que menciona. 

2.3_~ ORDEM DO DIA 

- Redação final do Projeto de Resolução n~' 65, de 
1984, que autoriza reassentamento de ex~ocupante de 
áreas indígenas, mediante alienação de terras de 
doriiíllio da UrÜão. Aprovada. Ã promulgação. 

-ProjetO de Lei da Câmara n'~ 233,-de 1984 (n"' 
3.740/84 na casa de oriscm), que dispõe sobre a 
criação de cargos no quadro permanente. da Secreta-
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ria do Tribunal Regional Eleitoral do Estado de 
Goiás e dâ outras providências. Aprovado, em segun
dO turno. À sanção. 

2.4- MAT~RIAS APRECIADAS APúS A OR
DEM DO DIA 

-Mensagem n9 220(84, em regime de urgênCia, 
nos termos do_ Requer-imento n~' 378, lido no Expe
diente. Aprovada, nos termos d_o Projeto de Reso
lução nl' 121/84, após pareceres das comissões co_m
petentes. À Comissão de Redação~ 

- Redação final do Projeto de Resolução n~' 

121/84, em regime de urgência. Aprovada. À promul
gação. 

- Ofício n~' S~3If84, em regime de urgência, nos 
termos do Requerimento ri' 379, lido no Expediente. 
Aprovado, nos termos do Projeto de Resolução n9 
122/84, após pareceres das comissões comp-etentes. Ã 
Comlssão de Redação. 

- Redação finã.l do Projeto de Resolução n"' 
122/84, em regime de urgêncía. Aprovada. À prOmul
gação. 

2.5- DISCURSO~APÓS A ORDEM DO DIA 

SENADOR NELSON CARNEIRO- ]o Congres
so Brasileiro de Direito do Trabalho, realizado recen
temente em Brasília. 

2.6- DESIGNAÇÃO DA ORDEM DO DIA 
DA PRÓXIMA SESSÃO. ENCERRAMENTO. 

3-ATA DA 241• SESSÃO, EM 3 DE DE
ZEMBRO DE 1984 

3.1-ABERTURA 

3.2 -EXPEDIENTE 

3.2.1- Pareceres encaminhados à Mesa 

3.2.2 - Comunicações da Presidência 

-Recebimento- da complementação da documen
tação necessãría- às tranlítaçôes dos Ofícios nfs S-28 e 
S-29/84. 

- Recebimento do Oficio n~' S-38_, do _Sr. Gover
nador do Estado de Pernambuco, solicitando, autori
zação do Senado_ Eed~ral a fim de que aquele Estad~ 
possa realizar operação de empréstimo externo, no 
valor de USS 12,300,000.00, para o fim que -especiff.. 
ca. 

3.2.3 - Discursos dO Expediente 

SENADOR VIRG!LIO_T,{VORA. como Líder
Apresentando à Casa projeto de. lei que dispõe sobre 
os direitos relativos a software e dâ outras providên
cias. 

SENADOR JORGE KALUME- Re®r,;os a!qca
dos ao EOLAMAZONIA para o exercfciõ financeiro 
de 1985, pela SEPLAN. _Encaminhando à ~esa pro
jeto de lei que estabelece critérios, para a fiXação ~as 
prestações dos mutuários do Sistema Fin_anceiro da 
Habitação, dos reajustamentos dessas prestações e_.dâ 
outras providências. 

SENADOR ALBERTO SILVA- Preço das tari
fas de transporte coletivo urbano. 

SENADOR NELSON CARNEIRO - Trabalho 
desenvolvido pelo Senado Federal para dar vazão a 
projetas de interesse dos Estados e __ Municípios. 
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SENADOR ADERBAL JUREMA - Homena
gem póstuma ao Sr. José da Costa Porto, falecido on

-tem em Recife - PE. 

__ 3.2.4 - Leitura de projetos 

-Projeto de Lei do Senado n" 260/84, de autoria 
dO Sr. Seilador Virgílio Távo-ra, Que dispõe sobre os 
direitos relativos a software e dá outras providências-. 

.. - frpjeto de _I&i do Senado n~' 261/84, de autoria 
do Sr. Senador Jorge Kalume, que estabelece cri
têrios para a ft:úlção-das prestações dos mutuãiios do 
S.{!;te_mit,FÍilll_nceiro da Habitação, dos reajustamen
tos dessas prestações e dá outras providências.-

3.2:5 -Requerimentos 

- N'>' 380/84, de autoriâ dO Sr. Senador Humber
to Lucena, solicitando dispensa de interstício e prévia 
distribuição de avulso para o Projeto de Resolução nY 
60/84. Apro•ado. · 

- N"' 381/84, de autoria do Sr. Senador Alberto 
Silva e outros Srs. Senadores, solicitando sessão espe

Cí:il a Sei- realiiada _em 6 de março de 1985, para que 
se preste uma homenagem ao recentemente falecido 
Senador Luís Mendes Ribeiro Gonçalves. 

3.2.6 - Comunicação 

Do Sr. Senador João Calmam, que se ausentará do 
País. 

3.2. 7- Comunicação da Presidência 

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

3.3-0RDEM DO DIA 

-Projeto de Lel do Senado nl' 14/79, em regime 
de _urgência, que revoga dispositivo da Lei n'>' 5.449, 
de 4 de junho de 1968, os decretos-leis n'>'s 672 e 1.273, 
respectivamente_ de 3 dejulho de 1969 e 29 de maio de 
1973, e dâ outras providências. (Apreciação prelimi
nar da constitucionalidade.)_ AprovadO, qUaDto a 
constitucionalidade e, em em primeiro turno, após 
usarem da palavra na sua discussão os Sis. Nelson 
Carneiro, Amaral Peixoto, Roberto Saturnino, Gas
tão MUller, Marcelo Miranda. Pedro Simon e Moa
cy~ Duarte, deixando a matéria-de ser apreciada Cm 
seg-undo turno, em virtude da aprovação do Requeri-
mento n"'· 382/84, de extinção da ufgência. -

Projeto de Lei da Câmara n~' 10(81, (n'>' 1.529/79, 
na Casa de origem) que dispõe sobre a aposentado
ria, com proventos integrais, dos ex-combatentes se-
gurados da Previdência Social. Votaçio adiada por 
falta de quorum. 

- Projeto de Lei da Câmara n~' 53/77 (n'>' 227/75, 
na Casa de origem), que dispõe sobre condições a ob
servar na renovação de contratos de atletas profissio
nais, e dâ outras provi~ências. Votaçio adiadá por 
falta de quorum. -
~Projeto de Lei da Cáinara n'>' 65/79 (n~' 

4.257/77, na Casa de origem), que autoriza a alie-
naç_ão de -ini6Veis residellciaiii da Rede- FeiToviãrla 
Federal a seus ocupantes. Votação adiada por falta de 
quorum. 

- Projeto de Lei da Câmara n-.,--- 14{84 (n'>' 
2.867/76, na Casa de origem), Que -introdüz modifi
_Ç?_ç_ºI?_S .Qa Cq_~sglidação das Le_is do Trabalho, apro
vada pelo Decreto-lei n? 5.452, de I'>' de maio de 1943, 
para o fiffi de assegurar estabilidade provisória à mu
lher trabalhadora que contrair núpcias. Votação 
adiada por falta de quorwn. 
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-Projeto de_ Lei da Câmara n~' 79/79 (n~' 

1.51lf75, na Casa de origem), que acrescenta pará
grafo ao art. 5-"' da Lei n'>' 3.807, de 26 de agosto de 
1960, que dispõe sobre a Lei Orgânica da Previdência 
Social, alterada pela Lei n' 5~890, de 8 de junho de 
1973. (Apreciação preliminar da juridicidade). Vo
tação adiada por falta de quorum. 

- Projeto Qe Lei do Senado n" 41/82, de autoria 
da Senadora Laélia de Alcântara, que acrescenta arti
go ao Decreto-lei n"' 594, de 27 de maio de 1969, que 
institui a Loteria Esportiva Federal, e dâ outras pro
vidências. VotaÇão -ádiãda por falta de quorum. 

--.Projeto de Lei do_Senado n" 139/84, de autoria 
do Senador Nelson Ca~neiro, que revoga o Decreto
lei n"' 1.541, de 14 de abril de 1977 (Lei das SUblegen
das)_ .. Votação adiada por falta de quorum. 

3.4- DfiiCURSOii APÓS A ORDEM DO DIA 

SENADOR NELSON CARNEIRO - Extensão 
de benefiCio p:ira- ã categoria dos Fiscais do Traba
lho. 

SENADOR JUTAHY MAGALHÃES-Emanci
pação do Distrito de Wanderley- BA. Programa de 
irrigaçãõ pãra região do São Francisco. 

SENADOR RAIMUNDO PARENTE- Traba
lho desenvolvido pelo Dr. José Cesário à frente da 
SUDHEVEA. 

SENADOR MARCO MACIEL- Preservação do 
monumento históriCo representado pela Fazenda 
Santa Mônica, no Rio de Janeiro. 

3.5 ~DESIGNAÇÃO DA ORDEM DO DIA 
DA PRÓXIMA SESSÃO. ENCERRAMENTO 

4-ATA DA 242• SESSÃO, EM 3 DE DE
ZEMBRO DE 1984 

4.1- ABERTURA 

4.2-EXPÉDIENTE 

4.2.1 - Mensagens do Senhor Presidente da Re
pública 

- NQ 249/84 (n'>' 486/84, na origem), restitUindo 
autógrafos -de projeto de lei sancionado. 

Submetendo à deliberação do Senado a escolha de 
nome indicado para cargo cujo provimento depende 
de sua prévia aquiescência: 
-=- - NQ 250/84 (nQ 498/84, na origem), referente à 
esc-olha do Doutor Adhemar Paladini Ghisi para 
exercer o cargo de Ministro do Tribunal de Contas 
da União, na vaga decorrente da aposentadoria do 
Ministro Vida! da Fontoura. 

4.2.2 - Parecer encaminhado à Mesa 

4.2.3-- Comunicações da Presidência 

- Recebimento da Mensagem nY 25 I /84 (n"' 
499/84, iiã Origem), pela qual o Senhor Presidente da 
República solicitâ autorização do_ Senado Federal 
para -que a Prefeitura~ MLinicip3J de Manaus (AM) 
possa contratar operaç.ão de crédito no valor que 
mencióna parâ·o nm· que ·eSpecifica. 

- Recebimento_da complementãção da documen
tação necessária à trámitação do Ofício n~' S-34/84. 

4.2.4 - Requerimentos 

- N9 383/84, de urgência, para o Projeto de Lei 
-d.a Câmara n"' 219/84,-que autoriZa -o Poder Executiw 
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m a criar o Conselho Nacional de Vitiviti.lcultura
CONAYIN, dispõe sobre o Plano Nacional da Viti
vinicultura, o seguro e o preço mínimo da uva, e dã 
outras providências. 

- Nl' 384/84, de urgência, para a Mensagem n" 
224/84, pela qual o Senhor Presidente da República 
solicita autorização do Senado para que a Prefeitura 
Municipal de Belo Horizonte (MG) possa contratar 
operação de crédito no valor que ·menciona para o 
fim que especifica. -

4.l.5- Apreciação de matéria. 

- Requerimento nv 38l /84. lido na sessão ordi
nária de hoje. Apro,ado. 

4.3-0RDEM 00 DIA 

-Projeto de Lei da Câmara n~'- 174/84 (n~' 

4.l25f84, na Casa de origem), que retifica, sem ônus, 
a Lei n" 7.155, deS dede.z,embro de 1983, que "estima 
a Receita e flxa a Despesa da União para O exercício 
financeiro de 1984". Aprovado, com emelidas. Â Co
missão de Redação, 

- Projeto d~ -~esolução o9 60/84, de autoria da 
Comissão Diretora, que altera o regulamento __ admí
nistrativo do Senado Federal, aprovado pela Reso
lução n~ 58/72, e dá outras providências. Aprol'ado, 
com emendas. Â Comissão de Redação. - -- -

4.4- MATÉRIAS APRECIADAS APÓS A OR
DEM DO DIA 

- ProjetO de Lei da Câmara n9 219fª4, em regime 
de urgência, nos termos do Requerimento n'~' 383/84, 
lido no Expediente. Aprovado, após pareceres. das co
missões competentes e Usar da palavra na sua discus
são os Srs. Pedro Simon e Octávio Cardosõ: Â 
sanção. 

- Mensagem n'~' 224/84, em regime de urgência, 
nos termos do Requerimento n9_ 384(84, lido no Ex
pediente. Aprovada, nos termos do Projeto de RCso
Iução n~ 123/84, ap6s pareceres das comissões com
petentes. Â Comissão de Redação. 

- Redação final do Projeto de Resolução n9 

123/84, em regime de urgência. Aprova~•- Â promul
gação. 

--Redação final das emendas do Senado ao P~:pje
to de Lei da Câmara I)" 174/84, constante do item 1 
da OrdemãO Dia da presente sessão. Aprovada, nos 
termos do Requerimento nt 385/84. Â Câmara dos 
Deputados. 

Redação final do Projeto de Resolução n9 60/84, 
constante do item 2 da Ordem do Dia da_ presente 
sessão. Aprovada, nos termos do Requerimento n'1 
386 jS4. À promulgação. 

4.5- COMUNICAÇÃO DA PRESIDI>NCIA 

~ Convocã.ção de sessão extraor!fiitãria a reálizar
se hoje, às 19 horas e 23 _minutos com Ordem dO Dia 
qu~ designa. 

4.6- ENCERRAMENTO. 

5-ATA DA 243• SESSÃO, EM 3 DE m:.: 
ZEMBRO DE 1984 

5.1 -ABERTURA: 

5.2- EXPEDIENTE 

5.2.1 -Ofícios do Sr. l9-Sec:ret4rlo da Câtniua dos 
Deputados 

Encaminhando à revisão do Senado autógrafos 
dos seguintes projetas:-

-Projeto de Lei da Cârilara n'~' 247/84 (n"' 
4.695/84, na Casa de origem)1 de: iniciaü,~a dã Sinhor 
Presidente da República, que autoriza o Poder Exe
cutivo a abrir, ao Ministério da Educaçã_o e Cultura, 
crédito especial no valor de CrS 4.431.400~000, para o 
fim que especifica. _ _ __ _ __ 

. -Projeto de Lei_ da _Câmar~ _.n9 248/8-! __ (n"' 
4,694 j84, na Casa de: origem), de iliiciativi:l do senhor 
Preside~te da República, que autoriZa o Poder Exe
cutivo a ahrir, ao Ministério da Educação e Cultura, 
crédito especial no valor de Cr$ 3.812.030.000, para o 
fim que. especifica. 

- Projeto de Lei da Câmara n• 249/84 (n"' 526/&3, 
na Casa de origem), que altera os arts 58~ 59 e_374 da 
Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo 
Decreto-lei JJ-9 5.452, de 1'1 de maio de 1943, fixando a 
jornada semanal em 40 horas de trabalho. 

· 5.2.2 - Comunicações da Presidência 

-Prazo para oferecimento de emendas aos Proje
tas de Lei da Câmara- n"'s 2~7 e 248/84, lidos -anterior
mente. 

__.Designação de Srs. Parlamentares, para compor 
a Comissão Especial Mista destinada a realizar estu
dos acerca da fabricação, comercialização e utili
zação de agrotóxícos no Pais. 

5.2.3 - Requerimentos 

- N9 387/84, de urgência para a Mensaagem Pre
sidencial n9 223, de 1984, pela qual o Senhor Presi
dente da República solicita autorização do Senado 
para que a Prefeitura Municipal de Belo HoriZonte 
- MG, possa contratar operação de crédito no valor 

_de Cr$ 5,660.218. 
........ N9 388/84, de urgência para o Ofício n'~'S-37, da 

Prefeitura MuniciPal de Manaus- AM, solicitando 
autorização do Senado para contratar operação de 

-crédito externas no Valor de US$ 20-,000,000.00. 
,- - - ~ ..... 

5.2_A - Leitura de projeto 

Projeto de Lei do Senado n' 2Q2f84, de a.utoria do 
Sr. Senador_ 1-(elvídio Nunes, que a~tera dispositivo 
do Decreto-lei nt 1.212, dC 19 âe maio de 1973. e dâ 
o_utra~ p:ovidências. 

5.3-0RDEM DO DIA 

- Redação Final do Projeto de Resolução n" 
84(84, que autOriza o GóY~no do Estado,da ~_hia_ a 
alienar terras de sua propriedade, localizadas no M u
nicípio de Iramaía à empresa "Fazendas Reunidas 
Santa Maria Ltda., até o limite de 7.506ha (sete mil 
quinhentos e seis hectares). Aprovado.- Â promul
gação. 

5.4- MA TERIAS APRECIADAS APóS A OR
DEM DO DIA 

-_Mensagem n'~ 223/84, em regime de urgênCíâ, 
nos termos do requerimento n9 387/84, lido no Expe
diente. Aprovada, nos termos do Projeto de -reSolução 
n'~' 124/84, após pareCeres das comiss_õ~_s_ competen
tes. À Comissão\le Redação. 

--- Redação final do proJeto d~ resolução n9 
124/84, em regime de urgência. Aprovada. A promul-
gação. _ _ _ _ 

-Ofício-n9'S-37f84, em urgência, nos termos-do 
Requerimento n'1 388/84, lido no Expediente. Apro
vado, nos termos do Projeto de Resol!lção n'1_125/84, 
após pareceres das comissões compet_entes. Â Conüs
são de Redacão. 
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- Redação final do Projeto de Re::iolução n'~' 

l25f84, em regime de urgência. Aprovada. Ã promul
gação.~ 

5.5 ~ CQMUNICAÇÃO DA PRES!DENCIA 

Convocação de sessão extraordinária a realizar-se 
hoje, às 19 horas e 48 minutos, com Ordem do Dia 
que designa. -

5.6 ":-ENCERRAMENTO 

6- ATA DA 244• SESSÃO, EM 3 DE DE-
ZEMBRO DE 1984 

6~1 -·ABERTURA 

6.2- EXPEDIENTE 

6.Z.l - Reqnerimeutos 

- N11 389 ~~,4. de urgência para o Projeto _de Lei da 
Câmara n9 241. de 1984 (n9 3.992/84, na Casa de ori~ 
gem), que altera a denominação e o valor d~ venci
mento mensal dos cargos que especifica e dá putras 
providências. 

- N"' 390(84, de urgêncja para a Mensagem n' 
226/84, que autoríza a Prefeitura Municipal de Soro
caba- SP -,com base no que estabelece o art. 29 da 
Resolução n' 93, de I I-10-76, do Senado Federal, a 
contratar operação de crédito no valor de Cr$ 
6.141.042.000 (seis bílhões, cento e quarenta e um miw 
lhões e quarenta e dois mil cruzeiros). 

6.3- ORDEM DO DIA 

- Redãção final do Projeto de L e! do~ Seitado n' 
117 (19, que dispõe sobre a aplicação, como I-ncenti
vo FisCal, na área da SUDAM, da tot~lí~ade: go Im
posto de Renda devido pelas pessoas físiCas e jurídi
cas domiciHadas na Amazônia Legal e dá outras pro .... 
vidências. Aprovada. À promulgação. 

6.4- MATÉRIAS APRECIADAS APÓS A OR
DEM DO DIA 

-Projeto" de Lei da Câmara n9 241/84, em regime 
de urgência, rú5S-tennõs do ·requerirr'fetJto n'~' 389/84, 
!Ído-no Expedfente. Aprovado, após pareceres das co
missões competentes. À sanção. 

- Mensiigem n' 226/84, em regime de urgência, 
nos termoS do requerimento n'1 390f84,1ído no Expe
diente. Aprovada, nos termos do Projeto de resolução 
n11 126(84, após pareceres das comissões competen
tes. 

- Redação final do Projeto de Resolução n9 
-126/84; em rCgim_e ~de Urgência. Aprovada. À promui .. 

- gação. 

6.5- COMUNICAÇÃO DA PRESIDENCIA 

Convocação de sessão extraor~inária a realizar-se 
amanhã, às 10 horas, co_m Orde01 do Dia que desig
na. 

6.6- ENCERRAMENTO 

7- DISCURSO PROFERIDO EM SESSÃ_O 
~TE:Rl~R 

Dó Sr_ Senador Moacyr_Duarte, pronunciado na 
SeSsãO de __ 30-11:84. 

8-ATO Di COMISSÃO D!RETORAN• 26, 
DE 1984 

9-ATAS DE COMISSÃO 

10-ME:SA D!RETORA 

11- LIDERES E VlCE-LIDERES DI{ PARTI
DOS 

j}....' COMPOSIÇÃO DAS COM!SSOES PER-
MANENTES ~ 



Dezembro de 1984 DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção II) Terça-feira 4 4791 

Ata da 239._ Sessão em 3 de dezembro de 1984 

2~ Sessão Legislativa Ordinária, da 47~ Legislatura 

ÀS 10 HORAS. ACHAM-SE PRESENTES OS SRS. 
SENADORES: 

Jorge Kalume- Altevir Leal- Mário 'Mai~- E uni· 
ce Michiles - Fábio Lucena - Raimundo Parente -
Gaivã-o Modesto~ Odacir Sõares-=Aioysiõ Chaves~
Gabriel Hermes - Hélio Guêir'os -~ Alexandre CoSta
João Castelo - Alberto Silva - Helvídio" Nunes -

• João Lobo- Almir Pinto -l.osé_Li_os--=-Virgíiio Tâvo; 
ra - Carlos Alberto ____; Moacyr Duarte- Martins Fi- -
lho - Humberto Lucena - Marcondes Gadelha ~ -

· Aderbal Jurema - Cid Sampaio ~Marco Maciel - :~ 
Guilherme Palmeira - Carlos Lyra- Luiz Cavalcante 
- Passos Pôrto - Jutahy Magalhães - Lomanto Jú
nior- João Calmon- José lgnácio Ferreira- Moacyr 
Dalla- Amaral Peixoio-- Nelson Carneiro- Roberto 

. Saturnino - Morvan Acayaba - Benedito Ferreira -
Henrique Santillo- Mauro Borges- Gastão MUller
José Fragelli --Marcelo Miranda- Saldanha Derzi
Enéas Faria- Lenoir Vargas- Carlos Chiarem- Pe~ 
dro Simon - Oc:tãvio Cardoso. 

O SR. PRESIDENTE (Lomanto Júnfor) -A listaâe-
presença acuSa o comparecimento de 52 Srs. Senado~ 
res. Havendo número regimental, declaro aberta -a- ses~ 
são. 

Sob a proteção de Deus inicíairioS. nossos trabalhos. 
Sobre a mesa, projeto de feí cjue vai ser lidO pdo sr. 19-

Secretário. 

b lido o seguinte 

PROJETO DE LEI DO SENADO N• 259, de I984 

Acrescenta dispositivo à legislação do FGTS, res
tabelecendo, em favor do trabalhador com mais de 
dez anos de serviço despedido sem justa causa, o privi· 
légio da indenização dobrada. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. 19 1:: acrescentado ao art. 69 da Lei n9 5.107, de 

13 de setembro de 1966, o-seguinte § 39: 

§ 39 Quando a rescis3o sem justa causa de que 
trata este artigo alcançar trabalhador optante com 
mais de dez anos de serviço, a empresa, sem prejuízo 
dos encargos prevístos no caput, deverá pagar ain· 
da, diretamente ao empregado despedido, impor~ 
tância igual ao total dos depósitos existentes em sua 
conta vinculada com os acréscimos de correção mo
netária- e capitalização de juros. 

Art. 29 Esta lei entrará em vigor na -data -de- Sua 
publicação. -= 

Art. 39 Revogam-se as disposições em contrário. 

Justificação 

Diz a Constituição Feilerã.l em seu art. 165, XIII, que 
o trabalhador tem assegurado o direito à estabilidade_!_ 

' com indenização por despedida ou fLiitdo de-garantia 
equivalente. 

Qu"is a Carta-Magna -preCeituar, cer!amente, segundo 
o entendimento generalizado da doutrina, que o Fundo _ 
de Garantia deveria obd&atoriari:iente C:qllivali!r à indeni-

- EXTRAORDINÁRIA -

Presidência do Sr. Lomanto Júnior 

z<tÇão. M2S, õ que se verifica, após taritOs an-os de vigên
cia da l~sgilação do FGTS, é que longe estamos dessa 
equivalência, ~-_que o Fundo de Garantia, apesar dos 
mecallismos de aplicação da correção monetária e da ca
pitalização de juros, está sempre inferiorizado à -indeni
zação em termos de valqres. 

Isto_ tem representado um prejuizo ao trabalhador. 
principalmen~e.áquele que t~m mais de dez anos de te~· 
Po de_sêi-VLço e qlli,"êm coÔdiÇões normais, teria direito à 
indenização dobrada em caso de despedida injusta. 

Por isto que o que aqui buscamos - e está expressa
mente dito na ementa do projeto- é o restabelecimento 
do privilêg1ci dessa indenização dobrada em favor do tra
balhador com mais de dez anos de serviço que, de repen
te, se vê dispensado sem justa causa. 

Sala das Sessões, 3 de dezembro de 1984. -Nelson 
carneiro. 

LEGISLAÇÃO CITADA 

LEI N• 5.107, DE 13 DE SETEMBRO DE 1966 

Art. 6~> Ocorrendo rescisão do_ contrato de trabalho, 
por parte da empresa, sem justa caüsa, fi caiá c;sta obriga~ 

-_da apagar çiir~tamente ao empregado optante os valores 
r:elattvos aos depósitos referenteS ao mês da rescisãõ e ao 
imediatamente anterior, que ainda não hõuyer sído" reco~ 
IhidO- ao banco depositáriO, alêm da importância i,8:ual a 
10'12 (dez poi- cento) desses valores e montan_te dos_depó
sifOs: da correção monetária e dos juros capitaHzados na 
sua conta vinculada, correspondentes ao período de tra
balho na empresa. 

§ }9 Quando ocorrer despedida por culpa reciproca 
ou força maior, reconhecida pela Justiça do Trabalho, o 
percentual de que trata este artigo será de 5% (cinco por 
cento), obrigada a empresa aos demais pagamentos nele 
previstos. 

§ 29 As importâÕcias de que trata esie artigo deverão 
constar do recibo de quitação de rescisão do contrato de 
trabalho, observado o disposto nos parágrafos do artigo 
477 da CLT, e eximirão a empresa exclusiVameflte quan
to aos valores discriminados. 

(Às Comissões áe Constituição e Justiça e de Le~ 
gis/ação Social) 

o s·a. -PRESIDENTE (Loma~to Júniõr}- o:prO}eto 
lido serâ publicado e remetido às comissões competen
tes. 
_-Sobre a .ri:iesã:," niquerimelltos Que vãO ser lidos pelo Sr. 
I Q-Secretârio. 

São lido os seguintes 

REQUERIMENTO No 376, DE I984 

Requeremos urgência, nos termos do art. 37_1, alínea b 
do_ Regimen~_~nt~o. para_ a Me11_sag~m n9 23]_. de 
1984, solicitando_ autorização do senado Federal, a fim 

Oe_que -()_Governo do listado de A!agoas possa contratar 
operaçãO de crédito no valor de CrS 82.516.152."804 (Oi~ 

tenta e dois bilhões, quinhentos e dezesseis milhões, cen
to e cinqiienta e doi~ mi),_Qitocentos e quatro cruzeiros). 

Sala das Sessões, 3 de dezembro de 1984. - Aloysio 
Chave~ - Humberto Lucena. 

REQUERIMENTO N• 377, DE I984 

R~ueremos ~rgêl'lcia, nos termos do art. 371, alínea tJ 
do Regimento Interiio, para o Pfo]eto de Lei do Senado 
n9 253{:84_..,..., DF; que autoriza o GOVefno- do -DiStrito 
Federal a co~tratar operação de crédito interno no valor 
de Cr$ 169.375.401.930, com recursos do Banco N~cio--
nal de Habitação - BNH. -

Sala das Sessões., 3 de dezembro de 1984. - Aloyslo 
Chaves, Líder do PDS- José lgú.clo Ferreira, Líder do 
PMDB. 

O SR. PRESJDENTE (Lo manto Júnior)- Os reque
rimentos q·ue acabam de ser lidos serão apreciados após 
a Ordem do Dia, nos termos regimentais. 

O SR. P~ESI~EN"!E (Lomanto Júnior)- Passa~~e à 

ORDEM DO DIA 

DiscusSão~ em tufno-único, da Redação Final (o
ferecida pela Comissão de Redação em seu Parecer 

-- n9 819, de 1984), do Projeto de Resolução n~" 69, de 
1984, que suspende a execução dos artigos 313 ~e 
314, parágrafoS J9 e 29 da Lei n9 856, de 1978 (Códi
go Tributário MuniCipal) do Município _de Andradi
na, Estado de São Paulo. 

Em discussão a redação final. (Pausa.) 
Não havendo oradores, encerro a discussão. 

. Encerrada esta, a redação final é dada como definiti
vamente aprovada, nos termos do art. 359 do Regimento 
Interno. 

A matéria vai à promulgação. 

Ê a seguinte a redação final aprovada 

Redação final do Projeto de Resoluçlo n9 69, de 
I984. 

Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos termos 
do art. 42, inciso VII, da Constituição e eu~ 
Presiden!e,_ pr()mulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO N• , DE 1984 

Suspende a execuçio dos arts. 313 e31 , §§ ltel", 
da Lei ~., 856, de I978 (Código Tributário Munici
pal), do Munlcfpio de Andradlna, Estado de Slo Pau· 
lo. 

O Senado Federal resolve: 
Artigo único. ~suspensa, por inconstitucionalidade, 

nos termos da decisão definitiva õo Supremo Tribunal 
Federal, proferida e"m 6 de abril de 1983, nos autos do 
Recurso ExtraordináriO n9 96.848-2, do Estado _de São . 
Paulo, a ex~ução d~ arts. 31_3 e._3J4, §§ }9e 2!, da Lei nl' 
856, ~e I ~78 (Código Tributãfio Mu_niCij,il), çi9 Municf
pio de Andradina, naquele Estado. 
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O SR. PRFSIDENTE (Lomanto JúniOf} - PasSa-se 
agora à imediata apreciação do requerimento de urgên
cia, lido no Expediente para a Mensagem n"' 233/84. 

Em votação. 

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

Aprovado o requerimento, passa-se à apreciação da 
matéria, que foi despachada às Comissões de Economia 
e de ConstituiÇão e Justiça. 

Sobre a mesa, parecer da Comissão de Economia, que 
serã lido_ pelo Sr. J'i'-Sec:retãrio. 

1:. lido o seguinte 

PARECER N• 8!)(), DE 1984 

Da Comissão de Economia, sobre a Mensagem n9 

233, de 1984 (n"' 452/84- na origem), do Senhor 
Presidente da República, propondo ao Senado Fede
ral seja autorizado o Governo do Estado de Alagoas a 
elevar em Cr$ 82.516.152.804,80 (Oitenta e dois bi
lhões, quinhentos e dezesseis milhões, cento e c~n
qüenta e dois mil, oitocentos e quatro cruzeiros e oi
tenta centavos) o montante de sua díYida consolidada 
interna. 

Relator: Senador Luiz Cavalcante. 

O Senhor Presidente da República encaminha a exame 
do Senado Federal_(art. 42, itein' VI, da Constituição), 
proposta no sentido_ de que seja o Governo_ Çq -?s~a~O de 
Alagoas autorj~ado a_ ete.....:ar em Cr$ 
82.516. t52,804,80(oi(enta e <tois ºilh_õe_s_, quinhentos e 
dezesseis milhões, cento e cinqUenta e dois mil, oitocen
tos e quatro cruz:;iros e oiteÕta cenlavos) o montante d_e 
sua dívida consolidada interna. Trata-se de empréstimo 
junto ao Banco _d_Q __ Estado de___blagoas SjA. _-este n--"a 
qualidade d_e agente financeiro do BancCQ Nacional Qa 
Habitação (BNH) - em valor correspondente a 
6.225.440.UPC, _considerado o vator nominal da UPC de 
CrS 13.254,67, em julho de 19_84, destinado _à lmplan
tação ejou ampliação de diversos Conjuntos Habitacio
nais pela COHAB/AL. 

2. Características-da operação: 

"A- Valor: Cr$ 82.516.152..804,80 (correspon
dente a 6.225.440 UPC de Cr$ )3.254,67 em j_u
lho/84); 

B-Prazos: 
I - de carência: 28 meses; 
2- de amortização: 216 meses; 
C- Encargos: 

1 -juros de 5,075% a.a. (taxa efetiva); St.OQO% 
a.a. (taxa nominal); 

2 - correção monetária - idêntica à variação 
trimestral das ORTN; 

D- GUantla: Parcelas do Fun-do de Partici
pação dos Estados - FPE; 

E- Destinação dos recursos. Implantação ejou 
ampliação de diversos ConjuntoS: Habi~acionais 

pela COHAB/ AL." 

3. Segundo _o parecer apresentado pelo órgão finan
ciador, a operação de crédito SQb ~_xame _é viã~ ~nó
mica e financeiramente. 

4. O processo é aco~panhado dos seguintes elerrlen
tos principais: 

a) Lei n"' 3utorízadora da operação; 
b) Exposição- de Motivos (EM nY 139/84) do Senhor 

MinistrO dé"ESfãdo da Fazenda ao Exm"' Senhor Presi
dente da República, comunicando que o Conselho _Mo- _ 
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netário· Nacional, ao apreciar a proposta, manifestou-se 
favoravelmente ao pleito, formulado conforme o art. 2'l', 
da Res. n'l' 93, de 1976, do Senado Federal, e 

c) Parecei- dO Banco Central do Brasil- :Dej:l3.rtamen
to ~e Operações com Títulos e Va1ores Mobiliários, fa
voráver ao ])Jeito. 

S. Considerado todo o endividamento da referida 
entidade (intra + extralimite + operação sob exame), 
verifica~se que seriam ultrapassados os tetas que lhe fo
ram fixados pelos itens I, II e III, do art. 2'~', da Res. n'l' 
62, de 1975. 
- -6: Trata-se, entretanto, de uma operaçio extr.Umite 
à qual, por força das disposições contidas no art. 2'ii, da 
Res. n"' 93, de 1976, não se aplicam os citados limites (i
tens I, II e III) fixados no art. 2"'-• da Res. n9 62, de_l975, 
ambas do Senado Federal, haja vista que OS recUrSos a 
serem ·repassados provêm do BancO N3.cíonal da Habi
tação~ 

7. Além da característi"Ca da operação - extralimite 
- e segundo conclusão do Departamento de OPeraçõeS 
com Títulos e Valores MobHiários, a assunção do cQm
promisso sob exame nào deverá acarretar maiores pres
sões na execução orçamentárfà dos_ próximos exercícios. 

8.- Atendidas as exigências das normas vigenteS- e as 
disposições do Regimento Interno, concluímos pelo aco
lhimento da presente mensagem, na forma do seguinte: 

PROJETO DE RESOLUÇÃO N• 120, DE 1984-

Autoriza o Governo do Estado de Alagol.s a elevãr 
em CrS 82.516.152.804,80 ( olteDta- e dois bilhões, 
quinhe;tos e dezessels milhões, cento e cinqUenta e 
dois mil, oitocentos e quatro cruzeiros e oitenta centa-

-- v~r o_ montante -~~su• dívida consoll~adL 

Ô Sen~ado -Federal 1-esolve: 

Art. [Y- i!: o Governo do Estado de êo.lagoas, no_s ter
mos -do arr. 2"', da Resolução n<:> 93, de li de o_utubro de 
1976, do Senado Federal, autorizado a elevar o montan
te de Sua dívida consOlidada em Cr$ 82.516.152.804,80 
{oitenta e dois bilhões, quinhento·s e dezesseis milhões, 
cerito e ciriqilenta e dois mil, oitocentos e quatro cruzei
ros e.oitenta centavos) çorrespondente a 6.225.440 UPC, 

- conSidefando o valor nominal da ir PC de Cr$ l3.754t67; 
vigente em julho/84, a fim de que possa corlúatar -um 
empréstimo de igual valor, junto ao Banco .do Est_ado de 

-AlagÕas, eSte na qUalidade de agente financeiro do Ban
co Nacional da Habitação (BNH), destinado à implan
tação e; oU- ampliação de d_iveisoS conjunt~s- ha?it~cio
nais pela COHAB/AL, obedecidas as condições_-:aQmiti~~ 
das pelo Banco Central do Brasil, no respectivo proces-_ 

so. 
Art. 2<:> Esta resolução entra em vigor n~ data de sua 

-publicação. 

Sala· das Comissões, 28 de novembro de 1984. - Ro
berto Campos, Presidente- Lulz Cavalcante, Relator -
Benedito Ferreira- José Fragelll - FAlo Lucena -
Fernando Henrique Cardoso. 

O SR. PRESIDENTE (Lomanto Júnior)- O parecer 
da Comissão de Economia conclui pela a"Q_res_entay~_o do 
ProjetO de ResoluçãO n9 120, de 1984, que autoriza o Go
verno do Estad~ de Alagoas a elevar em 82 -bilhões, 516 
milhões, 152 mil e 840 cruzeiros o montante de s1,1a dívi
da consolidada, depe.~endo de parecer da ComiSsão de 
Constituição e Justiça. 

O SR- PRESIDENTE (Lomanto Júnior) ..,.- Sobr< a 
mesa, parecer que será lido pelo Sr. !9-SecretáriO. 

t·liQo o seguinte 

Dezembro de I 984 

PARECER N• 891, DE 1984 

Da Co lsdo de Constitulçio e Justiça, sobre o 
Projeto de Resolução ft9 110, de 1984, da Comissio 
de Economia, que "autoriza o Governo do Estado de 
Alagou a elevar em CrS 82.516.152.804,80 (oitenta e 
dois bUhões, qulnhent01 e dezeaels mllhõfs, cento e 
cinqUenta e dois mU, oitocentos e quatro cruzeiros e 
oitenta centavos) o montante de sua dfvlda consolida
da Interna". 

Relator: Senador Passos Pôrto 
O presente Projeto de_ Resolução, de autoria da Co

missão de Economia do Senado Federal, como conclu
são de seu Parec_e.f sobre a Mensagem n9 233/84, do Se
nhor Presidente da República, autoriza o Governo do 
Es_tadÕ- de Alaio.as. -nOs termos do art. 29 da Res-olução 
n9 93, de I l de outubro de 1976, _do Seraado Federal, a 
elevar o montante de sua dívida consolidada intern;t em 
Cr$ 82.5_16.152.804,80 (oitenta e dois bilhões, quinhentos 
e dezesseis milhõ-es, cento e cinqUenta e dois mil, oitocen
tos e quatro cruzeiros e oitenta centavos) correspondente 
a 6..225~440 UPC, considerado o valor nominal da UPC 
de Cr$ 13.254,67, vigente em julho/84, a fim de que pos
sa contratar um empréstimo de igual valor, jurito ao 
Banco do Estado de A lagoas, este na qualidade. de agen.é 
te finan!=eÍro do Banco Nacional da Habitação (BNH), 
destinado à implantação e/ou ampliação de diversos 
conjuntos habitaCionais pela COHAB/AL. 

O pedido foi formulado nos termos do preceituado no 
artigo -·i9 di Resolução n"' 62, de 28-10-7:5, modifiCâda 
pCla de n'~' 93; dêTI-I0-16;ainbas do Seriado Fedúal, e se 
faz acomPanhar de toda a documentação exigida pela le
gislação. 

Assim, vCrifica-se que a proposição foi elaborada con
soclnte a:s,·-prescrições legais- e regímentais aplic.áveis à es
pécie, merecendo, por isso, o nosso encaminhamento fa
vorável, no que tange aos aspectos de constituciônalida~ 
de, juridicidade e técnica legislativa. 

Sala das ComisSões, 29 de novembro de 1984. --José 
Fragelli, Presidente em exercício - Passos Pôrto, Rela
tor- Moacyr Duarte- Monan Acayaba- Jutahy 
Magalhies - Hélio Guelros- Octávio Cardoso- Ader
bal J urema - Carlos. Chiarem. 

ô SR. PRESIDENTE (Lomanto Júnior)- O parecer 
é fã:vorável. · 

Completada a instrução da matéria, passa-se à discus
são do projeto em turno úni_co. 

Em discussão. (Pausa.) . 
Não Eãveildo quem_qu~i~a discutHo, encerro a disçus

são. 
Em votação. 
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer 

sentados. (Pausa.} 
Aprovado. 
A matéria vai à Comissão de Redação. 

O SR- PRESIDENTE (Lomanto Júnior) -Sobre a 
mesa, o parecer da Comissão de Redação, que serã lido 
pelo Sr. 1"'-Se:cretário. 

~ lido o _seguinte 

P ARECEJI. N• 8!2, DE 1984 
(Da Comi!ISio de Redaçio) 

-- Redação final do ·Projeto de Resoluçio o9 120, de 
~ 1984. 

Relator: Semidor PUlOS Pôrto 
A Comissão apresenta,.a redação final do Projeto de 

Resolução n"' 120, de 1984, que autoriza o Governo do 
Estado de ~lagoas .a contratar operação de créd_ito .no 
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valor de Cri 82.516.152.804 (oitenta e dois bilhões, qui-· 
nhentos e dezesseis milhões, cento e cinqUenta e dois_ mil, 
oitocentos e quatro cruzeiros). 

Sala das ComissõeS~-3 de dezembro de 1984. _; J"oio 
Lobo, Presidente - Passos Pôrto, Relator - Saldanha 
Derzi. 

ANEXO AO PARECER No [92, DE 1984 

Redaçio final do Projeto de Resoluçio n' 120, de 
984. 

Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos termos 
do art. 42, Inciso VI, da Constituição, e eu, 

, Presidente, promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO No , D_E 1984 

Autoriza o Governo do Estado de Alagoa!J a con
tratar operação de crédito no valor de Cr$ 
82.516.152.804 (oitenta e dois bilhões, quinhentos e 
dezesseis milhões, cento e cinqUenta e dois mil, oito-
centos e quatro cruzeiros). 

O Senado Fed!!ral resolve: 
Art. \'! ~o Governo do Estado de Alagoas. nos ter~ 

mos do art. 2<~ da Resolu_ção n'~' 93, de li de outubro de 
1976, do Senado Fed$!nd. autorizado a contratar ope
ração de crédito, no valor de CrS 82.516.152.804 (oitenta 
e dois bilhões, quinhentos e deze~seis milhões, cento e 
cinqUenta e dois mil, oitOcentos e ciuatr~ cruzeiros), cor~ 
respondente a 6.225.440 UPC, considerado o valor no~ 
minai da UPC de CrS 13.254,67 (treze mil, duzentos e 
cinqüenta e quatro cruzeifõs e sessenta e sete centavos), 
vigente ein julho de l984~junto ao Banco do Estado de 
A lagoas S.A., este na qualídade de agente fin-anCeiro do 
Banc_o..._Nacional da Habitação - BNH- destinada à 
implantação e/ou ampliação de diversos conjuntos habi~ 
tacionais pela COHAB/ Al, obedecidas as condições ad
mitidas pelo Banco Central do Brasil, no respectivo pfo~ 
cesso. 

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

O SR. PRESIDENTE (Lomanto Júnior)- Ach~ndo
se em regime de urgência, a matêria cuja redação final 
acaba de ser lida pelo Sr. l'~~Secretârio, deverá ser sub
metida imediatamente à .deliberação do Plenário. 

Em discussão a redação final. (Pausa.) 
Nãó havendo qUem queira discuti~ lo, encerro a discus~ 

são. 
Em votação. 
Os Srs. Senadores que a aprovam, queiram permane-

cer sentados~ (P~usa.) 
Aprovada. 
A matéria vai à promulgação. 

O SR. PRESIDENTE (Lomanto Júnior) - Vai~se 

passar agora à votação do requerimento de urgência lido 
no Expediente, para o Projeto de Lei do Senado n'~ 
253/84. 

Em votação o requerimento. 
Os Srs~ Senador~ qpe o aprovam queiram permanecer

sentados. (Pausa.) 
Aprovado. 

O SR. PRESIDENTE (Lomanto Júnior)- Aprovado 
o requerimento, passa~se à apreciação da matéria, qõe 
foi despachada às Comis_sõ~ d_e_ Constituição e Justiça, 
do Distrito Federal e de Finanças. 

SolicitO ao nobre Senador Pedro Simon o_ parecer da 
Comissão de ConstituiÇão e Justiça. 

O SR. PEDRO SIMON (PMDB - RS. Para emitir 
parecer.) --Sr. Preside_ole, Srs. Senadores. 

j)IÁRIO DO CONGRESSO NACIONA_L(Seção II) 

Na forma do art. 51, combinado com o art. 42,rtem V, 
da Constituição, o Senhor Presidente da República enca~ 
minha ao exame do Senado Federal e Exposição de Mo~ 
tivos n'~ 26, de 1984, do Senhor Governador do_ Distrito 
Federal, propondo seja aquele Governo autorizado a 
contratar operação de crédito interno, no valor de Cr$ 
169.375.407.930_(cento e sessenta e nove bilhões, trezen~ 
tos e setenta e cinco milhões, quatrocentos e sete mil, no~ 
vecentos e trinta cruzeiros), com recursos do Banco Na~ 
cional da Habitação. 

2. O art. I'~ do projeto estabelece que o v-alor da ope· 
ração_acima equivale a 9.479.790 UPCs ao preço do 49 
trimestre de 1984, destinada ao Programa de Despe~ 
luição do Lago Paranoá, SOb o orientação técnica da 
Companhia de Águas e Esgotos de Brasília- CAESB e 
será executado no quadriênio 84/87. 

3. P3fa iristitu-ir a·-matêria fofam ênv1adoS: 

a) cópia do oficio n'~ 1.555/84 (SAREM)- da Secrew 
taria de Articulação com os Estados e Municípios, reco
nhecendo a prioridade da operação pretendida; 

b) Plano de aplicação dos recursos para o período 
1984/1987: e, 

c) Resumo do projeto a ser executado, com os méto
dos e pro-cessos a serem empregados. 

4. A matéria foi distribuída às Comissões de Finanças 
e do Distrito Fe_deral cabendo a esta última, a análíse do 
mérito do projeto, tendo sido encaminhada_, ao Senado 
Federal para ser apreciada no prazo fixad_o -p"elo art. 51, 
obedecido o disposto no art. 42, item V, ambas da Cons
tituiçã~. 

5. No que compete a esta Comissão examinar aspec~ 
tos constituciõi:t_al e jurídico -, nada há que lhe possa ser 
oPOsto, podendo a -matériã ter tramitação -normal. 

O SR. PRESIDE~TE (Lomanto Júnior)- Concedo 
a pa"lavra ao nobre Senador Alexandre Costa, para pro
ferir o parecer da Comissão do Distrito Fedei-ai. 

O SR. ALEXANDRE COSTA (PDS- MA- Para 
proferir Parecer. Sem revisão do orador.)- sr. Presi~ 
dente, Srs. Senadores: 

A Comissão do Distrito Federal nada tem a oPor ao 
empréstimo que solicita o Governo do Distrito Federal 
para a despoluição do Lago do Paranoá. _ _ ___ ' 

Trata-se de uma obra mais do que necessária, que vem 
s9correr as duªs estaç_ões de tratamento, que já não estão 
mais em condições de suportar a carga de nutrientes na 
bacia do Paranoá. 
~ssim sendo, somos inteira~e~f.~ favoráveis, tendo 

em vista que, é mais do que nece~s<\rio,_ mais--do que ur
gente, que seja deSpoluído o Lago Paninoá, que é Sem 
dúvida nenhuma, uma das salas de visita do Distrito Fe-
deral. - -- - - -

O SR. PRESIDENTE (Lomanto Júnior}- Concedo 
<:ípãlavra, ao nobre Senador Jorge Kalume, para emitir o 
paiecer da ConlísSão de Finailças. --

O SR. JORGE KALUME (PDS - AÇ. Para emitir 
Parecer.) - Sr. Presidente, Srs. Senadores: 

Na forma do art. 51, combinado com o art. 42, item V, 
da.Constituição, o Senhor Presidente da República enca
minhou ao exame desta Casa, proposta do Senhor Go~ 
vernador do_ Distrito Federal no sentido de que seja au~ 
torizado o Governo do Distrito Federal a contratar ope~ 
ração de crédito interno, no valõr-- de Cr$ 
169.375.407.930 (cento e sessenta e nove bilhões, trezen~ 
tos e setenta e cinco milhões. quatrocentos e sete mil, no
vecentos e trinta cruzeiros} com recursos do _Banco Na
cional_ da Habitação. 

2._ O empi"êstimC? solicitado destina~se ao Programa de 
Despolu!ção do Lago Paranoá, !30b a orie_ntação têcnic3: · 
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da_ Companhia de Águas e Esgotos de Brasília -
CAESB -,.e serâ ex:.ecutaP-o no quadriénio 84/87, con
forme cronograma ~baixo, correspondente a 9.479.790 
_UPC equivalente, ao preço dó 4' trimestre de 1984, Cr$ 
169.375.407.930., obedecendo o seguinte cronograma: 

"1984- 3.597.78-J UPC 
1985 - 3.656.059 UPC 
1986- l.Z69.l00 UPC 
1987 - 956.848 U PC" 

3 A operação serâ amortizada em 30 (trinta anos) 
parã'o-Capítal, mais 3 (três) anos de carência, à taxa de 
juros de 2% ao ano, acrescido dos r.:ajustes trimestreS da 
UPC. 

4. Esta Comissão, na forma, do art. tos~ item VII do 
Regimento Interno, opina aprovação-do_ projeto de lei 
apresentado pela Comissão do Distrito Federal 

É o parecer, Sr. Presidente. 

O SR. PREsiDENTE (Lomap_to Júnior) - Os pare
ceres são favoráveis. 

Completada ã instrução da matêria, passa~se à 

Discus_são, em turno único, do Projeto de Lei do 
Senado n' 253, de I984~DR, que autoriza o Governo 
do Distrito Federal a ~on_tratar operação de crédito 
interno no valor de CrS 169.375.407.930 (cento e 
sessenta e nove bilhões, trezentos e setenta e cinco 
milhões. quatrocentos e sete mil, novecentos e trinta 
cruzeiros) •. com recursos do Ba._nco Nacional da 
Habitação-BNH. 

Em disCussão o-projeto. (Pa-usa.) 
Não hªvendo é)uem queira usar da palavra, declaro-a 

encerrada. 
Em votação. 
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer 

sentados. (Pausa.) 
Aprovado. 
A matéria vai à Comissão de Redação. 

O SR. PRESIDENTE (Lomanto Júnior) - Sobre a 
meSa Redaçào Final da Comi&são de Redação que será 
lida pelo Sr. !'~'~Secretário. 

_1:. l!do o seguinte 

l'_Al!:ECER No 893, DE 1984 
-(Da Com!Ssio de Redaçio) 

Redaçio final do Projeto de Lei do Senado q9 253, 
de 1984-DF-. 

Relaton Senador Jorge Kalume 
A Comissão apresenta a redação final do _P~~jeto de 

Lei do Senado n' 253,-de 1984-DF; que autoriza o Go
Verno-do Dístii10 Federal a contratar operação de Crêdi~ 
to no valor de CrS 169.375.407.930 (cento- e sessenta e 
nove bilhões, trezentos e setenta e cinco milhões, quatro~ 
centos e sete mil, novecentos e trinta cruzeiros). 

S~la das Comissões, 3 de dezembro de 1984 -Joio 
Lobo, Presidente- Jorge Kalame-, Relator -Saldanha 
Derzl. 

ANEXO AO PARECER No 893, DE 1984 

Redaçào final -ao Projeto de Lei do Senado n'~ 

---253, de 1984~DF. que autoriza o Governo do Dis~ 
trito Federal a contratar operação de crêdito nova~ 
lar de Cr$ 169.375.407.930 (cento e sessenta e nove 
bilhões, trezentos e setenta e cinco mill;lões, quatro
centos e sete mil, novecentos e trinta cruzeiros). 

O Senado Federal Decreta: 
Art. I'~ _b o Governo do Distrito Federal autorizado 

a contratai- oper"ação de crédito no valor de CrS 
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109.375.407.930 (cento e sessenta_e nove bilhões, trezen
tos e setenta e cinco milhões, quatrocentos e sete m_i_l, no
vecentos e trinta cruzeiros), correspondente a 9.479}90 
(nove milhões, quatrocentos e setenta e nove mil, sete
centos e noventa) UPCs, considerando o valor no_rninal 
da UPC vigente no 49 semestre de 1984, juntg ao Banco 
Nacional da Habitação - BNH, destinado ao financia
mento do Programa de Despoluição do Lago Paraooá, 
sob orientação técnica da Companhia de água-e Esgotos 
de Brasília - CAESB, a ser executado no quadriénio 
1984-1987. 

Art. 29 Esta Lei enfra em vigor na data de sua publi
cação. 

Art. )'i> Revogam-se as disposições em córitfário. 

O SR. PRESIDENTE (Lomanto Júnior)- Achando
se em regime de urgência a malêria, cuja Redação Final 
acaba de ser lida, deverâ ser submetida imediatamente à 
deliberação do Plenãrio. 

Em discussão. a Redação Final._ (Pausa.) 
Não havendo quem peça a palavra, encerro a ·discus

são. 
Em votação. 
Os Srs. Sena_dores que a aprovam permaneçam senta

dos. (Pausa.) 
Aprovada. 
O Projeto vai à sa_nção .. 

O SR. PRESIDENTE (Lomanto Júnior) ~Concedo 
a palavra ao emln_en_tt: Senador Jorge Kalume. 

O SR. JORGE KALUME (PDS - AC. Pronuncia o 
seguinte disc_urso. Sem revisão do orador.) --Sr. Presi
dente, Srs. Senadores: 

Sempre preocupado com___o aperfeiçoamento da vida 
funcional desta Casa, em 1982, quando participei da Me
sa, apresentei um projeto à Comissão Diretora que cria a 
CQordenação de Recursos Humanos e Patrimônio Cul
tural, tendo em vista as dificuldades encontradas no 
campo de desenvolvimento de recursos humano;; desta 
Casa. · -

Apresentado esse proj'eto, que hoje lerei para 'Cjue 
conste dos Anais, deploravelmente ele desapareceu. Du
rante dois anos pesquisamos e até que, enfim, enc-ontra- -
mos uma cópia dele no nosso desordenado arquivo de 
casa. 

Hoje, Sr. Presidente, emborajã o tinha levado_ à consi
deração da atual Mesa, vou lê-lo para que conste dos 
Anais e nunca mai-s ele se perca. Que:rejeite"fi'J, que_eStu
dem, mas perder um documento, eu acho isso ignomi
nioso, triste, e deplorável. 

O parecer, Sr. Presidente, dado pelo então Senador 
Gilvan Rocha, na época, foi favorã:vel. 

Eis os documentos que lerei para que constem dos -
Anais desta Casa: 

DOCUMENTO A QUE SE REFERE O SR. 
JORGE KALUME: 

Excelentíssimo Senhores Membros da CoriliSs_ã_o 
Diretora do Senado Federal. 

Tenho a satisfação de apresentar perante ~sta 
douta Comissão Diretora o seguinte Ato, que cria a 
Cooidenaç-d.o de Recursos Humanos e Patrimônio 
Cultural, tendo em vista as diversas dificuldades en
contradas no campo do desenvolvimento de recur~ 
sos humanos desta Casa. 

Um dos grandes fatores que me ensejam apresen
tar este Ato é o fato exposto pela alta direçãõ admi
nistrativa da Casa, que se vê a braços com p-roble
·mas de ordem estrutural, tais como a falta de maior 
dinamismo com relação ao treinamento/especiali
zação em dive_rsas áreas em que o Senado Federal 
atua. 

Ao aprovarmos o presente Ato, tenho absoluta 
certeza de que estaremos dando maiores oportuni~ 
dades aos funcionários desta Câmara Alta, no senti
do de que po-ssam eles desenvolver seUs potenciais -
técnicos~profissionais, que, em última análise, rever
terão em benefio do senãdo da República. 

B"ia-sília, 18 de março de 1982. ----Jorge Kalume, 
29-Secretário. 

ATO Nt , DE 1982 
DA COMISSÃO DIRETORA 

A Comissão Diretora do Senado Federal, no uso 
de suas _ _atribuições regimentais, resolve: 

A:rt. 1"' Criar, eni ca:ráter tempOrário, n-a esffu
tura administrativa do Se-nado Federal, a Coorde
naçà_Q de._Recursos Humanos e Patrimônio Cultu
ral, subordinada diretamente_ao Sr. Direior-Ger.8.1, 
supervisionada por um Sr. Senador_ Membro da Co
missão Diretora do senado Fedj:raJ. 

Art. 29 À Coor~enação de Recursos Huma_nos 
e Património Cultural compete_ executar as_at_ivida
des relativas_ ao recrutamento e seleção de pessoal 
promover e orientar a formação, ap-erfeiçoamento, 
treinamento e especialização dos servidores da Ca
sa; propo_r convênios relativos a treinamento, aper
feiçoamento e desenvolvímento do pessoal, corri. ins
tituiç-ões nacionais ou -estrangeiras; propor e orien
tar a realização de viagens de especialização; pro-

-- mover -e desenvolver o potencial artlstico-cultural 
dos integrantes do Senado Federal, e executar ou
tras atividades afins. 

Parágrafo úníco. A Coordenação de Recursos 
H uma nos e Patrimônio Cultural tem a seguinte es~ 
trutura: 

~Serviço Administrativo; 
- Serviço de Pesquisa e OrientaÇão; 
- Serviço de Recrutamento, Seleção e Trein-a-

menta; 
~- Serviço de_Planej'amento de Cursos e ConcLLr-

sos: 
_:_ Serviço de Publicações Artísticos-Culturais; _ 
- Serviço de Patrimônio Ai'HSOCoS-Cultural. 
Art. 311 Ao Serviço Administratívo compete 

elaborar e manter um Cadastro de Instrutores, Pro
fessores, Examinadõres e demais elementos, estra
nhos -ou não aos Quadros do Senado Federal, desti
nados à execução de programaS, cursos, concursos e 
demais atividades artísticas e culturais, correlatas 
aos fins a que se destina esta Coordenação, assim 

----COmo desenvolver todas as funções admlnistfatlvas 
de Secretaria. 

Art. 49 Ao Serviço de Pesquisa e Orientação 
- compete executar estu_dos, pesquisas e levantamento 

necessário ao planejamento e programação das ati
vidades da Coordenaç~o, bem como orientar QS ser
vidores do Senado Federal, com vistas a sua partici
pação em convênios, cursos, seminários, congres-
sos, encontros e outras atividades afins. -

- Art. 59 Ao Serviço de Recrutamento, Seleção e 
Treinamento compete recrutar, seleeloi1ar e pfômo
ver treinamentos destinados à especiafízaçãO~ aper
feiçoamento, adaptação, readaptação e desenvolvi-

-- mento dos servidores do Senado federal; coordenar 
a ação de professores dos reSpectivos cursos; cohl
boral- na proposição de convênios cOm outrá.s enti
dades para fins de treinamento, assim como na's de~ 
milis atividades atinentes a ~ta Coordenação, e ze
lar pela efiCíência dos cursos ministrados, inclusive 
a utilização de _recursos audio-visuais: 

Art. 69 Ao Serviço de Planejamento de Cursos 
e Con_cursos compete elaborar instrUÇõeS e progra
mas de cursos e concursos, inclusive os -que digam 
respe!to à progressão e~~censã~:)funçionais; elabo-
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r~r editais, fix~mdo locais e datas de realização dos 
mesm_o_s, identificação e vista de provas-;. articular-se 
com órgãos competentes, .a fim de que não deixem 
de ser observados, na elaboração das institruções de 

- --..::cursos e _concurso-s, as exigências regulamentares, 
atinentes ao exercício de determinadas atividad.~ 
profissionais; estudar e sugerir a conveniência e 
Oportunidade de prorrogação dos prazos de valida
de de cursos ou concursos, em execução -ou a execu
tar. 

A~t. 7" Ao Serviço de Publicações Artfsticos
Culturais compete definir os aspectos culturai~- do 
Senado Federal: proceder ao levantamento de da
dos históricos e culturais da Casa; propor convênios 
com entidades afins; pio move-i'- reuniões, _semi
nários, conferências, debates, exposições etc. sobre 
·cultura de modo geral; programar cursos e outras 
atividades de caráter artístico-c"ulturãl, visando o 
maior aproveitamento do potencial artístic_o
cultural dos Srs. Senadores e demais funciõnãrios; 
coordenar e promover lançamentos de obras lite
rárias e outras atividades afins; pt'opor a publicação 
de obras literárias que julgar de interesse do patri
mónio artístico-cultural; propor a publicação periÓ

-dica de todo o acervo cultural e artístico do Senado 
Federal, assim como tudo que integre seu patrimó
nio seja a!rJ!yés de aquisição, troca ou doação; man~ 
ter per!l1an~nte cantata com os diversos órgãos de 
imprenSa- jornal, rádio, televisão- e, em particu
lar .• com os específicos à matéria, a fim de divulgar, 
não só as atiVidades cul~urais desta Coordenação, 
be~ C?_!_TIO seu património históriCo-cultural. 

y Art._:81' Aq Servjço de Patrimôn-io Cultural 
compete proceder ao tombamento de tu_do _quanto 
diga respeito ao acervo histórico, cultural e artístico 
do Senado Federal; manter devidamente catalogado 
o material que constituirá o_ acerVo hjstórico
cultural e artístico da Casa, a fim de informar de 
i~ediato a_,quem solicitar quaisquer dados relativos _ 
a esta Coordenação; organizar e- manter fichário 
completo e atualizado sobre todo o material que 
co_mpuser ou que venha a ser incorporado ao patri
mônio histórico e artístico do Senado Federal; pro
por a aquisição, venda ou troca de material que jul
gar-conveniente ejou interessante ao acervo cultu-

- ral;_ pesquisar e coletar material técnico legislativo, 
histórico, artístico e cultural que possam compor os 
elementos n(!cessãrios à organização de u_m museu 
históricn-cultural do Senado Federal. 

A rt. 99 Criar Sete (7) ~tribuições acessórias, 
equivalentes ao símbolo FG-t, a serem concedidas 
ao Coordenador e aos Chefes de Serviço; quatorze 
(14) equivalentes ao símbolo FG-4;-para os AuXilia
res; e sete (7) Gratificãções de Contínuo. 

Art. 10. O Coordenador será designado por 
Ato do Exm~' Sr, Senador Presidente do Senado fe
deral. 

Art. 11. Os Chefes de Serviço, os Auxiliares e 
Contfnuos serão designados pelo Sr. Diretor-Geral, 
por frldicação do Sr. Coordenador. 

Art._ 12. Alêm das atribuições estabelecidas no 
present~ ~t_o, compete ainda ao Sr. Coordenador a 
elaboração do anteprojeto de ReSolução, visandO_ à 

_ estruturação da Secretaria de Recursos Humanos e 
Patrimônio CultUral dq_ Senado Federal, a ser apre

~csentado à Çomi-ssão DFretora, por intermêdio do Sr. 
_ Diretor-G~ral. 

~·-, Art. 13. No anteprojeto de Resolução citado 
no art. 12, ficará t~tualmente expresso que o Dire
tor da Secretaria de Recursos Humanos e Patrirnô~ 
nio Çultural não eoderá permanecer neste cargo por 
período superior a qu?tro (4) anos. 
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Art. 14. Criar, tendo em vtSta a-Resolução nCJO 
146/80, na Subsecretaria de Pessoal, o Setor de 
Avaliação e Desempenho Funcionais que execUtará
as atividades relativas a Ascensão Funcional, Pro
gressões Especial, Horizontal e Vertical; realizar os 
estudos necessários à implantação sistemática e pe
riódiCa da _avaliação do desempenho dos servidores 
do Senado Federal; propor medidas que visem à 
permanente atualização, racionalização e apUração 
dos Boletins de_ Avaliação; manter quadros demons
trativos nominais do_ pessoal em condiÇões _de con
correr a esses institutoS; encaminhar informações ao 
Sistema de Processamento _de Dados, de acordo 
com os manuais de procedimento pertinentes, e exe
cutar outras tarefas ·correlatas. 

Art. 15. Criar, n(,-s termos do art. 509 do Regu
lamento AdministratiV-O--do Senado Federal, as re
tribuições ·acessórias, eQUiValentes aos símbolo_s: 1 
(hum) FG-2, ã ser atribuído ao Chefe do Setor de 
Avaliação e Desempenhos Funcionais, e três· (3) 
FG4, destinados aos Auxiliares daquele __ Setor, 
como contraprestação finanCeira pelo desempenho 
das tarefas a ele inerentes. 

Art. 16~ Este Ato entra em vigor na data-de sua 
publicação, com todos os efeitos dele decorrentes. 

Sala da Comissão Diretorã, em de de 
1982. - J arbu Pusarlnho, Presidente. 

PARECER N• /84 

Diante das diVersas dificuldades encontradas no 
campo do desenvolvimento de recursos humanos, e 
considerados, ainda, que a alta direção administra
tiva da Casa se vê a braços com problemas de ordem 
estrutural, tais como a falta de maior dinamismo 
com relação ao treinamento especializado Cm váriaS 
áreas do Senado Federal, o eminente Senador Jorge 
Kalume, 29-5ecretário, apresenfou a esta douta Co
missão Diretora ato que cria a Coordenação de Re
cursos Humanos e Patrimônio Cultural. 

Embora subordinada, direta e admiriistrativa
mente, ao Diretor..Qeral, essa Coordenação, que 
tem caráter temporário, serâ supervisionada por um 
Menbro da Comissão Direioi'ã. d_esta Casa. 

Sua estrutura será constituída pelos seguintes 
Serviços: Administrativos, de Pesquisa e Orien
tação, de Recrutamento, Seleção e Treinamento, de 
Planejamento de Cursos e ConcUrsos, de Publi
cações ArtístiCO-Cultural e de Patrimônio Artístico
Culturais. 

No que diz respeito à parte funcional, visa a 
Coordenação, ora proposta, empregar maior dina
mismo aos servidores do Senado __ Federal, 
proporcionando-lhes condições e meios para uma 
permanente atualização, incluindo cursos de espe
cialização e reciclagem nas diversas ãreas funcio
nais, firmando convênios com entidades congéne
res, realizando congressos, seminários, encontros 
etc. 

Quanto à sistemática de promoç_ões, sempre 
atentando para os institutos das progressões e as
censões funcionais, institufd:fs pelã Resolução n9 
146/80, a Coordenação etaborarâ instruções e pro
gramas ·de cursos e concursos, articulando-se com 
os órgãos competentes da Casa, a fim de que não 
deixem de ser observadas as exigênciaS- regtdamen
tares, atinentes ao exercíCio das atividades profissio
nais. 

A segunda parte do Ato proposto pelo Senador 
Jorge Kalume diz respeíto ao Património Artístico
Cultural do Senado da República, que ressaltará os 
aspectos artísticos-culturais desta Câmara Alta, 
procedendo ao levanlamento de dados históricos, 
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seja através de seminários, congressos, exposições, 
debates, _assim como por meio de convênios firma
do~ com entida_sles afins, sempre visando o maior 
aproveitamento do potencial artístico-cultural dos 
Srs. Seriadores e demais funcionários. 

Caberá, também, a esta Coordenação promover 
lançamentos de obras literárias e outras exposições 
que julgar do_ interesse do património artístico
cultural do Senado, assim como propor a publi
cação periódica de todo o acervo cultural e artístiCo 
desta Casa Legislativa, inclusive, o tombamento de 
tudo quanto lhe diga respeito. 

Vale ressaltar no presente Ato que uma das in
cumbências, dentre outras, do __ Serviço de Patrimô
nio Cultural é o que_ diz respeito à pesquisa_e coleta _ 
de material legislativo, histórico, artístico e culturaf 
q_ue Possa_m compor ()S ele_mentos necessãrioS à _or
ganização de um museu histórico-cultural do_ Sena, 
do Federal~ 

Se a finalidade primeira· do eminente Senadot 
JOrge Kalume, ao apresentar este Ato, foi imPrimir 
maior dinamismO à política funcional da Casa, ei-la 
co-nfigurada- sem deixar a menor sombra de dúvi
da- no Art. 13 do presente Ato, quando assim di_s_
põe: 

Art. 1-3 No anú:Projeto de-Resolução, citado 
no art. 12, ficarâ tex~ualmente expresso que o Dire
tor da Secretaria de Rec_ursos Humanos e Patrimô
nio Cultural não poderá permanecer neste cargo por 
período superior a quatro (4) anos." 

Não se descurou, também, ríeste Ato, da parte de 
execUção das atividades relativas à implantação sis
temãtica e periódica da avaliação do desempenho 
dos serVidores da Casa, quando, no art. 14, cria-se, 
na Subsecretaria de Pessoal, o Setor de Avaliação e 
Desempenho Funcionais, tendo em vista o disposto 
na Resolução n9 146/80, que, dentre outras finalida
des, manterá quadros demonstrativos nominais do 
peisoal ein cOndições de concorrer aos institut_os da 
progressão e ascensão funcionais. · 

Na qualidade de Relator do presente Ato, que 
cria a Coordenação de Recursos Humanos e Patri
mônlóCUitural, de autoria do nobre Senador Jorge 
Kalume, 29-Secretário, nada temos a opor, dando
lhes nosso 'lOto favorável. 
- É o Parecer: 

Brasília, de de 1982.- Gllvu Rocha, 
2"'~\iice-Presidente. 

Este projeto 

Este projeto apresentei _e!ll t 982 e agora retornei ao as
moto, mesmo porque, ninguém se engane, aprendi hã 
muitos anos, ao longo da_minha vida que sempre há opo
siçã_o à criatividade. Sempre existiu IsSO. 

Sobre esta matéria eu tenho um pensamento, quejâ ci
tei ~rta vez desta _tribuna de Dio Chrysostomos: 

"À semelhança de homens de olhos doentes, 
muitos acham Que a -luz lhes -taz -mal, ao passo que 
as trevas, que não lhes permitem ver coisa alguma, 
se lhes afiguram repousantes e agradáveis." 

Com estas palavras, Sr. Presidente, passo à Taquigra
fia o meu projetO e o parecer que acabei de ler, na certeza 
de que, transcritoS nos Anais, eles se perenizarão. Estou 
certo_ de_ que, se esta _Mesa não teve tempo de apreciá-lo, 
espero que a futura Mesa do Senado_ o acolha. 

Muito obrigado a V. Ex• (Muito bem!) 

0 SR. PRFSIDENTE (Lomanto Júnior) - Con<:<do 
a paiãvra aO nobie Sena~or Nelson Carneiro-. 

O SR. NELSON CARNEIRO (PTB- RJ. Pronuncia 
o seguinte discurso.)...:.. Sr. Presidente, Srs. Senadores: 
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Úma parte d9s inativos regidos pela Consolidação das 
Leis do Trabalho se constitui de antigos servidores esta
tutãrios da 1)niã_o, provindos do quadro organizado em 
carreira (art. 461 da CL T) subordinados a diversas em
presa~ e entidades estaiais e para-Cstatais, posteriormen
te vinculadas ao regime trabalhista. São eles, no entanto. 
tratados desvantajosamente na condição de aposêíltados 
peiO-INPS, pOis não lhes é aplicado parâmetro das doze 
ou trinta e seís_cOntribuições, não admitindo a Previdên
cia SoCial que Se beneficiem dessa escala os antigos em
pregados de EmpreSas Públicas, Sociedade de Economia 
Mlsta, Fundações e mais entidades para-estatais, nem 
t!lui~o menos -~_os que servem aos Ministérios, regidos 
pela CLT. -

Se houve fraudes constantes no tempo em que o cálcu
lo das c..ontribuiçõe_s tomava como base os doze últimos 
meses, aumentados, artificiosamente, os salários nesse 
curto período, nenhuma culpa se pode atribuir por esse 
procedimento_ criminoso aos servidores trabalhistas do 
serviço público que vão para a inatividade. 

Assim, nãp podem todos os_ inativo_s da CLT pagar pe
las culpas alheias- inclusive a falta de vigilância do Mi-· 
nistério da Previdência e Assistência Social- sendo pu
nidos com a r_edução da paga da aposentadoria, tanto 
mais quanto -o art. 461 da Consolidação das Leis do Tra
balho agaSalhã todos os funcionários públicos nessa con
dição desde que pertencentes a quadros organizados em 
carreira nas diversas empresas estatais e até mesmo na 
administração direta. 

Diante disso; fazemos um apelo ao Ministro Jarbas 
Passarinho, no sentido de que determine o estudo do 
problema, visando à revisão de possíveis absurdos buro
crãticos, quando o servidor trabalhista aposentado vê 
malbaratados trinta anos de trabalho, justamente por
que a média dos últinlÇls trinta e seis meses, nessa terrível 
conjuntura innacionãria resulta em que, um servidor 
com salário de um milhão e seiscentos mil cruzeiros pas-

. sa à inatividade com setecentos e nove mil cruzeiros, 
- quando o inativo mais ãiltigo se vê u1trapas'sado, na hie

rarquia salarial, por um colega muito mais moderno, de 
nível salarial inferior na ativa. 

Há casos de aposentados trabalhistas, ex-servidores 
federais, que estão, atualmentC, recebendo proventos in
feriores aos de seus antigos auxiliares, de cargo e nível 
muito maís baixos na ativã.. 

Felizmente, os aposentados que estavam organizados 
em carreiras não sofrem semelhante injustiça. Impõe-se a 
paridade de vencimentos entre os inativos ciVis e milita
res e os ex-serVidores pelo regime da CL Te, nesse senti
do, fa:iemos um apeiO ao Ministro Jarbas Passarinho, a 
fim de que elabore projeto a respeito, a ser encaminhado 
pelo Poder Executivo ao Congresso Nacional. 

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

O -SR. PRESIDENTE (Lomam:o JU.nior) --concedo 
a palavra ao nobre Senador Gastão Maller. 

O SR. GASTÃO MÜLLER (PMDB- MT. Pronun
cia o seguinte discurso~)-:-- Sr. Presidente, Srs. Senado
·es: 

O BraSil marcha célere para a estratificação, deseja
mos n6s, definitiva da democracia sem adjetívos._ 

O já consagrado Presidente Tancredo Neves, eleito 
por ante_cipação, infelizmente, ainda de forma indireta, 
põis, na direta a vitória deveria atingir a maioria absolu
ta, tem feito notãveis pronunciamentos que revelam o 
seu dimensionamei_lto de Estadista. 

Há pOUcos dias-; Sr. Presidente, Srs. Senadores, o Pre
sidente Tancredo Neves, em vitória, elaborou notãvel 
discurso, que tenho a h_onra de ler para que conste dos 
Anais do Congresso N~cional. 
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Leio, também, Sr. Presidente, um-artigo do Globo, 
intitulado "O Brasil ele Tancredo Neves" _que espelha 
não só o pensamento do referido jornal, mas, de forma 
ampla o que o Brasil pensa. 

O Brasil de Tancredo Neves 

Mais do que uma simples substituição de gover
nantes, mais ainda do que o ponto culminante do 
nosso bem-sucedido processo de transição democrá
tica, a 15 de janeiro de 1985, abre-se para_o Brasil a 
oportunidade d~-~tªr yi_vendo o momentO:_~istórico 
da fundação _de uma Nova República. 

Esse é o sentído nfa_ior que o ex-Governador 
Tancredo Neves, no discurso de Vitória, irilprime à 
sua postulação presidenciaL Esse é o seu compio
misso de candidato pelo abrangente -conjunto de 
forças partidárias que compõem a Aliança Demo
crática. Essa a swa conclamação ao povo brasileiro, 
em nome dos imperativos de reordenamento do Pafs. 
- como regime, ccimo Nação e como Estado civili~ 
zado e progressist~ - e cm honra daqueles que 
inauguraram o nosso destino republicaria há quase_ 
um século. -

No pronunciamento de ontem, Tahcredo Neves 
acentua a_s diversas posições que têm situado a sua 
candidatura na clave da conciliação, da moderação, 
da prudência, do anti-radicalismo, do ~nti

revanchismo, das preocupações dominantes com a 
unidade nacional e com o revigora_mento dos s(mb_o:
los e valores fundamentais da República. Ninguém 
encontrará uma só brecha por onde S$ vislumbrem 
inierições VQlta_d-ª._s para os condicioriamentOs e os 
.. pesadelos do passado". Pelo contrárío, "todaS as 
forças políticas-, econômicaS e sociais bem inten.cro
nadas", sem disCriminaÇão de qualquer espécie, São 
convoca'das para a o_bra comum da mudança - e 
mudança não para desfazer-ou--renegar mas para se
guir a direção do avanço, corrigindo, completando 
ou melhorando a construção existente. 

O falseamento do regime democrático, sob qual
quer disfar.ce, desfigura ÍJ1eVÍtave1mente a Repúbli
ca, a qual nunca merecerá este nome se conviver 
com sistemas autoritários e Presidentes todo- _ 
poderosos. O autoritarismo é a centraliz'J.ção dQ po
der levada às últimas conseqUências e entre nós ela 
significou também o aniquilamento dos princfJ)ios 
federativos, essenciais à administração racional e a_o 
.desenvolvimento_ '=.quilibrado do País, é.licerce da 
República, a Federação precisa ser reposta nos ter-
mos que permitam o fortalecimento brasileiro não 
pelo gigantismo do_centro mas pela maior potencia
lidade das friições regionais. 

A nova República, por outro lado, é exigência 
inexorável dQ próprio estágio de desenvolvimento e 
de influência- internacional em que o Brasil se en-. 
contra. Já é hora de arquivar os temp_os da imaturi
dade política, das constantes oscilações entre o Es
tado de direito e o Estado autoritário, dos flancos 
abertos às irrupções golpistas e aos exercícioS ca
su[sticos. TUdo isso amesquinha os nossos títulos. de 
país adulto e ofende tanto a dignidade do povo 
quanto os brios nacionais ã luz do testemunho ex
terno. 

Em mais de um tópico do seu disc.tJtso o_~ndiQa
to da Aliança Oemoç:râtica faz jl]stiça aos mllitares, 
começando por reconhecer _os vínculos indisSQh).yeis 
que associam as Forças Armadas à República. Ao 
longo dos vinte ano_s de governos nascido~ do Movi
mento de 1964 os militares brasileiros comprovaram 
a sua desambii;ào política, respeitando o princípio 

republicano da temporariedade dos mand~tos. Ago
ra eles apóiam e avillizam o projeto de abertura. 
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com o tranqUilo retorno do poder civiL E desde que 
possamos de fato construir uma República forte, 
consolidada, à prova de qualquer tentativa de deses
tabilização, sem nenhuma dúvida as Forças Arma

- das jamais serão novamente desviadas de sua desti
nação constitucional. _ 

Tancredo Neves quer ver República e Democra
cia, no Brasil, constituindo partes inseparáveis de 
uma mesma realidade, de tal maneira que se torne 
incompreensível uma instituição sem a outra. Não 
b~sta, portanto, obter as conquistas tão ansiadas no 
campo das liberdades, dos direitos democráticos, da 
estabilidade política permanente. Hã também que 
cuidar da recuperação das místicas republicanas: a 

. Federação, a cidadania devidamente respeitada e 
valorizada, o patriotismo, a ordem e outras bandei
ras -que inspiraram os precursores e jamais pode
riam faltar aos horizontes de esperança de hoje. 

Com suficiente e sensato realismo, Tancredo Ne
ves aceita o Cõlégio Eleitoral sob suas novas carac
terfsticas-Jivresobretudo das am-arras da fidelida
de partidáría - como'" insfrumento válido da _tran
sição democrática e do avanço institucional dã----país. 
'-A-constituinte fará oportunamente o trabalho com
pleto, mas até mesmo para chegar a ela devemos se
guir pelas pontes dispontveis e praticáveis. Sorriente 
os radicais do imobilismo pensam de outro modo. 

A causa republicana e democrática assim defen
dida pelo candidato Tancredo Neye_sjustific_aplena
mente o apoio com que hoje o consagra a niaior 
multiplicidade de tendências nacionais talvezj~ reu
nida na história brasileira dos últimos 95 anos.. 

Neste 15 áe noverilbfo de tranSição deinOCrátíca, 
concito e _condamo os cidadãos ~ tatç:fa Qe cons
JnÜrmQs__juntos_.a Nova Repúbl!ca. 

A data de hoje representa um acontecimento-ci,;ja 
dimensão, em nossa história, só en·cciiltra paralelo 
na d'ata-da Independência. ~ pois, sob a inspiração 
da História pãfriã, O fio condutor de nossos ideais, 
sempre retomados, da Independência e da Repúbli
ca, que, candidato das forças democráticas à Presi
dênCia do Brasil, convido os brasileiros para a gran
de missãO. 

Os ideais do 7 de setembro, com Pedro I, e do 15 
de novembro, com o Marechal Deodoro, cresceram 
gêmeos no_ passado como rebentos naturais da ln
confidência Mineira e de Tiradentes. 

No _Brasi!, a República respeita e admira o lm- _ 
pério precisamente ·porque, nele, a democracia nun-
ca sofreu agressões partidas do poder. Respeitamos 
o Império, mas ele não podia perdurar. Era um regi
me singular na_Affiérica, uma f3.se hiStóricit Cfile, Cm -
si lnesma, nos honra, mas que havia perdido suara-

-zãO_ de_ ser pelã exaustão dos próprios priilcfpios. 
O desgaste do regime imperial chegou ao ponto 

de o magnânimo Imperador Pedro II_ se declarar, 
teoricamente, republicano. Mas registre-se que, ao 
deixar o poder, nenhum Chefe de Estado em toda a 
América foi, tanto quanto ele, cercado de reverência 
pelos seus contemporâneos, mesmo os adversários. 
Pode-se dizer que Pedro II mereceu o culto histórico 
da posteridade precisamente porque soube fazer de 
seu País uma democracia. 

A República venera e respeita o Império, que ela 
encerrou sem violência nem injustiça. Reconhece no 

. Império, principalmente, o serviço inestimáVel de 
nos haver trazido a Independência sem guerra e sem 
divi-são -do nosso território, teso~iõ" maio-r que_ê a 
origem da nossa grandeza como País . 

. ... Q 21 de ?-bril, a lpdependência e a Proclamação 
da República renresentam a linha ascenCional da 
nossa formação social e política, na qual a nãção e o 
Estado se integram na grande pátria coesa, sobera-
na e livre. -
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A coesão é a· unldade, que mantivemos contra os 
desafios separatistas, vindos de dissensões internas 
ou_ invasões estrangeiras. 

A soberania é a autodeterminação, que temos sa
bido conservar diante das ameaças externas de pres
são ou imposição. 

- A liberdade é o regime democrático; que temos 
podido fazer prevalecer e sobreviver aos eventuais 
predomínios do autoritarismo; é a democracia, vin
da da Independência e da RepúbliCa, que renasce do 
absolutismo: 

Firmãdos em tão ínspiradora fonte histórica, re
tomada em sua proeza, é que teremos de lançar os 
alicerces da Nova __ República. 

Primeiro o alicerce da Federação, a refazer-se au
têntica, sem sentido conservador e localist_a_. com o 
espírito voltado para a unidade do_ País, Um federa
lismo que, realista e moderno, será capaz de assegu
rar o desenvolvimento da pluralidade d_os Estados, 
dos municípios e das regiõeS ao mesmO O tempo em 
que esiabelecerá: na Clrgafiização polftícil, a inlpres
cindível unidade nacional. 

_ A Nova República se quer composta de autono
-mias vinculadas à soberania central, na melhor tra
dição de nosso passado. Assim, antecipada, ela 
_Compatibilizará as partes com o seu todo; harmoni
zará a desconcentração do poder com a unidade na
cional e será fo"rte não porque-o centro o seja, mas 
porque as frações do todo o serão. 

A República brasileira nós a queremos descen
tralizada, em atribuições e recursos, na forma das 
práticas do federalismo que distribui tarefas ao po
der central, aos Estados, às regiões metropolitanas e 
aos municípios. 

Desconcentração do poder e descentralização ad
ministrativa serão- os eixos da construção da socie
dade livre e democrática. 

O alicerce republicano do poder distribuído é in
fenso ao_poder uni pessoal. Este é o segundo signifi· 
cada histórico da e~istência das Repúblicas; a re
jeição do poder absoluto, incompatível com o pres
suposto de uma democracia. 

A Nova República não se coadunará com qual
quer experiência de Presidentes todo-poderosos, im
pondo as vontades do centro e detendo o quase mo
n()pólio d_o poder decisório-legislativo. 

Alicerce de igual relevância nas novas insti· 
tuições é o da temporariedade dos mandatos, princí· 
pio qUe-nOs cumpie respeiiir em coerência com o 

--- riosso -passado _recente. 
t de grande importância lembrar que, mesmo 

nesse passado centralizador, houve obediência fiel a 
- essa norma nos mandatos dos Presidentes, cuja es· 

colha obedecia as decisões tomadas fora da classe 
polítiCa. --

Honra os brasileiros a desambição dos milita~:es 
aO respeitarem este priilcfpiO, ainda que sob regime 
de exceção. Está provado que as substituições no 
poder presidencial não ferem a continl!idade admi· 

:- nistraúva do Estado, que se deseja fundada em bu
rocracia responsável e eficiente, servidora perma
nente_ e impessoal das leis do País. 

Finalmente, o alicerce da cidadania de cada bra· 
sileirO. RCpública e cidadania são jndis~O?iáveis. 
Elas-sejngrandecem ou se degradam juntas, tendo 

s_empre_ 'o m"~mo destino. _ . . 
Não havé:-rá no Brasil uma República sadta e es

·.tãvel sem se refàzer a realidade e a _mística da cida
cfwia -como origem do poder político ·do Estado e 
condição maior da existência dos direitos e l~berda

-des da pessoa hu_man_a, ind~pendente de nqueza, 

raça, sexo ou credo. . . 
: -- Sejamos, pois, nesta hora decisiva d~ vtda brasi-

leira, p_ossuídos pela mística-da ~ep~bbca, ~fi~ de 
que ela se prepare para a sua coiltmutdade histónca. 
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Para que ela, instituída em uma Federação descen
tralizada, seja, efetiVãmeilte, capaz de moderar os 
conflitos, por meio de uma vigilância constante con
tra os perigos de quaisquer noVoS disfarces pelos 
quais s-e pretenda impor à Nação a vontade das mi-
norias. -. __ _ 

"A agressividade e o radicalismo não passam de_ 
formas de pânico, índividuais ou coletivas" 

A generosa inclinação dos brasileiros para a tole
rânciã e o consenso feZ da Independência, da Ab_o
lição e da República conquistas civilizadas e pacífi
cas. Esta cordura nos processoS, esta moderação 
nos meios empregados para o alcance dos objetivos 
mais difíceis, esta ausência d_e violência no encami
nhamento das soluções mais intrincadas não signifi
cam debilidade de um povo, mas, ao contrário, 
fOrça de alma e de razão_L O rigor e a violência são, 
muitas vezes, filhos da fraqueza e do temor. Os li
vros são férteis de casos trágicos, que, não fora a 
desconfiança e o rrtedo, não teriam prevalecido por 
tanto tempo em tantas Nações. 

Os historiadores sabem que muitas vezes a agres
siVidade e o radicalismo não passam--de formas de 
pânico, individuais ou coletivas, situações limite 
que, por isso mesmo, não podem durar e, muito me
nos, ser permanentes. 

De outra parte, reCohC:cem qUe i organlzaçãO de- -
mocrática e,- ciõpecialmente, a sua Justiça podem e
devem ser permanentes, pois têm na moderação e na 
paz os princípiOs básicos de sua cOntinuidade e de 
seu constante aprimoramento. Este espfrito demo
crático ~ uma vertente da história brasileira.- No 
avanço de nossas instituições políticas, na flxação 
dos limites de nosso territóriO; á Brasil sempre ofe
receu a moderação como motor de seu progresso, 
inspirador de suas ações e do seu engrandecimento: 

Infelizmente a República, instalada e confirmada 
com tanta prudência e-saber, passou a conhecer de
pois, nos períodos de transição e, especialmente, nos 
momentos de transmissão do poder supremo, crises 
de violência e de injustiça, colapsos breves ou _lon
gos do Estado de Direito, governos impostos Pela 
força, períodos de escuridão sem causa que têm aba
lado o prestígio do País e comprometido a sitUiÇâo 
que o Brasil ocupa no Continente. · 

t mais que chegado o tempo de se pôr um para
deiro neste demorado e repetido espetáculo de ima
turidade política e de submissão da razão à paixão. 
Este espetáculo que, com felizes- alternativas, vem 
durando desde 1922,- deve encerrar agora em uma 
confluência- de propósitos elevados, dentro das na
turais divergências democráticas. 

e mais que chegado_ o tempo em que se inicie a 
marCha para um futuro de estabilidade das insti
tuições e de progresso_ económico que prepare o' 
nosso País e seu povo para melhores dias. O futuro 
dos nossos descendentes e, em certa medida, o 
equilíbrio da_ civilização no mundo dependem um 
pouco da conduta, da visão e da capacidade realiza
dora dos brasileiros de agora. 

O alargãmento Tntefno do- territói-lo nacional, 
conseqüente à fundação de Brasilia, o progreSso nas -
comunicações e na --tecnOlOgia, as realizações da 
política energética, o avanço cultural e poHtiCo, a 
crescente participação popular no acompa-nhamen
to das decisões .nacionais e o ãCúmulo, enfim, das 
potencialidades t:riadoras da sociedade brasileira 
não cabem no quadro estreito e hesitante da instabi
lidade instítudoáaL NãO -cabem no regiffie das deci
sões fechadas, do predomínio das ambições pesso"ais 
ou de grupos sociais óu ~nômicos:--Não cabem, 
evidentemente, na estreita moldura do contraste en
tfe uma sociedade que se expande e uma política 
que se encolhe, na qual podem subsistir medidas ca~ 
suísticas, soluções impopulares e objetivos antiéti
cos. 

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Se<;ão TI). 

A transição para a Nova República passa pelo 
voto dos representantes do povo em 15 de janeiro de 
1985, 

O Sistefna de escolha do President.e pelo Colégio 
Eleitoral abre-se sob a pressão da opinião pública e 
vai servir, agora, à transição democrâtica. -

A eleição, ainda imperfeita, por não se ter podido 
orgariTzã.r para a participação direta do povo com o 
voiõ de nOsso-s mais de 60 milhões de eleitores, mes
mo assim registrarâ importantíssimo o pfogreSSo. 

TerffiínadOs os-Ateis Institucionais-, aprovada a 
Lei da Anistia e realizadas as eleições de 1982 - as 
mais livres e diretas dos últimos vinte __ anos -
caminha-se para o passo mais sério e decisivo da su
cessão_ presidencial. 

Na transição, Sem dúvida, temos agora o grande 
avanço republicano e democrático como decorrên
cia da vontãde manifesta -de mudança, que se ex
pressou na-longa campanha das "diretas já" e se 
_constituiu nâ óase mesma d3 pregação dos candida-
tos da Aliança Democrática. - -

Festejemos a República. Ela progrediu pacifica
-mente, pelas ações de propaganda nos meios civis e 
militar~. pelas lições dos mestres nas escolas e fa
culdãdes, pela manifestação das forças políticas or
ganiz-adas na Câmara e no Senado do Império, pelas 
vozes presentes nas grandes reuniões e nas praças 
públicas, pela coragem da palavra dos jornalistas e 
o desaSsombro de grandes e pequenos jornais. ---

A campanha republicana chegou à vitória do 15 
de- novembro sob as garantias jurídicas do Supremo 
Poder Imperial, não ausente, mas presente no res
peito deliberado à evolução pacífica dãS Insti
tuições. 

Estou certo de que, com a vivência dos nossos_ 
maiores e tendo em vista a segurança da vitória de
mocrática em 15 de' janeiro, o Brasil poderá afinal 
encerrar esta longa fase de oscilações entre Estã.do 
de Direito e o Estado autoritário. Foram mais de 
sessenta anos que marcaram a República e corres
pondem a fases superadas de nossa evolução políti
ca e social. 

A posse. do Presidente eleito vai marcar, em 15 de 
março, uma fase de ordem, de paz, de moderação, 
de participação e de progresso. Uma fase de avanço 
institucional, político, econômico e social. 

Ela será iluminada pelo futUro Poder ConstitUin
te que, eleito em I 986, substituirá as malogradas 
instituições atuais por uma Constituíçào -qUe Situe o 
Brasil no seu tempo, prepare o Estado e a Nação 
para os_días de amanhã e honre as melho_r_es tra
dições das Constituições que já tivemos. 

A fase nova se definirá pela eliminação dos resí
duos autoritârios que subsistem na legislação vígen
te e pelo início, decidido e corajoso, -das transfor
mações de cunho social, 'administrativo, éconômico 
e político que requer a sociedade brasileira. 

Vamos, com a graça de Deus, presidir o momen
to histórico e o faremos com a cooperação e a parti
cipação de todas as forças políticas, económicas e 
-sociais bem intencionadas, sem quaisquer preocu
pações de represálias 4uanto. ao passado. 

Minha formação democr'ática, alicerçaQa em 
uma vida pública em que nunca faltaram o apoio do 
povo, o voto direto dos meus concidadãos e a con
fiança das lideranças políticas e sociais, Ilão foi e ja
mais serâ ma:réada por revanchismos o_u represálias. 
Estes são métodos próprios de governos e governan
tes temerosos dos resultados de suas injustiças e dos 
seus excessos de poder. 

Podem os brasileiros estar seguros de que fare
mos,- com prudência, e moderação, as mudanças 
que a República requer. Mudanças na legislação 
opressiva nas formas falsas de representação, na es-
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trutura' federal, de maneira a que se Iortaleçam os 
Estados e os municípios. - - - -

Tudo isso há de acontecer com a participação 
ativa e decidida do Poder Executivo Federal, que 
manterá Os ouvidos abertos para a opiriião pública e 
procurará, por-todos os modos, o apoio dos repre
sentantes do povo neste e no futuro Congresso Na
cional. 

Politicamente enfrentaremos com repulsa os ra-
-- dicalisiiiOs, que agridem os sentimentos e as tra

dições ':lacionais. Repulsa a todos os radicaliSmos, 
tanto Ós de esq~erda, que nos levam ao fanatismo 
ideológico, quanto os de direita, ca~entes de princí
pios e rCpl_etos de ambições de poder. 

A Primeira República, terminada em 1930, pade
ceu de defei~s e vícios principalmente políticás, de
correntes de uma estrutura federativa oligârquia e 
de escassa visão nacional. 

A Segunda República, que se instalou a partir de 
1930, atravessou sucessivas crises, de origem marca
da_mente _polítiCo-ideológicos, origem esta que con
dicionou os grandes embates do nosso tempo. 

"O Brasil encerrará esta longa fase de oscilações entre 
o Estado de DíreitO e o Estado autoritário." 

Estes emba~es,_ dramatizados _em duas guerras 
mundiais- as_ maiores da história humana-, cria
ram reflexos tumultuosos em países como o nosso e 
explicam, de certa forma, como nesse período a ex
periência atormentada do Brasil faz parte da expe
riênc_í_a mesma vivida pelo mundo ocidental. 

Os momentos atribulados que· vivemos nestes 
quase cem anos e as crises que superamos ressaltam 
ainda _'JlaÍs a grandeza da República e é na evocação 
do 15 de novembro de 1889 que relembro os ideais 
que forjaram essa grandeza. 

A República nasceu para dar ao povo um reg~me 
no qual ele pudesse participar, escolhendo os seus 
govern'!ntes em oposiçào,ao direito hereditário dos 
reis. Vitorioso o movimento, uniram-se republica
nos e monarquistas, sem ressentimentos ou sectaris
mos, para corl~tru(f a nova ordem. 

O povo é a s~bstância da República, co~o prova 
a raiz latina da palavra. A República deve, pois, ser 
o compromisso fundamental do Estado para a so
lução dos problemas do povo, o atendimento de 
suas necessidades básicas até de sobrevivência. As 
11ecessidades referet:lte ao pão, à saúde, à habitação, 
à previdência e assiStência soCial, que têm na criação 
de empregos, no salário digno e na justa d_i_stri
buição de renda e dos frutos. do progresso as suas 
respostas básicas. 

Não no~ esqueçamos, pois, neste momento his
tórico, que essa é a dívida institucional da Repúbli

-ca, a ser resgatada com superiori~ade hierárquica 
sobre qualquer outra, pois o homem, o seu desen
volvimento e o seu bem-estar são a destinação e a 
verdadeira segurança do Estado. 

Repete-se hoje o alvorecer de uma Nova Re
pública, qile vai nascer revigorada no compromisso 
de fortalecer seus valores e seus símbolos. 

t hora de lembrar que a República foi sonhada e 
implantada pelas nossas gloriosas Forças Armadas. 
A palavra de Benjamin Constante a espada do Ma
rechal Deodoro da Fonseca fu_ndiram a República 
nas chamas de acrisolado idealismo. Desde então 
Forças Armadas e República vivem indissoluvel
m~te vinculadas: se esta entra em colapso, aquelas 

- sofrem na quebra de suas tradições e de sua vocação 
histórica. 

Daí ser imperioso" criarmos- uma Nova Repúbli
ca, forte e soberana, para que nossas Forças Arma-

- das não sejam nunca desviadas de sua destinação 
constitUCfó-nal. Forças Armadas vigorosas, compe
netradas de suas funções tutelares e imbuídas dC sua 
capacidade técnica e profissional é o que todos ai-
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mejamos, para que possam desempenhar, na maior 
competência: e CficiêiiCia; as suas missões, no quadro 
de definição de seus encargos, na patriótica defesa 
interna _e externa do País. 

De norte a sul do Brasil ~tou pregando, em 
praça pública, a unidade nacional. 

Prego a concórdia, a construção do futuro, e não 
me prendo aos pesadelos do passado. SintO que eS
tou contribuindo, de maneira eloqUente e significa
tiva, para Unfr o nosso povo, tão dividido em face 
dos graves problemas desta hora. 

.. 0 revanchismo é próprio de governos 
temerosos dos resultados de 

seus excessos de poder" 

:!=: com profunda emoção que tenho visto, do 
Acre ao Rio Gra-nde do Sul, o povo, em grande 
vibração cívica, nas concentTaÇões-públicas, cantar 
com fervor o Hino Nacional, de mãos dadas, em 
meio às bandeiras nacionais, quci são sfulbolos e ins
piração de nOssa luta e de nosso comportamento. 

Estou contribuindo para reacender a chama do 
patriotismo. Como fizeram-em 1889, prego o_ direito 
do povo de eleger diretameiitC seuS goverantes, em 
todos os níveis, estabelecendo que só existe um im
pério, -que é o império da L"ei, e só um soberano, qU:e 
ê o povo brasileiro. 

DIÁRJO DOCONGRESSONACIONAL (Seçãoii) 

Exalto os valores da Pátria, a ordem e o progres
so, e faço-me apóstolo dos que sonharam e criaram 
a República. 

Inspiro-me nesta data para proclamar que ne
nhuma campanha cívica na história do Brasil foi tão 
voltada para os valores e as instituições republica
nas quanto a que- agora realizamos. 

Em nenhum momento reuniu-se numa ·meSma 
causa tão ampla presença de -homens e mulheres de 
tantas tendências, sem distinção ou discriminação 
de qualquer sorte. 

São os brasileiros, civis e militares, tr"abalhadores 
e empresários, estudantes e professores, homens e 
mulheres de todos os credos e de todas as raças, com 
um só objetivo: restaurar em sua plenitude a demo
cracia no Brasil. E restaurar a democracia é restau
rar a República. É edificar a Nova R.epú:blica, mis
são que_estou recebendo do povo e se transformará 
em realidade pela força não apenas de um político, 
mas de todos Qs cidadãos brasi_l_ejros .. " 

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

_ O SR. PRESIDENTE (Lomanto Júnior) -_Nada 
riiais havendo a tratar, a Presidência antes de encerrar a 
sessão, cOnvoca os Srs. Senadores para uma _sessão ex
traordinária a realizar-se hoje, às lO horas e 30 minutQs, 
oorn-a segufnte 
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ORDEM DO DIA 

Discussão, em turno único, da Redação Final (ofereci
-da pela Comissão de Redação em seu parecer n~> 821, de 
1984), do Projeto de Resolução n~> 65, de 1984, que auto
riza tea:ssCti.tamento de ex-ocupante de áreas indígenas, 
mediante alienação de terras de domínio da União. 
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DiscusSão, em segundo turno, do Projeto de Lei da 
Câni_ara n"' 233, de 1984 (n"' 3.740/84, na Casa: de orí· 
gem), que dispõe sobre a criação dC: cai-gos no- quadro 
perm-anerite da Secretaria do Tribunal Regional Eleitoral 
do Estado de Goiás e d_á outras providências, tendo 

-Pareceres orais, favoráveis, proferidos em plenário, 
das ComiSsões: 

- de SeiViço Público Civil e de Finanças. 

O SR. PRESIDENTE (Lomanto Júnior) - Nada 
mais havendo a tratar, está encerrada a sessão. 

(Levan~a-se a sessão às _lO horas e J_O ininu:os.) 

Ata da 240" Sessão, em 3 de dezembro de 1984 

2ª Sessão Legislativa Ordinári_a, da 47ª Legislatur'!_ 

ÀS 10 HORAS E 30 MINUTOS, ACHAM-SE PRE
SENTES OS SRS. SENADO/!.ES: 

Jorge Kalume- Altcvir Leal- Mãrio Maia- Euni
ce Michiles - Fábio Lucena - Raimundo Parente -
Gaivão Modesto- Odacir Soares- Aloysio Chav~s
Gabriel Hermes- Hélio Gueir_os- Alexandre Costa
João Castdo ~_.Alberto Silva - Helv__W_i_Q Nunes -:-
João Lobo --Almíi- Pinto- José Lins- Virgílio-Távo
ra- Carlos Alberto- Mpa_cyr Duarte...:. Martins Fi
lho - Humberto Lucena - Marcondes Gadelha -
Aderbal Jurcma - Cid Sampaio - Marco Maciel -
Guilherme Palmeira - Carlos Lyra - Luiz Cavalcante 
- Pas...,os Pôrto- Jutahy Magalhães- Lomanto_Jú
nior- João Caltnon- José Ignácio Feri-iífã"- Moacyr 
Dalla- Amaral Peixoto- NelSon Carneiro- Roberto 
Sãturnino - Morvan Acayaba- Benedi_t_o_E_e_rreira.
Henrique Santillo- Mauro Borges- GasfüC; MUller
José Fragelli- Marcelo Miranda- Saldanha Der:zi
Enéas Faria- Lenoir Vargas- Carlos Cliüi.relli- Pe 
dro Simon - Octávio Cardoso. 

O SR. PRESIDENTE (Lomanto Júnior) -A lista de 
presença acusa o comparecimento de 52 Srs. Senadores. 
Havendo número regimental declaro aberta. a ses~ão 

Sob _a proteção de Deus iniciamos nossos trabalhos. 
O Sr. I 9-Secretârio irâ prOCeder a leitura do Expedien

te. 

~ lido o seguinte 

EXTRAORDINÁRIA 

Presidência do Sr. Lomanto Júninr 

EXPEDIENTE 
PARECERES~ c-" 

PARECERES N•s 894 E 895. DE !984 

_ Sob.re o Pr~jeto de __ Resolução n"' 60, de 1984, que 
"altera o Regulamento Administrativo do Senado Fe

}eritl., aprovado pe~. R-esolução 0"' 58~ de 1972, e dá 
~utr~s provi~ências". 

PARECER No 894, DE 1984 
Da Comissão de Co~stituição e J_~sôça 

Relator: Senador Jutaby Magalhães 
- Depois de laboriosos estudos, realizadOs em 1983, _ 

sobre a reestruturação administrativa do Senado Fede
ral, decidiu-se a Comissão Diretora encamPãr ã matêria 
so.b a forma configurada no Proleto de Resolução n~> 60, 
de 1984, a partir de nova denominação para as Subsecre
tarias _de Pessoal, Financeira e de Patrimôi1To; ã -que--se·--

- refere o art. 93, parágrafo único, itens III, IV e V, respec
tivamente de Subsecretaria de Administração, de Pessoal 
e de_ Administração Financeira e de Adniinistração de 
Material e Patrimônio. -

À Subsecretaria de Administração de Pessoal compete 
coordenar, orientar, controlar e executar a política di 
administração de pessoal e de recursos humanos, com os 
seguirifes órgãos: Serviço de· CadastrO -Funciomil, Ser
viço de Registro, Serviço de Instrução Processual, Ser
viço de: Controle de }nativos e Seçào de Administração. 

Compete à SubS~~ia de Administraçã-o Financei
ra _çoor-denãr e-contrOlar a execuçãO do Sistenla de -Ad
ministração Fináncêira e Orçamentária, teildo coinO ór~ 
gãos subordinados a Sec_ç-do de Administração, o SerViço 

de Administração e Pagamento de Pessoal; o ServiçO de 
Administração Financeira e o Serviço de AdminiStração 
0-rçamentáría. 

À Subsecretaria de AdministraçãO de Material e Patri· 
mónio compete coordenar, orientar e controlar a exe
cução das atividades do Sistema de administraÇão de 
material e do património, subordinando os seguintes ór
gãos: Serviço de AquisiÇão de Material, Serviço cie Con
trole e Tombamento de Bens; serviço de AlmoXarifado e 
Secção de Administi-ação. -- - - -

O Projeto de Resolução apresenta um novo -quadro de 
Fuf!-ções Gratificadas, alterando o item III, do Anexo ll, 
d_o QUadrO de Pessoal do senado Federat 

Resultante de delongados estudos do pessoal técnicO e 
órgãos-superiores da Administração do Senado Federal, 
o novo organograma representa uma verdadeira moder
nização das suas normas e serviços burocráticos, dotan
do a Casa de novos mecanismos mais expedidos para 
que melhor desenvolva suas atividades. 

Digna de todo o apoio nO mérito, ConstitUCional, jurí
diCo _e fiel à técnica legisíativa, opinamos pefa aprovação 
do Projeto de Resolução n9 60, de 1984. 

Sala das Comissões, 22 de novembro de 1984:: -
Helvídio Nunes, Presidente - Jutaby Magalhães, Rela
tor- Moacyr Quarte- Morvan Acayaba- Hélio Guei
ros :.;,_ José lgnácio Ferreira - José Fragelli- Enéas Fa
ria. 

PARECER N• 895, DE 1984 

(Da Comissão de Finanças) 

Relator: Senador :Juta~agalhies 

O Projeto, orâ S;Ibrnetido a no.~so exame, de iniciativa 
da Comissão Diretora, propõe alterar o Regulamento 
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Administrativo desta Casa, a fim de, conforme consta da 
Justificação, •• ... assegurar à Secretaria Administrativa 
estrutura compatível com a diversificação das atividades 
de gestão financeira, patrimonial e de recursos humanos, 
obedecendo uma poHtica de racionalização da admiriis~ 
tração, qual adotada pela Comissão Diretora". 

Prossegue a Justificação, asseverando que "os encar~ 
gos que são acometidos às Subsecretari;l_de Pessoal, Fi~ 
nanceira e de Patrimônio são de importância vital para a 
instituição que integramos e·êstão a-mer~cer cuidados es
peciais ern face do crescimento natural de suas atjvjdad~ 
em consonância com o_aumerito de importância -que as
sume o Senado Federal no contex~o do Poder L_~gislativo 
que vem, aos poucos, readquirindo suas prerrogativas de 
Poder soberano". 

A douta Comissão de Constitujçã_o e Ju$tiça aprovou 
a matéria e, riO âiilbito de competência desta Comissão, 
não há quaisquer objeções que a inibam. 

Contudo, e visando ao aprimoramento da matéria no 
que tange à sua plena e escorreita execução, somos leva
dos a propor dQis ligeiros reparos à proposição da egré
gia Comíssào Diretora desta Casa. 

Trata-se do preceituado nos arts. 6' e 7<~ do projeto. O 
primeiro, por cOnsubstanciar equívo de red"ação, certa
mente derivado da composição mecanográfica, pois con
signa a hexpressão'' "os ca~gos de Diretor do Patrimô
nio" quando, em verdade, apenas existe um único cargo 
dessa natureza na estrutura administrativa do Senado. 
Certamente o dispositivo Pretendia refe"rir.:se aOs cargOs 
de DiRtor da Sübsecretaiia do Património, -ds. Subsecre
taria Financeira e da Subsecretaria de Pessoal, em re
lação aos quais são os r_espectivos órgãos modificados 
por força da proposição sob exame. oe qualquer forma~ 
a alteração da nomenclatura desses cargos não poderá 
ser feitã-mediante lei Interna corporls, como prevista no 
presente projeto de resolução, uma vez que expressamen
te fixada pela Lei n<~ 5.900; de 9 de julho Qe_.l973, elabo~_ 
rada com base no art. 42, IX, da Constituição Federal. 
No que se refere ao disposto no art. 79 do projet0 1 que 
prescreve a lotação de um_contínuo_ em Cada Serviço, ora 
sob regime de criação,- Verifica-Se a- inadequàção da me
dida com a sistemática do Regulamento Administrativo 
do Senado- Resolução n'~ 58, de 1972- o qual estabe
lece rito diferente para o regime de lotação dos serv_ido
res da Casa, ilú:diante distribuição, ex oficio, pelo 
Diretor-Gei'al, de acordo com as necessidad~_d_os_ser
viÇos. Assim, a forma· de lotação di reta nos Serviços dos 
órgãos dirigentes- do Senado (Secretarias-e S.14b-!e_çreta
rias), além de corresponder a uma medida casuística e 
em desacordo com a prática- regUlamentar, poderia i:ns_e
jar posídOnainimto contrário-aoS princípios de hierar- _ 
quia que tutelam a ordem administi3liva: 

Em face do_exposto, opinamos pela aprovação do pro
jeto, com as ·seguintes emendas: -

Emenda n9 1-CF 

Suprima-se o art 6<~ do projeto, renumerando-se os 
subseqUentes. 

Emenda nt 2-CF 

Suprima-se--o art. 7<~ do projeto, íCenu'!lerando-se_ os_ 
subsequentes. _ 

Sala das ComissõeS, 29 de novembro de 1984. --José 
Lins, Presidente em exercício - Jutahy Magalhães, Re
lator - Passos Pôrto .:...._ Josf Fragelli -Jorge Klllume 
- Virgfllo Távora - Pedro Simon - Hélio Gueiros -
Saldanha Derzi. 

O SR. PRESIDENTE (Lomanto Júnior)- O Expe
diente lido vai à publiCação. 

O SR. PRESIDENTE (Lomanto Júnior)"- Em Ses~ 
são anterior, foi lido o ofíCio n9 S/37, de 1.984, da Prefei
tura Municipal de Manaus_ (AM), solicitando autori~ 
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zação do Senado_ para realizar operação de empréstimo 
externo no valor de USS 20.000:000,00 (vinte milhões de 
dólares), para os fins que especifica. 

A matéria ficou agua"rdando, na Secretaria Geral da 
MeSa,- a cOmplementação dos documentos necessários. 

Tendo a Presidência recebido os referidos_documen
tos, despachará a matéria às ComiSsões de Finanças, de 
Constituição e Justiça e de Munic!pios. 

O SR. PRFSIDENTE (Lomª-nto Junior)_- Sobre a 
mesa:--êomuniCa_ç_ão que vai ser lida pelo Sr. I<~~ 

-Secret-ário. 

É lida a seguinte: 

Senhor Presidente, 
Tei1ho a honra de comunicar a V. Ex• que m~ausenta

rei -do País, para, devidamente autorizado pelo Senado, 
na f.Orma do úf. 31í,-§ 2"', da ConstitUiÇão e art. 44 do Re-_ 
gimento Interno, participar, como Observador parlamen
tar, da Delegação do Brasil à trigésima nona Sessão da 
Assembléia Geral das Nações Unidas. 

Atenciosas saudações, Hélio Guelros. 

Q_SR. PRESIDENTE (Lomanto Júnior)_- A_ co~u-
ni~~Ção.lida vai à PubliêaÇão. · -

. .Sobre a mesa, requerimentos que vão ser lidos pelo Sr. 
1<~-Secietário. -

São lidos os seguintes: 

IIEQUERIMENTO N• 378, DE 1984 

Requeremos urgência, nos termos do art. 371, alínea 
b, do Regimento interno, para a Mensagem Presidencial 
n'~ 220, de 1984, pela qual o Senhor Presidente da Re
pública solicita autorizãção do Senado para que o Go
verno do Estado do Mato Gros.so do Sul possa contratar 
operação de crédito no valor de Cr$ 20.470.140.000 (vin~ 
te bilhões, quatrocentos e setenta milhões, cento e qua
renta mil cruzeiros). 

sãJa das Sessões, 3 de dezembro de 1984. ~ A_loyslo 
Chaves - José lgnáclo Ferreira. 

REQUERIMENTO N• 379, DE 1984 

Requeremos urgência, nos termos do art. 371, alinea 
-----T.-b .. -do Regímenoto fntern(); para o Ofício S/31, de 1984, 

do Governador do Estado da Paraíba, ~olicitando auto
rização do Senado Federal para que aquele Estado possa 

- ria!izar operaçãO de empréstimo externo "no--valor de 
USS 15,100,000.00 (quinze milhões e cem mil dólares). 

Sala das Sessões, 3 de dezembro de 1984. - Aloyslo 
aiaves - José lgnáclo FerfelrL - -

O SR. PRESIDENTE (Lo manto Júnior)- Os reque
rimentos lidos serão votados após a Ordem do Diã i-tos 
termos regimentais. 

O SR. PRESIDENTE (Lomanto Júnior)- Passa-se à 

ORDEM DO DIA 

Item 1: 
Discussão, em turno únicO, da redação finallofe

recida pela Comissão de Redação em seu Parecer n<~ 
821, de 1984), do Projeto de Resolução n"' 65, de 
1984, que autoriza reassentamento de ex-ocupantes 
de áreas indígenas, mediante alienação de terras de 
domínio da União. 

Em discussão a redaçã6 final. (Pausa._)_ -
Não havendo quem queira discuti-la, declaro~a encer

rada. 
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Encerrada a discussão, a redação final é consider:ada 
definitivamente aprovada, nos termos do art. 359 do Re
gimento Interno. 

O projeto v ai à promulgação.-
E. a seguinte a redação final aprovada 
Redaçio final do Projeto de Resolução n9 65, ·de 

1984 
F~_ço saber que o_ Senado Federal aprovaa, nos termos 

do ar1. 171~ parágrafo único, da Constituição, e eu, Presl
«!.::nte, promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO N• , DE 1984 

Autoriza o re_assentamento de ex-ocupantes de 
áreas indfgenas, mediante alienação de terras de 
domfnlo da União. 

O Senado Federal resolve: 
Art. J9 Ê autorizado o reassentamento de ex

ocupantes da Reserva Indígena de Parabubure, situada 
no Estado de Mato Grosso, mediante alienação de te"rras 
de domínio da União, pelo Poder Executivo. 

Art. 2'~ A alienação de que trata o artigo anterior se
rá féita ao espólio de Iurdes Braga Torres, com dispensa 
de licitai;:ão, observado o disposto no Decreto n<~ 84~832, 
de 24 de junho de !980, afterãdo pelo Decreto n<~85.210, 
de 29--de -setembro- de- 1980. 

§ --1'~ A á~cii-a sef alien3.da é de 4-.618 hectares e cons
titui" parte da Gleba "Belo Monte- A", de propriedade 
da União, 'situada no Município de Senador José 
Porfirio;--no -Estado-do -Pa-r-á; 

§ 2q O Poder Executivo expedirá o título definitivo 
de domínio pelo preço de terra nua, de acordo com os 
valores estabelecidos pelo Instituto Nacional de Coloni
zação e Reforma Agrâria - INCRA. 

Art. 3<~ Esta Resolução entra em vigor- na data de 
sua publiCãção. 

Art. 4'~ Revogam-se as disposições em contrário. 

SR. PRESIDENTE (Lomanto Júnior) - Item 1: 

PROJETO DE LEI DA CÂMARA N• 233, DE 1984 
(Em regime de_ urgência-;_ art. 371 - B, 

do Regimento Interno) 

Discussão, em segundo turno, do Projeto de _Lei_ 
da Câmara n<~233, de 1984 {n<~ 3.740/84, na'Casa de 
orig"em); que dispõe sobçe a_criação de cargos no 
quadro permanente da Secretaria do Tribunal Re
gional Eleitoral do Estado de Goiás e dá outras pro
vidências, tendo 

- P~RECERES ORAIS, favoráveiS, preTeridos 
em Plenátio, das Comissões: 

·-de Serviço Público CivU e d~ Finanças. 

A matéria: ConstoU da ordem do dia da sessão extraor
dinária de 30 de novembro último, tendo sido aprovada 
em primeiro turno. (P<!-usa.) 

Oiséussão dÕ PrOJeto, em segunddo turno: (Pausa.) 
Não havendO quein queira discuti-lo, declaro-a encerra
da. Nos termos do inciso II do art. 322do Regimento In
terno, a matéria depende, para sua aprovação, do voto 
favorável da maioria absoluta dos membros da Casa, de-
vendo a votação ser feita pelo processo nominal. 

Tendo havido, entretanto, acordo entre as Lideranças, 
a matêria foi aproVada, em 1'~ turno, simbolicamente. 
Assim, erO consonância com aquela decisão, a Presidên
cia irá submeter o Porjeto ao Plenário, em segundo tur
no, pelo meSmo proCesso. _ 

Em ·votaçã.O_O_ pi-õjeto-, em segundo turno. 
Os Srs. Senadores qUe o ~provam pC:rmãrieçam senta

do-s. (Pausa.) 
Aprovado. 
O Projeto vai à sanção. 
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É o seguinte o projeto aprovado 

PROJETO DE LEI DA CÃMARA 
No 233, DE 1984 

(Nt3.7o40/84, na Casa de origem) 
De iniciativa do Tribwial Superior Eleitoral 

Dispõe sobre a criação de cargos oo Quadro Per~ 
manente da Secretaria do Tribunal Regional Eleitoral 
do Estado de Goiás e d' outra prol'idêll:clu. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1'1' Ficam criãdos no Quadro Permanente da 

Secretaria do Tribunal Regional Eleitoral do Estado de 
Goiás, ilO Grupo Direção e Assessorameni:o Superiores, 
Código TRE~DAS~IOO, oS seguintes cã.Tgos de provi
mento em comissão: 
I- na Categoria Direção Superior, 6Ts-C:iSrc-ãrgos de 

Diretor-de Subsecretaria, Código TRE-DAS-101; 
II - na Categoria Assessoramento Superfor; 1 (um) 

cargo de Assessor, Código TRE-DAS-102. 
Art. 2~_ As despesas decorrentes da aplicação desta 

lei correrão à cOnta das d_otações orçamentárias próprias 
do Tribunal Regional Eleitoral do Estado de Goiás, ou 
de outras para esse fim destinadas. 

Art. 39 Aplicam-se ao -Tribunal Regional Eleitoral 
do Estado de Goiãs, relativamente à sua Sc:kretaria, as 
disposições do art. 51' da lei n"': 7.178, de 19 de dezembro 
de 1983. 

Art. 4~> Esta lei entra em vigor na data de sua publi-
cação. 

Art. 51' Revogam-se as disposições em contr-áriO. 

O SR. PRESIDENTE (Lomanto Júnioi)-:._ Esgot-ada 
a matéria constante da Ordem do Dia. 

Vai-se passar, agora, à votação do Requerimento n~' 
37&, lído no Expediente, de urgência para a Mensagem 
n9 220~-de 1984. 

Em vot~çã~ o requerimento. 

Os Srs. SenadOres que o aprovam pefinãiieçam senta
dos. (Pausa.) 

Aprovado. 
Aprovado o requerimento, passa-se à apreciação da 

matéria que fõi despRChaaa-às Comissões de Econ_omia e 
de Constituição e Ju_stiça. 

Sobre a mesa,.o Parecer da Comissão._de _ _Ecoll.cLmía 
que vai ser lido pelo Sr. 19-Secretário. 

É lido o seguinte 

PARECER N• 896, DE 1984 

Da Comlssio de Ec_oaomla, sobre a Mensagem ft9 

220, de 1984 (n9 435/84 - na origem), do Senhor 
Presidente da Rep6blica, pro_poado ao Senado Fede
ral seja autorizado o Governo do Estado de Mato 
Grosso do Sul a elevar em CrS 20.470.1-40.000 (vinte 
bfihões, quatroa:ntos e setenta mUbaes, cento e qua
renta mU cruzeiros) o montante de IDA dbtda c:oosoll
dada Interna. 

Relator: Senador José FngeiU 
O Sellhor Presidente da República encaminha ao exa

me do Senado F~Q~-ral (art. 42, item VI, da Consti
tuição), proposta no sentido de que seja o Governo do 
Estado de Mato Grosso do Sul autorizado a contratar 
operação de crêdito no valor CrS 20.470.140.000 (vinte 
bilhões, quatrocentos e setenta milhões, cento e quarenta 
mil cruzeiros), equivãlente a 2.000;000 de UPC, à ra~ão 
de CrS 10.235~07 para o 2'~ semestre de 1984- junto ao 
Banco do Estado de Ma.t-º GroS§Q_S.A., este na qualida. 
de de agente financeiro d<L Qanco Nacional da Habi
tação, destinada ao finanCiãlnento de obras de infra
estrutura, tais como rede de água potãvel, esgotos, 
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meios-fios, pavimentação e outros, em conjuntos habita· 
cionais" empreendidos pela COHAB/MS. 

2. Cãracteristlcas da operação: 

•• A- Valor: Cr$ 20.470.140.000 (corresponden
te a 2.000.000 de UPC à razão de Cr$ 10.235,07 para 
o 21' trimestre de 1984); 

B-Prams: 
1 -de carência: 18 meses, 
2- de amortização: 216 meses; 
C-Encargos:-
1- Juros: 4% a. a. para o BNH e 1% a.a. para()_ 

agente: 
2- correção monetãria: de acordo com o Plano 

de CorrÍ!ção Monetária (PCM); 
3- outros encargos~ 2% sobre o desembolso. 

_ [L- Garantia: Yinculação de parcelas do_ Im
posto sobre a Circulação de -Mercadorias (ICfv):); 

E - Destinaçio dos remnos: obras de infra
estrutura, tais como a rede de água potável, esgotos, 
meios-fios, pavimentação_ e outros, em conjuntos 
habitacionais empree·ndidoS pela COHAB/MS,_" 

3 •. Segundo o parecer apresentado pelo órgão finan
ciador, a operação de crédito sob exame é viável econó
mica e financeiramente. 

4. O processo é acompanhado dos seguintes elemen
tos principais: 

a) Lei Estadual n' 183, de 18 de dezembro de 1980, 
autorizadora da operação; --

b) Exposição de Motivos (EM 143/84) do Senhor Mi~ 
nistro -de Estado da Fazenda ao Exm9 Senhor Presidente 
da República, comunicando que o Conselho_Monetário 
Nacional, ao apreciar a- proposta, manifestou-se favora
velmente ao pleito, formulado conforme o_art. 2' daRes. 
n~' 93, de 1976, do Seriado Federal; e 

c) parecer do Banco Central - Departamento de 
Operações com Tltulos e Valores Mobiliários, favorável 
ao rl_eito. 

5. Do estudo de viabilidade apresentado pelo Banco 
Central do Brasil,_ destacamos os seguintes itens para a 
análise da capacidade d_e pagamento da entidade: 

5.1 ...:... Dados relativos ao balanço de 1983 
Valor: Cri milhões 

- Receita Total ......... , .... 205.050,5 
-Operações de crédito ............. ~ _. 83.955,2 
....:. Receita Líquida ....••.••... ~-· 121.095,3 
- fndice de -correçãci (Inaio-84) ............ 1,5893 
-Receita Liquida corrigidâ. ........... 192.456,8 

5.2-Limites Operacionais (art. i' da Res. n'~ 62). 

Valor: Cr$ 

- Montante Global (70% do DS) 
(Item I)........................... 134.719,8 

- Crescimento Real Átlual 
(ZO%doDS)(Itemll) .. .. .......... 38.491,4 

- Dispêndio Anual Máximo 
(15%doD5)(ltemlll) .............. 28.868,5 

- Responsabilidade por Títulos 
(35 de DS)( Item IV) • , •••••••••••••• 

6. ConsHlerando todo O- endividamento da referida 
entidade (intra + extralimite + operação sob exafne ~ 
operação extralimite e ainda não liberada), mesmo assim 
ele permaneceria contido nos tetas fixados pelos itens I, 
II e III e do art. 211 da Res. 62, _de 1975. 

7. Trata-se, entretanto, de uma operação extralimite" -
a que por força das disposições contidas no art. 29 da 
Res. n~ 93, de 1976, não se aplicam os citados limites (i
tens I, II e IU) fixados no art. 211 da Res. n' 62, de 1975, 
ambas do Senado Federal, haja vista que os recursos a 

c- serem repassados provêm do Banco Nacional da Habi~ 
taçào. 
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8. Além da característica da operação extralimite, a 
assunção do compromisso sob exame não deverá acarre
tar maiores pressões na execução orçamentária dos pró
xímos exercícios, tendo em vista o exame do cronograma 
de desembolso de toda dívida consolidada interna (folha 
11). 

9. Cumpridas as exigências do Regimento Interno e 
nas normas vigentes, concluímos por apresentar o se-
guinte: · 

PROJETO DE' RESOLUÇÃO N• 121, DE 1984 

Autoriza o Governo do Estado de Mato Grouo do 
Sul a contratar operaçio de crédito no valor de CrS 
20.470.140.000 (vinte bUhões, quatrocentos t setenta 
milhões, cento e quarenta mD cruzeiros). 

O Senado Federal resolve: 

Art. J9 ~o_ Governo do Estado de Mato Grosso do 
Sul, nos termos do art. 211 da Resolução n9 93, de 11 de 
outubro ·_de 1976, do Senado Federal, autorJziido a_con
tratar operação de- créd}to no vaio r de CrS 
20.470.140.000-(vin(e bilhões, quatrocentos C setenta mi
lhões, cento e quarenta mil cruzeiros), correspondente a 
2.000.000 UPC considerado o _v_alor Õominal da UPC de 
CrS 10.235,07, vigente no 211 seme_stre de 1984, junto ao 
Ban_co -dei Estado de Mato Grosso-S_.A., este na qualida
de de agente financeiro do Banco N~cional da Habi
tação, destinadO ao financiamento de obras de infra
estruturª, tais como _rede de água potãvel, esgotos., 
meios- fios, pavimentação e outros, em conjuntos habita
cionais empreendidos pela COHAB-M_S, obedecidas as 
condições admitidas pelo Banco _Central do Brasil no 
respectivo processo. 

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

Sala das Comissões, 28 de novembro de 1984.- Ro
berto_ C_ampos, Presidente --José Ftagellt, Relator -
Lufz Cavllcante- Benedito Ferreira- Fábio Lucena
Fenumdo Henrique Cardoso. 

O SR. PRESIDENTE (Lomanto Júnior)- A Comis
s.ão de E_conor11ia concJui o. seu parecer pela apre.coentação 

- do Projeto de-Resolução n9 121/84, que autoriza o Go
verno do EstFtdo _de_Ma~o GrQSSO do Sul a contratar ope
ração de c~édito no valor_ de CrS 20.470.140.000,00 para 
os fins q-ue especifica. Dependendo de parecer da Cpmis
são de ConstitUição e Justiça. 

Solicito ao nobre Senador José Fragelli o parecer da 
Comissão de Constituição e Justiça. 

O SR. JOSt: FRAGELLI (PMDB- MS. Para profe
rir" parecer.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores: 

O presente Projeto dC Resolução, de autOria da Co
missão de Economia do Senado Federal, como conclu
são de seu Parecer sobre a Mensagem n~' 220/84, do Se
nhor Presidente da República, autoriza o Governo do 
Estado de Mato Grosso do Sul, nos termos do art. 29 da 
Resolução n~' 93, de II de outubro de 1976, do Senado 
Federal, a elevar o montante de sua dívida consolidada 
interna em Crl20.470.140.000 (vinte bilhões, quatrocen
tos e setenta milhões e cento e quarenta mil cruzeiros), 
correspondente a 2.000.000 UPC, considerado o valor 
nominal da UPC de ~r$ 10.235,07, vigente no 29 semes
tre de 1984, junto ao Banco do_Estado de Mato GroSso 
S.k, -este na qualidade de agente financeiro -do Banco 
Nacional da Habitação, destinada ao financiaineilto de 
obras de infra-estrutura, tais como rede de água potável, 
esgotos, meios-fios, Pavimentação e outrÕs, em conjun
tos habitacionais empreendidos pela COHAB-MS, obe
decidas as c_ondições admitidas pelo Banco Ceritrãf do 
Brasil, no respectivo processo. 
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O pedido foi formulado nos termos do precei!_u~do no 
artigo 29 da Resolução n"' 93, de 1976, do St:nado Fede
ral, implicando, por conseguin~e. a não observância dos 
límites fixados no artigO L"' da Resolução númer'! 62, de 
1975,- ta:mbêin do Senado Federal, e se faz acomPanhar 
de toda documentação e:;dgida pela legislação. 

Assim, verifica-se que a proposição foi elaborada_con
soante as prescrições legais e regimentais aplicâvCis à es-
pécie_, merecendo, por isso; o nbsso encaminharnento__fa
vorável, no que tange aos aspect_os de consütucionalida
de, juridicidade e técnica legislativa. 

Ê o parecer, Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Lomanto Júnioi')- O p·arecer 
é favorável. Completada a instrução da matéria, passã~se 
à imediata apreciação do_ projeto, em turno úriicp. 

Em discussão o projetO. {Pausa.) 
Não havendo quem peça a palavra, encerro a discus~ 

são. 
Em votação. 
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer 

sentados. (Pausa.) 
Aprovado. 
O projeto vai à Comissão de~edaç~o. 

O SR. PRESIDENTE (lomanto Júnior)~ Sobre a 
mesa, o parecer da ConiissãO_Q.e Redação_que vai ser lido 
pelo Sr. !~>~Secretário. - -

É li-do o seguinte 

PARECER N' 897, DE 1984 
(Da Comlssio de Redaçio) 

Redaçio final do Projeto de ResoluçiO 11'1121, de 
1984. 

Relator: Senador Jorge Kalume 
A Comissão apfese-nta a redação _final do Projeto de 

Resolução n~" 121, de 1984, que autoriza o Governo do 
Estado de Mato Gro&so do Sul a contratar operação de 
crédito no valor de Cr$ 20-.470.140.000 (vinte bilhões, 
quatrocentos e setenta milhões, cento e quarenta mil cru
zeiros). 

Sala das Comissões, 3 de dezembro de 1984.- Joio 
Lobo, Presidente -Jorge Kalume, Relator - Siddanha 
Derzi. 

ANEXO AO PARECER No 897, DE 1984 

Redaçio final do Projeto de Resoluçio nl' Jll, de 
1984. 

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

RESOLUÇÃO N• , DE 1984 

Autoriza o Governo do Estado de Mato Grosso do 
Sul a contratar operação de crédito no valor de CrS 
20.470.140.000 (vinte bllhies, quatrocentos e setenta 
milhões, cento e ,quarenta mil cruzeiros). 

O Senado Federal resolve: 
Art. l~' É o Governo do Estado de Mato _ _Grosso do 

Sul, nos termos do art. 2'~' d~ R~olução n~' 93, de 11 de 
outubro de 1976, do Senado Federal, autorizado a con
tratar operação de crédito, no valor de Cr$ 
20.47Q.J_40.000-(vinte bilhões, quatrocentos e seten_ta m_i
lhões, cento e quarenta mil cruzeiros), correspondente _a 

2.000.000 UPCs considerado o valor nominal da UPC de 
Cr$ 10.235,07 (dez mil, duzentos e trinta e cinco cr~zei
ros e sete centavos), vigente no 2~> semestre de l984,junto 
ao Banco_ do Estado de Mato Grosso S.A., e§te na quali
dade de agente financeiro do Banco Nacional da Habi-
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tação -- BNH, destinada ao financiamento de obr_as de: 
infra-eStrutUra, tais COmo rede de água potável, esgotos, 

- meios-iras, pavimentação e outros, em conjUntos habita
cionais_ enipreendidos pela CQH_AB-MS, obedecidas as 
condições admitidas pelo Banco Central do Brasil no 
respectivo processo. 

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

O SR. PRESIDENTE (lo manto Júnior)- Achaildo
se.em_regíine de urgência a matéría-cuja redação final 
acaba de ser lidã~Cfeve esta ser imediatarilente si.ihinetidi 

---à deliberação do plenário. 
Em discussão a redação final. (Pausa.) 
Nªo havendo quem peça a palavra, encerro a discus-

são. -
E~ votaçã_o, 

_ Os Srs. Senador_~~- que a aprovam queiram permanecer 
sentados. (PaUsa.) -

Aprovada a redação final, o projeto vai à promul~ 
gação, _ ___ 

O SR. PRESIDENTE (loinanto Júnior) - l:'assa-se 
agora à votação do Requerimento n'~' 379, lido no Expe
diente, de urgên-cia pani"o Ofício n~' S/31, de 1984. 

Em votação o requerímento. _ 
Os SrS:-Senadores que o a-provam -permaneÇam senta

dos. (Pausa.) 
_-A_pro-vado. 

Aptovado o requerimento, passa-se à apreciação da 
matéria que foi desP,.achada às Comissões de FinanÇas e 
de ConStituição e JuStiça, -

Solicito do nobre Senador Saldanha Derzi ó parecer 
da ComiSsão de FinanÇaS~ 

O SR. SALDANHA DERZI (PMDB - MS. Para 
emitir parecer.) --sr. Presidente e Srs. Sen_adores~ 

Nos termos do art, 42, item IV da Constituição, ó Se
nhor Governador do Estado da Paraíba solicita ao Sena
do Federal, autorização para contratar operação de em
préstimo externo, n·o valor de USS: 15,100,000.00 (quinze 
mílhões e cem mil dólares norte-americanos), de princi
pal, com a garantia da União, destinada à liquidação dos 
compromissos externos vencidos e vincendos em 1984, e 
vencíveis em 1985. 

2. A operação deverá ser realizada _em duas e_tapas, 
obedecendo Q seguinte cronograma, conforme.estabelece 
o Aviso n'~' 1.044/84, da Secretaria de Planejamento d<!
Presidencia da República. 

Em 1984 ..• _. ..... ,. USS 4,7 milhões 
Em 1985 .........•. _. _ ... US$ 10,~ miJI:J,_õ~s_ 
Total US$ 15,1 milhões 

3. Segundo o Plano de Aplicação- anexo- o em-
présfímo terã as següintes aplicações específicas: 

ua) Rolagem da dívida vencida em 1984: 
Banco do Brasil (Grand Cayman) e 
Bank of Nova Scotia , .·. _ '-". USS 4,7 milhõ~s 
b) Rolagem da dívida vencível em 1985: 
Banco do Bra~il (Grand Cayman) e 
Bank of Nova Scotia .. , .. _, USS 10,4 milhões 
Total ~ USS 15,1 milhões 

4. As condições da operação são-: prazo de carência: 
5 anos, acrescido do prazo de amortização de 4 anos, 
num total_de 9 anos com juros de 2% + Libor de 10% a.a. 

5, __ .Em atendimentÔ às normas da ComisSão de Fi
nanças, foram solicitadas as informações fu-ifaamentaiS
para a anãlise do endividamento do Estado da Paraíba. 

Assim temos: pos. em 31/08/84. 
Administração Direta. Valor em: CrS 106 ___ 

Dívida lntralimite 
_ DMda_ Extrallmlte 

Drvtda Externa Contratada 
Dívida Externa autorizada== 

_70/84) 
Total 

~ 52.706 
~ 76.191 
~ 126.420 

16.200 (Res. n'l 

= 271.417 
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6. Análise a) Montante Global: 
Do total da dívida, ~evemos considerar a intralimite 

{CrS 52~706 milhões) e a externa total (Cr$ 126.420 mi
lhões+ Cr$ 16.200 milhões= CrS 142.620 milhões) per
fazendo CrS 195.326 milhões. Este último valor compa
rado com os parâmetros fixados pelo art. 21' da Res. n~' 
62, de 1975, modificada pCla Res. n~' 93, de i976, ambas 
do Senado Federãl, que fixou para o montante da dívida 
interna consolidada o valor de Cr$ 127.069.600 mil, reve
la que o Montante GJobal real se acha extrapolado em 
Cr$ 67.257 mil. 

b) DisPêndíO Anual: Com o cronograma de pagamen
to fornecido (1984/90), nele incluídas as dívidas intrali~ 
mite e exte-rna, vencíveis- em 198_4, os dispêndios al
canÇam as parcelas: 

- Valor em Cr$ milhões 
Dívida Intralimite 
D(vida Externa contratada. 
Divida Externa autorizada 

= 4.609 
~ 8.295 

- (Res. "' 70/84) 
12.904 

7. Assim, o dispêndio em 1984 está aquém do limite 
fixado pelo art. 2~ das Res. n'~'s 62/75 e 93/76.-Para 1985, 
o perfil da dívida já" se altera completamente pois tere

- 1'!10S os- seguintes_ valores; 

lntralimite
Externa contratada 
Externa autorizada 
Total· 

= 10.911 milhões 
= 29.386 milhões 
~ 8.533 milhí!es 

= 48.830 milhões 
8. Vemos que o v-alor acima extraPola o liniiie fixado 

pelo parâmetro do item III das citadas Resoluções, ha
v6ild0 necessidade, antes--de qua-lQuer o-utra oPeraÇã-o ot.i 
contratação externa, de uma reprogramação do perfil da 
divida daquele Estado principalmente a partir de 1985. 
Coffi o reéScalonãinento- dã divida no Valor deUS$ 15,1 
mífhões, além de não termos com a referida operação 
urna eleVação do lnontantr global, os dispêndios anuais 
de 1985 a [990 permanecerão com valores aproximados 
de Cr$ 48.830 milhões (a preços de agosto de 1984) que, 
com· 6 advento de receitas futuras e o resu1tado-ôos in~ 
vestlnlentos realizados com á oPeração 'de USS: 60,0 m-i
lhões anteriormente autorizada, poderá o Estado da Pa
raíba cumpríi os SeUs compromisSoS internos e externos, 

Para atender as disposições do Regimento Interno e 
da legislação pertinente, foram anexados ao processado 
os seguintes documentos: 

a) cópia da Lei Estadual n~' 4.622, de 31 de agos~ 
to de 1984, autOrlzàndo o Governo Estadual a con~ 
tratar uma operação de crédito externo, para refi~ 
nanciamento da dívida externa até o limite de USS 
18,0 milhões de dólares; 

b) Aviso n~> 1.045, de 6 de novembro de 1_984, da 
SEPLAN, reconhecendo o caráter prioritário da 
operação e a capacidade de pagamento do Es_tado 
até o limite_ de USS 1~.1 milhões de dólares; 

c) Exposição_ de Motivos n~' 166, de 22 de no
vembro de l 984 do Senhor Ministro de Estado da 
Fazenda, favorável, enviada ao Senhor Presidente 
da República, propondo o seu encaminhamento ao 
Senado Federal, para os fins do art. 42, item IV, da 

-Constituição; 
d) Oficio (FIRCE- CREDJ; n• 327 /84) do De. 

partamento de_ Fiscalização e Registro de Capitais
Estrangeiros, credenciando a operação em pauta, 
conforme atribuições conferidas pelo Dec:. nl' 
65.071, de27-8-69 e pelo Dec. n' 84.128, 29-10-79; 

e) comportamOJJto da dívida estadual (interna e 
externa): 

f) OfJcio ....::.-(SAREM n9 347/84)- da Secreta
ria_çje Artieulação com os Estados e Municípios, re
conhecendo a prioridade -e a capaCidade de paga
mento do Estado da Paraíba. 
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10. O exame das cOndições crCditíCias d8._ operação 
será efetua:do pelo Ministêrio da Fazenda, em articu
lação com o Banco _Central do Brasil, nos termos do art._ 
19, i_nciso II do Decreto n~' 74.1_57, de 6 de junho de 1974, 
assim que apresentada a respectiva minuta de_ oonttato 
com o grupo finarii::lador.-

11. O Senhor Presidente da República autorizou o 
Governo do Estaçio da Paraíba a dirigir~se ao Senado 
Federal, na Torma do art. 42, item TV, di! Çonstituíção. 

12.- No caso, foram cumpiidas as exigências do Regi
mento Interno (art. 403, alíneas a, b e c). Assim opiria
mos favoravelmente à solicitaçã~, nos termos do seguin
te: 

PROJETO DE RESOLUÇÃO N• 122, DE 1984 

Autoriza o Governo do Estado da Paraíba a reali
zar operaçio de empristlmb externo, no valor de USS 
15,100,000.00 (quinze mUbões e cem mU dólues 
norte-americanos) destinada à llquidaçio dos com~ 
promiMOS externos exbtentes e l'ellCÍvels em 1985. 

O Senado Federal resolve: -· . . -~ 

Art. 19 f; o GoVerno do Estado da ParaíBa aul!Jriiã
do a realizar, com a garantià. da UniãO, uma Operação de 
empréstimo eXterno, nO valor de USS 15,100,000.00 
(quinze milhões, e cem mil dólares norte--americaiios) oti 
o equivalente em outr~.s moed.a.$, _de __ principal, junto a 
grupo financiador a ser indicadoL destinada à liquidação 
de compromissos externos já existentes e vencíveis em 
1985, obedecidQO s.eguinte cronograma de contratações: 
em 1984, USS 4,700,000.00 (quatro_milhões _e setecentos 
mil dólares n_orte-americ_anos); cm_ 1985, USS 
10,400,000.00- (dez_miJhões e quatrocentos mil dólares 
norte-americanos). 

Art, 29 A operação realizar-se-á nos termos aprova.: 
dos pelo Poder Executivo Fede.ral, inclusive o exame das 
condições creditícias da operação a ser_efetuado pelo Mi
nistério da Fazenda cm articulação com o Banco Central 
do Brasil, nos te~mos do art. {9, item II, do Decre_!~ n9 
74.157, de 6 de junho d!= 1974, obedecidas as demais_~_i.-_ 
gências dos órgãos encarregados .da execução da politica 
econômico-fimi.ncei_ra do Governo Feder:al, e, ainda, o 
disposto na Lei Estadual n9 4.622, de 31 de agosto de 
1984, autorizadora da operação. 

Art. 39 Esta re_solu.cão entra em vigor na data de sua 
publicação. 

O SR. PRFSIDENTE (Lomanto Júnior)_;: O parecer 
da Comissão de Fiilanças conclui pela apresentação do 
Projeto de Resoluçii_o n9 122 de 1984. que autoriza a· ao~ 
verno do Estado âa Paraíba a realizar operação de em
préstimO exter-no no valor de USS 15,100.0_0 (quinze mi
lhões e cem mil dólª-rcs), dependendo do. parecer da Co~ 
miSsãO de Conslitulçã.o e Justiça. 

O SR. HtUO GUEIROS (PMDB- PA. Para emitir 
parecer.) - Sr. ~xesjdente, Srs. Senadores, nos termos 
regimentais a Cõfuissão- de Finanças apreSenta ·p-rofeta 
de resolução, pelo qual, fica o Governo do Esta_do da Pa
raíba autorizado a realizar, com a garantia da União, 
uma operação de empr!&stimo exü::rnO, no valor de USS 
15,100,000.00 (qliiilze milhões e cem mil dóJares norte-. 
americanos) ou. o equivalente em outras moedas, de prin
cipal, junto a grupo financiador a ser indicado.~ destina
da, à Ii(juidação de compromiSsos externosjâ exiSte:ntes e· 
vencíveis em 1985, obedecido o seguinte cronogra,_iria da 
contratações: em 1984, USS 4,700,000.00 (quatro mi
lhões e setecentos mil . dólares norte-americ'anos); em 
1985, USS 10,400,000.00 (dez milhões e quatrocentos 
mil dólares norte~americanos). 

A operação de crédito, na conformidade do artigo 29 
do referido projeto, "realizar-se-ã nos termoS ãpicivados 
pelo Poder Executlvo Federal, inclusiVe- o exa·medas 
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condi~ões Credit1cia.S da operação a ser efetuada pelo Mi
nistério dU Fazenda, Cm articulação com o Banco Cen_
tral do Brasil, nos termos do art. I~", item II, do Decreto 
n9 74. r 57: de-6 de jUnho de 1974, obedecidas -as demafs 
exigências dos Órgãos encarregados da execuÇão da 
politica-econômico-financeira, do Góvei"nb Federal, e, 
ainda, o d\sposto na Lei Estadual n~ 4.622, de 31 de agos-
to de 1984". -

P~fa' atender as disposições do RegimentQ Interno e 
da legislação pertinente, foram anexados ao processado 
ós seguintes documentos, além dos exigidos pela Comis
sãO de Fiilanças, conforme o exame do parecer daquela 

. Comissão; _ 

a) Cópia da Lei Estadual n9 4.622, de 31 de agos
to de 1984, autorizando o Governo Estadual a con
tratar uma operação de crêdito externo, para refi~ 
nanci<imento da dívida externa até o limite deUS$ 

... ~ 8~0 milh?e_s_ de dólares; 

b) Aviso n~ 1.045, de 6 de novembro de 1984 da 
SEPLAN, reconhecendo o _caráter prioritário da 
operação e a capacidade de pagamento do Estado, 
até o limite de USS 15,1 milhões.de~dólares; 

C) Exposição de Motivos n'~ 166, de 22 de no
Vembro de 1984, do Senhor Miilistro de Estado da 
Fazenda, favorável, enviada ão Senhor Presidente 
da Répública, propondo o seu encaminhamento ao 
Senado Federal, para os fins do art. 42, item IV, da 
Constituição;· 

d) Oficio - (FIRCE-CREDE no 84/n7) - do 
Departamento _de Fiscalização e Registro de Capi-

- tais· Estrangeiros, credenciando a operação em pau
ta, conforme atribuições conferid.as pelo Dec. n9 
65.071, de 27/08/69 e pelo Dec. n• 84.128, de 
2'T/10j79; 

e) comportamento da divida E!il.adual (interna e 
externa); e 
-- f) Oficio- (SAREM n9 374/84)-:- çla Secretaria 
de Articulação com os Estados e Mu'nicípiOs reco
nhecendo a prioridade e a_capacidade de pagamento 
do Estado da Paraíba. 

Como se verificá do exposto, a matéria fõT detalhada
mente e11:aminada pela Comissão de Finanças que, após 

. cllrripridas todas as eXigências regimentais (art. 403, alí
neaS a, b e c)-, opinou pela aprovação da__s:_Qliçitação do 
Goverri.o do Estado da Paraíba, nos termos d_o projeto 
d~_~:_esolução que aPresentou, no forma- do art. 108, item 
VI, 

No que compete a est3. Comissão exaininar ~ aspeéto 
jurídico-Constitucional .....:.. -nada há que lhe possa ser 
oposto, podendo o proj_eto ter tramitação norm!!-1. 

O SR. PRESIDENTE (Lomanto Jú~io.r)- O parecer 
é favor-ável. 

Completada a instrução da matéria, passa-se à discus
são do projeto em turno único. 

Em discussão. (Pausa.) 
Não_ havendo quem peça a palavra, encerro a discus

são. 
Em votação. 
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer 

sentadas. (Pausa._) 
Aprovado. 
A matéria vai à Comissão de Redação. 

O SR. PRESIDENTE (Lomanto Júnior) --Sobre a 
mesa, o pareCer da Comissão de Redação, que será lido 
pelo Sr. (9-Secretário~ · 

É lido o seguinte 

Dezembro de I 984 

PARECER N• 898, DE 1984 
(Oa Comissio de Redaçio) 

· · Redaçio final do Projeto de Resoluçio g9 122, de 
1984. 

Relator: Senador Jorge Kalume 
A Comiss~o apresent~ a redação final do_ Projeto de 

Resóillção n~ rn, de 1984, qUê autoriza o Governo_ do 
Estado da Paraíba a realizar operação de en\Préstimo Cx~ 
terno no valor de USS 15,100,000.00 (quinze milhõCs e 
cem mít dólares), deStimi.dO à liquidação dos compromis~ 
sos externos existentes e vencíveis em 1984 e 1985 . 

Sala das Comissões, 3 de dezembro de 1984.- Joio 
LobÕ, Presidente- Jorge Kalume, Relator- Saldanha 
Derzi. 

ANEXO AO PARECER N' 898, DE 1984 

, Redaçio final do Projeto de Resolução nl' 122, de 
1984. 

Faça sab~r que o Senado Federal aprovou, nos termos 
do art. 42, inciso IV, da Constituição, e eu, 
Presidente, promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO No , DE !984 

Autoriza o Governo do Estado da Paraibà a -;..n_ 
zar operaçio de empréstimo externo no valor de US$ 
15,100,000.00 (quinze mUbões e cem mil dólares), 
destinado à liquidaçio dos compromissos existentes e 
vencíveis em 1984 e 1985. 

O Senado Federal resolve: 
Art. J9- h o Governo do Estado da Paraíba autol;"iza

da a realizar, com a garantia da União, uma operação de 
empréstimo externo no valor de US$ 15,100.000.00 
(quinze milhões e cem mil dólares) ou o equivalente em 
outras moedas, de principal, junto a grupo financiador a 
ser indicado pelo Ministério da Fazenda e do Banco 
Central do Brasil, de{>tinado à liquidação de compromis
sos eXterriõsjã existentes e Vencíveis em 1984 e 1985, obe
decido o seguinte cronograma de contratações: em 1984, 
USS 4,700,000.00 (quatro milh_ões e Set~ntos mil dó_la
res); e em 1985, USS 10,400,000.00 (dez milhões e qua~ 
trocentos mil dólares). 

Art. 21'. A operação realizar-se·á nos termos aprova
dos pelo Poder Executivo Federal, inclusive o exame das 
condições crediUcias da· operação, a ser efetuado pelo 
Ministêiici da Fazenda, em articulação com o Banco 
Central do Brasil, nos termos do art. 11', item II, do De
creto n\> 74.157, de 6 de junho de 1974, obedecidas as de
mais exigências dos órgãos encarregados da execução da 
política econômico-financeira -do Governo Federal, e, 
ainda, as disposições da Lei Estadual n9 4.622, de 31 de 
agosto de 1984, autorizadora da -operação. 

Art. 39 oEsta R,_esolução entra em vigor na data de 
sua publicação, 

O SR. PRESIDENTE (Lomanto Júnior)- Achando
se eni regime de urgência a matéria cuja redação fi.nal 
acaba dê ser lida,-devê ser esta submetida imediatame-nte 
à aelibet'âÇacf do PlenáriO. 

Em discussão a redação final. (Pausa.) 
Não havendo quem peça a palavra, encerro a discus

são. 
Em vOtação_~ 
Os Srs. Senadores que a aprovam queiram permanecer 

sentados~ (Pausa.) ' 
Aprovada. 
AprOvada a redação final, o projeto vai à prOmul

gação. 

O SR. PRESIDENTE (Lomanto Júnior) - Hã ora
dores inscritos: 

Con<;e.du__a__ palavra ao nobre Senador Nelson Ca_rnei
ro .. 
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O SR. NELSON CARNEIRO (PTB---' RJ. Pronuncia 
o seguinte discurso.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores: 

No período de 25 a 28 de outubro, próximo passado, 
realizou-se, nesta Capital, na sede da Confederação Na
cional dos Trabalhadores no Comércio, o I Congresso 
Brasileiro de Direito do Trabalho, que teve como seus 
promotores a Academia Nacional de Díreito do Traba
lho e o Tribunal_Superior do Trabalho. Ocupou sua ~pre
sidência o Ministro Carlos Alberto Barata Silva, que 
hoje preside dignamente aquele tribunal superior do 
País. 

O sucesso do Congresso ficou evidenciado pelo inte
resse despertado entre os que nele se inscreveram, pois 

. foi sempre grãnde o número de participantes em todas as 
reuniões. Em Verdade. o I Congresso Brasileiro de Direi- -
to do Trabalho se constituiu em fórum de estudos e de
bates de alto valor social e jurídico, pelo saber dos confe
rencistas e pela qualidade das teses discutidas. Verdadei
ras aulas foram proferidas por grandes nomes do direito 
- pelos professores Orlando Gomes e Antônio Ferreira 
Cesarino Júnior, e pelos ministros Arnaldo Lopes Susse
kind, Carlos Coqueiro Torreão da Costa e Mozar Victor 
Russomano. A par disso, 31 teses foram apresentadas e 
debatidas, todas de grande significância paia os wmos 
do_ direito ioCiãl. E_m Yltima análi$e, tudo issd atesta a 
maturidade e a vitalidade do direito" do trabalho no Bra
sil. 

Sr. Presidente, ao meu ver, o éxffo mais signifiCante e 
positivo" do Congresso roner deixado vincada a urgente 
necessidade de geral reformuiã:ção _da legislação traba
lhista brasileira. A Consolidação das Leis do Trabalho e 
os diplomas legais trabalhistas posteriores a 1943, preci
sam ser substituídos, em curto prazo, por um Código do 
Trabalho e por um C6digo de Precesso do Trabalho, em 
que se incorporem avanços contemporlineos em direíto 
social e em que se atualizem regras de direito processual. 
Permito-me salientar que nenhuma das iniciatiVas toina
das para esses fins logrou até agora seu objetivo, O qi.Je é 
de lamentar-se pela relevância e premência da questão. 
Ao lado disso, urge modificar os -órgãos da Justiça do 
Trabalho, especialmente o Tribunal Superior do Traba
lho, como fez sentir o ministro PreSldente.daquele órgão 
em recente entrevista concedida ao Correio Braziliense, 
em 4 do corrente mês. Tem razão o Ministro. Pouco s~ 
tem feíto por esse ramO do poder judiciário bras,ileiro. 
No entanto, os juizes trabalhistas são exigidos cada vez 
mais a cada dia que passa pois vão em crescendo, pari 
passu, o número de conflitos entre empregados e empre
gad_ores _e o número de .reclamações ajuizadas. A conse
qüência é a saturação das pautas das juntas e dos_ tribu
nais trabalhistas, com acentuado retardamento na distri~ 
buição de justiça, em detrimento da parte mais fraca- o 
empregado. _Do crescimentõ- dos encargos da Justiça do 
Traba..,ho falam eloqüentemente números refeddºs pelo 
Ministro Barata Silva: em 1947 a Justiça do -Trabalho 
julgou 1.850 processos e 124 dissídios -coletivos, ao passo 
que em 1982]ulgou 14.774 processos e448 disSfdos cole
tivos. 

Sr. Presidente, faço votos que as autoridades se mani
festem sen.SíveíS às conclusões do I Congresso Brasileiro 
de Direito do Trabalho. Quanto a mim, pi'Oocui"are1 eX- -
trair dessas conclusões tudo quanto possa transformar 
em projetas de lei a fim de contribuir, dentro· das limi~ 

-- tações de um congressista, para o aprirriõrarriento 'da le
glslaçãO ti-abalhista brasileira. 

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

O SR. PRESIDENTE (Lomanto Júnior) - Nada 
mais havendo a tratar, vou encerrar a presente sessão, 
designando para a ~essão ordinãria de hoje a seguinte 

ORDEM DO DIA 

PROJETO DE LEI DO SENADQ N• 14, DE 1979 
(Em regime de urgêncía- art. 371,~:, do Regimento In

terno) 

Discussão, em primeiro turno (apfeciãção preliminiar 
da constitucionalidade nos termos do art. 296 do Regi
menlo Interno), do Projeto de Lei do Senado n• 14, de 
1979, de autoria do Senador Nelson Carneiro, que revo
ga dispositivo da Lei n' 5.449, de4 de junho de 1968, os 
Decretos· leis n9s 672 e I .273, respectivamente de 3 de ju
lho de 1969 e ~9 de maio de 1973, e dã outt:_as providên
cias, tendo 

PARECERES, sob n• 560, de 1980 e n' 944, de 1982, 
da Comissão - - -

-de Constituição e Justiça - 1' pronunciahlento: 
pela inconstitucionalid3.de., com voto vencido do Sena-
dor Lázaro Barboza; - -

2' pronunciamento: (reexame solicitado em Plenário) 
- ratificando seu pa~ecer anterior. 

Votação, em turno único, do Projeto de Lei da Câma
ra n9 lO de f98l (n9 1.529/79, na- Casa de origem), que 
dispõe sobre a aposentadoria, _com proventos integrais, 
dos ex-combatentes segurados da Previdêncía Social, 

_tendo _ _ _ _ _ _ 
PARECERES FAVORÁVEIS; sob n•s 354 e 355, de 

1981, das Comissões: 
---de Legislação Social; e 
-de Finaneas. 

Votação, em turno único,- d~ Projeto de Lei da Câma
ra_~! 53, de !97_7 (n9 ~27/75, na Çasa de origenl), que-dis
põe sobre condições ã. observar na renovação de contra
-iaS= de atletas profiSSIOnãis, e dá outras Providências, tén
do 

PARECERES_ FAVOAA VElS, sob n•s 1.360 e U61, 
dCI98-I, daS-COmissões: 

- de Legislação Social; e 
.. ;.;,:de Educação e Cultura. 

Votação, em turno único, do Projeto de Lei da Câma
ra n' 65, de 1979 (n' 4.l57f77, na Casa-de origem), que 
a~toriz3: a ~~enãção Q_~ 1~óveis residinciªis d~-Rede F"er~
fo.,':Jâria F~deral a seus ocup~ntes, -t~ndo -

PARECERES,-sob n•s 335 e 336, de 1980 e 635 a 637, 
de 1981, daS Comissões: _ 
- ....::... de Tlàn!;porteS, Co-municação e Obras PúbU~s, 1' 

pronunciamento: contrãrio; 2'proriunciamento: favorãvel 
ao -Proje_tO e à Emenda de Plenário; e 
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- de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade c 
juricidade do Projeto e d_a Emenda de Plenãrio. 

5 

Votação, em turno único, do Projeto de Lei da Câma
ra n9 14, de 1984 (n9 2.8_67/76, na Casa de origem), que 
introdl!.z.modi_ficãções na Consolidação das Leis do Tra
balho, aprovada pelo Decreto-lei n' 5.452, de i' de maio 
de 1943, para o fim de assegurar estabilidade provisória 
à mulher trabalhadora que contrair núpcias, tendo 

PARECERES, sob nl's 299 dOO, de !984, das Comis
-sões: 

-de Coo~tituiçio e Justiça, pela -eonstitticionalidade e 
juiidicidade; e 
- de Leglslaçio Social, contrário. 

6 

Votação, em turno único (apreciaÇão preliminat daju
ridictda_de, nos termos do art. 196 do Regimento Inter
no), do Projeto de Lei da Câmara n' _79, de 1979 (n' 
1.511/75, na Casa de origem), que acrescenta parágrafo 
ao art. 5' da Lei !1~ _ _3.807, ele 26 de agosto el-e_ I960, que 
di"Spõe sobre a_Lei Orsânica "d~ Previdência SaCiai, alte
rada pelã Lei n"'·5.890, de 8 de junho de 1973, tendo 
~ARECER~1 sÇb n's 622 e 693, de 1982, das Comis

sões: 
-de Legislação Social, favorável, nos termos de 

_s_ubstitutivo que apresenta; e 
-de Constituição e Jg_stiça, pela injuricidade do Pro

jeto e do_Substitu(Í\o_'.O 9a- G,qmi_ssã.o ç!e Legislação Social. 
cCim __ voto vencido, em _separado, do Senador Franco 
Montara. 

7 

Votação, em primeiro turno,-do Projeto de Lei do Se
nado n' 41, de 1982, de autoria da Senadora Laélia de 
Alcântara, que acrescenta artigo ao Decreto-lei n"' 594, 
de 27 de maio de 1969, que institUi a Loteria Esportiva 
Federal, e dá outras providências, tendo 

PARECERES, sOb n's 23 a 25, de 1984, das Comis
sões: 

-de Constituiçio e Justiça- 1'1 pronunciamento: con· 
trãrio; 29 pronmiclamento: pela constitucíonalidade eju- · 
deidade do Substitutivo da Comissão de Finanças; c 

- de Fit14nça.s, fav_orâvel, rios tennos- de substitutivo 
que oferece. 

-8 

Votação, em primeiro turno, do Projeto de Lei do Se
nado n9 139, de 1984, de autoria do Senador Nelson Car
neiro, Que revoga o Decreto-lei n' I.S4l de 14 de abril de 
1977 (Lei das Sublegendas), tendo 
- PARECER ORAL, favorável, proferido em Plenário; 

da Comissão": 
---=-:....:....de Constituição e Justiça 

O SR. PRESIDENTE (Lo manto Júnior) --Está. en
cerrada a sessão. 

(Levanta-se a sessão às 10 horas e 44 minutos.) 
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Ata da 241 ~ Sessão, em 3 de dezembro de 1984 

2~ Sessão Legislativa Ordinária, da 47~ Legislatl,lra 

Presidência dos Srs. Lomanto Júnior, Raimundo Parente e Marcelo Miranda 

ÀS 14 HORAS E 30 MINUTOS. AC}fAM·SE PRE· 
SENTES. OS sRS. sENADOREs: 

Jorge Kalume- Altevir Le~l- Mário ~ala~ Eunj-_ 
ce Michiles - Fábio Lucena ~,RaimundÕ Paren~e
Gaivão Modesto- Aloysío Chaves -·Gabriel Hermes 
- Hélio Gueíros- Alexandre Costa_-;- Alb_erto.Silva- __ 
Helvídio Nunes - João Lobo - Almir Pinto - José 
Lins - Virgtlio Távora- Moacyr Duarte ""'7": M~rtins 
Filho- Humberto Lucena- Marcondes Gadel_h<!_:-::. 
Aderbal Jurema - Cid Sampaio -_Marco Maciel -
Guilherme Palm_eira ~ Luiz Cavalcante_-:- Passos Pôr~o 
- Jutahy Magalhães - Lomanto Júnior - J_p_ão Cal
moo - José lgnácio Ferreira _:_ Mo?cyr_ Dalla- Ama:_ 
ral Peixoto - Nelsoli_C_aroe_i_ro ~ MorVan Acayaba -
Benedito Ferreira-- Henrique Santillo- Mauro Borges 
- Gastão Müller - José Fragelli - Marcelo Miranda 
- Saldanha Derzi - Lenoir Vargas - Carlos Chiarelli 
- Pedro Simoh - Octávio Cai'd-oso. 

O SR. PRESIDENTE (Lomanto Júnior) -_A lista de 
presença acusa o comparecimento de 46 Srs. Senaç:lores. 
Havendo número _regimental, declaro aberta a sessão. 

Sob a proteção de Deus injciãmcis nos~os trabaJhos. 
O Sr .. l~-S.e:ç_retário procederá à leitura do Expediente. 

~ lido o seguinte 

EXPEDIENTE 

PARECERES 

PARECERES N•S 899 E 900, DE 1984 

Sobre o Projeto de Decreto Legislativo n9 19, de 
1984, que "fixa os subsfdios e as verbas de represen
tação do Presidente e do Vice-Presidente da Repúbli
ca, para o perfodo de 15 de março de 1985 a 15 de 
março de 1991 ". 

PARECER N• 899, DE 1984 
(Da Comissio de Constitulçio e Justiça) 

Relator: Senador José Fragelli 

Originário da Câmara dps Deputado_s _e encaminhado 
a esta Casa n-os termoS _d_Çl ar_t. 134 Qo Regimento Co
mum, o Projeto __ _d!;_Qecretq Legislativo n_9 19/84 (q" 54-
A, de 1984 na Casa originária) fixa-os subsídios e verbas 
de representação do Presid_ent~ e _do V ice-Presidente da 
República no perfodo de 199_1. O art. 39 da proposição 
prevê o reajustamento d_os subsídios e da representação a 
partir de IS de março de 198_5, nas mesmas épOcas e se
gundo as mesmas bases estabelecidas para os vencimen
tos dos funcionários públicos civis da União. 

Atende-se, pela proposição, ao disposto no art. 44, 
item VIl da ConstitUição Federal e, pela primeira vez, 
não coincide a -reviSão dessas -verbas ·com os sUbsídios 
dos Deputados e Senadores, que só são votados no fim 
da Legislatura, para vigorar na Legislatura seguinte. __ 

Determina o art, -1., _que "são fixã:dos o subsídio e a 
verba de representação do Presidente da República, no 
período de 15 de ruar~o de 1985 a 15 de março de 1991, 
"em valores equiv-alentes aos efetivamente percebidos, a 
IS de março de 1985, pelo Presidente da República, com-

J2_l!tados os .reajuste~ previstqs no "ar!. 39 âo Decreto Le
gislativo n9_75, dt? !9 de dezembro de 1978. 
. Registre-se que, no iníciO-do mandato do atu~l F;"esi
dente da República, seus vencimentos eram de cento e 

-vinte _e_cinco mil cruzeiros, somados subsídios e ajuda de 
_çusto,_ importância inferior ao salário mínimo_ vigerite. 

- A- pi-oposição também fixa os subsídios e a represen
tação do Vice-Presíâente da República em setenta e cin
co __ porcento dos su9sídios _e oiteilta- POr cento da verba 
de representação do Presidente da República. 

O projeto não apresenta eiva de inconstitucionalidade, 
está conforme a sistemátlcajuiídica e areítci à -técnica le
gislativa, não havendo qualquer reparo _a opor-lhe ao 
mérito, cumprido mandamento que disciplina a compe
tência do Congresso Nacional, pelo processo bicameral. 

Somos, em conseqüência, pela aprovação do Projeto 
de Decreto Legislativo n9 19, de 1984. 

Sala das Comissões, 22 de novembro de 1984. -
Helvídio Nunes, Presidente - Jo~ Fragelli, Relator -
Guilherme Palmeira - José [gnácio Ferreira - Enéas 
Faria - Hélio Gueiros - Morvan Acayaba - Moacyr 
Duarte. 

PARECER N• 900, DE 1984 
Da Comissão de Finanças 

Relator: Senador Guilherme Palmeira 

Originária da Câmara dos Deputados, onde foi apre
sentada pelo Relator da matéria na Comissão de Fi· 
nanças, Deputado Nyder Barbosa, objetiva -ªproposição 
fixar os subsídios e verbas de representação do Presíden-_ 
te e do V ice-Presidente da_República, para o período do 
mandado a iniciar-se em IS de março de 1985 e expirar 
em 15 ___ d_e_ março de 1991. 

Visa a providência a atualizar os valores do subsídio 
mensal e da representação estabelecidos pelo Decreto 
Legislativo n9 75, de 19 de dezembro de 1978, adotando o 
mesmo critério veículado naquele diploma. 

Esteia·se a medida na norma contida no art. 44, item 
VII, da Constituição Federal, que confere ao Congresso 
Nacional a competência para a fixaÇão dos referidos 
subsídios. 

A correção dos valores atribuídos aos subsídios e às 
representações se faZ-necesSária em ri:izão da permanên
cia de_ índices inflacionários sig~ificativoS, Cõmõ ésclafe
ce-a Justificação do projeto, verbis: 

.. A conjuntuFa econômica brasileira, nos dias 
que correm, torna difícil o exercício do planejamen
to finã.n:ceiro. N~o se pode especular, com_ grau 
mfnimo de confiabilidade, sobre os níveiS_ que a in
-fliçâo, finalmente, atingirá no segundo :>emestre 
di!ste anO- e, adeinais diSso, não se pode nutrir" expec
tativas sobre o comportamento governamental na 
concessão do reajuste de vencimentos dos funcio
nários públicos da União, face à elevação do custo 
de vida . .Diante deste difícil contexto, preferimos 
amarrar os subsídios e as verbas de representação 
do Presidente e Vice-Presidente da República aos 
níveis "futuros de reajuste daqueles vencimentos." 

No que concerne ao V ice-Presidente, a medida estabe
lece que os subsídios e a v.erba de representação corres
ponderão a 75% (setenta e cinco por cento) e 80% (oiten-

ta por cento), respectivamente, dos valores fixados para 
o Presidente da Republica. 

oe ressaltar-s~ por derradeiro, que a prOposição man
t~m o_ critério estabelecido pelo Decreto Legislativo n9 
7_5, de 1978, que autoriza reajustes, nas épocas oportu
n---:as, com base nos aumentos de vencimentos concedidos 
aos funcionários públicos federais. 

Incorrendo afronta às diretrizes relacionadas com a 
sistemática jurídico·financeira e evidenciando-se a con
veniência _da riledid.a, opinamos pela aprovação do pre
sente Projeto de Decreto Legislativo. 

Sala das Comissões, 29 de novembro de 1984.- Ita
mar Franco, Presidente - Guilhenne Palmeira, Relator 
- Passos Pôrto - Josf Fragelli - Hélio Gueiros - Ju
tah_y Magalhães - Octávio Cardoso --Virgílio Távora 
- ~arcondes Gadelha- Saldanha Derzi- Jorge Kalu
me. 

O SR. PRESIDENTE (Lo manto Júnior) - O exj:le---
diente lido vai à publicação. -- ----

Em sessão anterior foi lido _o Ofício n" s/28~ de f984, 
do Prefeito Municipal de Goiânia (GO), solicitando au
torização do Senado para que aquela prefeitura possa 
realizar operaçãO de crédito externo no valor de USS 
5,000,000.00 -(Cinco milhões de dólares_), para os fins que 
especifica. 

A matéria ficou aguardando, na Secretaria Geral da 
Mesa, a complementação dos documentos necessários. 

Tendo a Presidência recebido os· referidos documen
tos, despachará a matéria às Comissões de Finãriças, de 
COnSt~tuição e Justiça e de Municíp"íos. 

o=SR. PRESIDENTE (Lomanto Júnior)- Em ses~ão 
anterior, foi lido o-Oficio ll9 S/29, de 1984, da Prefeitura 
Municipal de Maceió (AL), solicitando autorização- do 
Sen_ado para realizar~operação Qe empréstimo extei-nO no 
valor de US$ 5,000,000:00- (cinco milhões de dólares 
americanos), par~ os fins que especifiCa. 

A matéria ficÕu aguardando, na Secretaria Geral da 
Mesa, a complementação dos documentos necessários. 

Tendo a Presidência recebido os referidos documen
tos, despachará a matéria às Comissões de Finanças; de 
ConstitUiÇãO e· Justiça e de MuniCípiõS. 

O SR. PRESIDENTE (Lomanto Júnior) - A Presi
dênda reCC:beu, do Governidor do Est!i.do de Perna"Iribu
co, o Oficio n9 S/38, de 19_84 (n\' 294/84. na origem), soli
citando, nos termos do item IV do artigo 42 da Consti
tuição, aUtorização do Senado Federal a fim de que 
aquele Estado possa realizar operação de empréstimo ex
terno, no valor de USS 12,300,000.00 (doze milhões e tre
zentos mil dólares norte-americanos), para o fim Que es
pecifica. 

A matéria será despachada às Comissões de Finanças 
e de Constituição e Justiça. 

O SR. PRESIDENTE (Lomanto Júnior) - Há ora
dores inscritos. 

Concedo a palavra ao nobre Senador Vlrgflio Távora, 
como Líder do PDS. 

O SR. VIRGILIO TÁVORA (PDS -CE. Como 
Lider, pronuncia o seguinte discurso.)- Sr. Presidente, 
Srs. Senadores, não faz- multo, o Congresso, em- uma 
afirmação insofismável de que firmemente retoma suas 
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prerrogativas, aprovou pfOjeto de lei instituindo a Políti
ca Nacional de Informática, ou melhor, estabelecendo os 
seus princípios, objetivos e diretrizes desta política, de 
forma que honra todos envolvidos em sua estruturação. 
t., antes de tudo, uma Lei de Política Industrial de Infor
mática, na qual, aliás, em um de seus-ãrtigos, são remeti
dos a leis outras as questões atinentes ao software da au
tomação, ao resguardo à privacidade das informações e 
ao .transbordo de dados extrafronteira. 

Prometida pelo executivo a remessa do projeto de lei 
regulando a primeira desta matéria, sem dúvida a mais 
urgente, fatores os mais divertes, inclusive as discordân
cias das diferentes entidades envolvidas no assunto, im
pediram de ser concretizada tal intenção, conforme de
claração última na SEI, por seu titular Cel. Edison Dytz. 

Neste final de sessão legislativa, amparado em contri
buição de têcnicos amigos, com as modificações pessoais 
que a nosso juízo se empenham ser de nossa pbrigação 
trazer um t:Qntributo sob fQrm_a de projeto-leí para equa
cionamento de problema tão momentoso. Mais que um 
projeto, é um convite ao debate sobre o assunto; é um es
forço honesto que se somaria aos do Senado_r__C_arlo~ 
Chiarelli já anunciado e ..de tantos outros preocupados 
com nosso futuro. 

II. A importância do software no conjunto das ativi
dades informáUcas, sãltã aos Olhos. 

Fazemos nossas as contribuições de Jacques Beer
Gabel, chefe do Departamento de-Difusão de Informáti
ca e da Eletrônica da França: "a soberania da informáti
ca começa numa indústria de software independente". 

Nossa indústria do setor disso já Se apercebeu, e os da
dos seguintes são bem sintomátiCos. 

"O mercado brasileiro de software em 1983 atingiu a 
USS 703 milhões com 800 empresas. Dessas, 30 multina
cionais tiveram 26% do mercado, 40 estatais ficaram com 
61% restando __ apenas 13% para as 730 empresas priva
das." 

As últimas estatíst.icas oficiais do CESORANRIO nos 
mostram que enquanto decresceu o número de estudan
tes no vestibular unific::ido decresceu em 30%, o contl
gente dos que procuravam a carreira cresceu vertiginosa
mente de 1.000 alunos em 1980 para 6.106 em 1984. Ób
viO que os algarismos a·pre-sentãdos se referem à informá
tica como um todo, mas dão pelo balanceado de ociosos 
atribuído a hardware e software uma idéia bem precis:;~. 
do papel que este está ocupando nas preocupações uni
versitárias. Deve-se levar em conta que há três anos a 
participação naciOnal privada n_o setor era praticamente 
nula e que já este ano crescerá 4 vezes, e em 1990 15 ve
zes. 

Três das tendências assinaladas pelo 59 ENESI no 
setor-desenvolvimento de redes de teleprocessamento, 
distribuindo recursos de computador, inclusive através 
de redes de pacotes, desenvolvimento em larga escala da 
ligação micro-main-frame e crescimento-ininterrupto da 
prestação de serviços para projetas de engenharia assi~~i
dos por computadores, bem demonstraram à saciedade a 
urgência de se regulamentar o software como o entende
mos, ou seja, "conjunto de especificações té&nicas e de 
métodos, da documen_tação e do programa de computa
dor". 

Criação. industrial em abstrato, o software tem tido 
sua tutela jurídica discutida_não só no Brasil como em 
todo o mundo. 

Nem a aplicação, a nosso ver, ao software dos direitos 
morais, irrenunciáveis e inarredãveis estabelecidos em 
proveito de obra literária, a-rtística C científica (arts. 25 e 
28 da lei 59.888/73) nem seu enquadramento rígido no 
regime de propriedade industrial- o software nem sem
pre pode ser considerado invenÇão - soluciona o 
problema. 

Passaríamos toda a tarde a tecer comentários sobre o 
assunto, o que não é nossa intenção. 

A linha básica, pois, da contribuição oferecida, tem 
em vista- esta constatação e se baseia na aceitação de 
principias mínimos a seguir apresentados: 

''A proteção do software é instrumento indispensável 
ao ressarciriiento do esforço de recurso materiais e· de in
teligência de seu produtor, ·capaz de estimulá-lo à pro
dução de novos programas; para efeito de proteção, não 
há que se distinguir entre software produzido no País e 
software produzidO no exterior; essa distinção só é impe
ratíva quãnto à Coiúeréíalização de produto no mercado 
interno; ao direito do produtor de software deve corres
pon9er õ difeitO do usuário, quanto à qualidade técnica 
e condições de desempenho do produto que aquele colo
·coo ·enrmercado; os direitos do produtor devem ser limi
tfiçl.o_s no tempo, de sorte a que ao final do período de 
proteção, subsista um conteúdo tecnoló8ico e tconômico 
aproveitável, possível de ser utilizado inclusive para a 
produção de novos programas, por terceiros; as normas 
de proteção do software devem ser compatíveis com as 
aplicáveis ao comércio_de tecpologia em geral; em espe
cial as relativas a questões cambiai_s __ e fiscais e à justa ex
p_lofação da propriedade, tendo em vista os interesses da 
sociedade e do País. --

Grandes são as divergências entre -as entidades interes
sadas-nO assunto- A.SSEPRO; SlJCESU, IAB, SBC, e 
a própria SEI, como se constatou no XVII Cong~essç 
Nacional de Informática. 

São os principais pontos a serem percutidos na ei~ci- -
dação das mesmas, sintetiCamente enumerados: 

1) Defesa do'programa de computadores ou do soft
ware? 

_2) Natu~a do registro_ do software: declaratório Ou 
consultivo? 

3) Obrigatoriedade ou não da continuidade da manu
tenção do software e conseqUente acesso ou não -ao 
código-fonte. 

4) Usuário" ser ou não fiel depositário; direito ou obri
gação? 

Sj ·Prazo-de proteção ao· softWare: 15, 25 õu 50 B.nos? 
·- 6) Problema das cópias mllltiplas. 

7) Haver ou não licenciamento compulsório; libe
ração através de leilão mais resumidamente ainda, deixa
mos clara aqui nossa opinião objetivada e óbvio, no pro
jeto apresentado: 

1) A defesa deve ser do programa de computador e 
não do software. 

2) A natureza do registro a ser feito na SEI deve ser 
declaratória. 

3) b fornece~dor deve -ser obrigado a continuidade da 
·m-a-nutenção do software; caso contrário deve ter a obri
gação de ceder ao mutuário o código-fonte. 

4) O mutuário que detêm a fonte Qo programa deve 
ter o direito e não a obrigação de ser "fiel depositáriO" 
do mesmo. 

5) O prazo de proteção ao software deverá ser de 
quinze anos; 

6) No contrato com o fornecedor do software deve ser 
estipulada a compra de um certo número de cópias; a 
partir daí o usuário- deve estar liberado para usar quan
taS_ cópias quiser 

7) O licenciamento compUlsório seja de cinco anos, 
mas a ifberaçãõ do progr8.ma parã ã. sociedade deve ser, 
a fim de evitar favoritismos, feita-através-de leilão. 

Estes são pois os princfpios e as diretrizes que infor
mam o projeto que esta tarde, para orgulho nosso, apre
sentamos à consideração e julgamento desta Casa. (Mui
to bem!) 

.DOCUMENTO A QUE SE REFERE O SR. 
VIRG[LIQ TÁVORA EM SEU DISCURsO: 

ANTEPROJETO DE LEI 

_Qispõe sobre os direitos relativos a software e-dá 
outras ·providências. - -
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CAPITULO I 
Disposições Preliminares 

Art. 19 Os direitos relativos a software são os atri
buídos na forma desta lei. 

Parâgrafo único. O ~ime estabelecido por esta Lei 
exclui a aplicação, quanto a software, de qualquer outra 
forma de prõteção. 

Art. 29 Os estrangeiros domiciliados no exterior go
zarão de proteção que vier a ser conCedida por tratados e 
convenções sobre proteção de software, celebrados com 
oS Seus respéCtivos países -e ratificados pelo Brasil. 

§ J9 Os apátridas equiparam-se, para os efeitos desta 
Lei, aos nacionais dos países em que tenham domicílio. 

§ 29 Os brasileiros e estrangeiros residentes no País 
poderão, adlriil!JstratiVa é jUdicialmente, solicitar a apli
cação, em igualdade de condições, de qualquer dispositi- · 
vo do ato internacional, ratificado pelo Brasil. 

§ 39 Os -direitos atribufdos por esta Lei aplicam-se 
igualmente ao-s estrangeiros. _domiciliados no exteri.or, 
desde que C~omproVadamente o seu país de domicílio 
conceda aoS brasileiros e ~trangeiroS domiciliados no 

-- Brasil direitos relativos a software equivalentes em exten
são e dura~o aos estabelecidos por esta Lei. 

Art. 39 Para os fins desta Lei, considera-se: 
I - softWare - o colljunto constituído do programa 

_de computador, descrição do programa de computador, 
manual do usuário e especificação interna, ou cada um 
desses elementos, desde que integrante de um conjunto; 
II- programa de computador - o conjunto organi~ 

zado de i_n_struçõe_s expressas em linguagem natural ou 
artificiãl, -ContiQo em (>Uporte físico de qualquer nature
za, de emprego necessário no controle da seqUência de 
estados de máquinas_ automáticas de tratamento da in~ 
formação, dispositivos, instrumentos ou equipamentos 
perítericoS, ·par·a fazê-los funcionar de modo e para fins 
determinados; 

III- descrição do programa de computador- ades
crição conlpleta das instruções que constituem um pro
grama de computador, fixada sob formã1nteligível, em 
qualquer suporte físico, suficientemente minuciosa para 
possibilitar a compreensão do correspondente programa 
de computador; 

IV- manual do usuário -a documentação de cará
ter técnico, destinada a facilitar o uso e a aplicação do 
software; 

V - programa originário - aquele que resulta de es
pecificação interna desenvOlvida de forma criativa ou 
ariginal; 

VI- programa derivado_- aquele qu·e resulta do 
acréscimo, decrêscimo ou ~modificação de funções em 
software pré-existente, mediante a alteração da sua espe
cificação interna; 

VII- versão de programa de computador - a va
riante de programa originário ou derivado, para 
expressá-lo em outra linguagem, adequá-lo a caracterís
ticas especiais de determinados ambientes de progra~ 
mação, linguagens ou máquinas, nele introduzir aper
feiçoamentos que não alterem sua especificação inferna; 

VIII- especificação interna de programa de compu
tador - o suhconju_ntQ const.ituído simultançamenJe da 
estrutura de dados e dos correspondentes algorftimos, do 
qual decorre a disposição das instruções do programa de 
cOinputàdOT; 

IX -produtor de software -- a pessoa natural ou 
jurídica que tem a seU '\:ncargo o custeio e a adminis
tração dos meios necessários ao desenvolvimento e ela
boração de software, suas versões ou derivações; 

X- usuário- é todo aquele que adquire o direito de 
uso de software. 

§ Único. Os conceitos estabelecidos neste artigo po
derão ser aditados e revistos pelo Conselho Nacional de 
Informática e AutomaÇão- CONIN, sempre que neces
sário em decorrência do estado da arte ou da técnica. 
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CAPITULO 11 
Dos direitos relativos a software. 

Art. 49 São direitos exclusivos do produtor de pro
grama de computador: 
I- usar ou autorizar o- IJSO do programa inCluSive 

dele extrair versões e- programa derivado; 
II- reproduzir ou autorizar a reprodução de progra

ma e_ suas versões, por meio tecnológico conhecido ou 
que venha a sê-lo no futuro, em suporte físico de- qual
quer natureza; 

III- expor, manter em depósito ou _comerciali~a"r 
programa _de computador e suas versões; 

IV- autorizar a terceiros a exposição, a manUtenção 
em depósíto ou a comercialização de software e suas ver
s_õ_es. 

Art. 51' Os direitos sobre programa derivado que ve-. 
nha a ser produzido por terceiro autorizado pertencerão 
a este, que os exercerá a1,1tonomamente. 

Art. 69 Os direitos relativos a software deverão ser 
exercidos levando em conta sua função social e os inte
resses do desenvolvimento económico e t~nológico do 
País. 

• Art. 79 Salvo estipulação em contrário, pertencerão 
exclusivamente ao empregador"-ou tomador de serviços 
os direitos relativos a softwa.-e gerado durante a vigência 
de contrato ou de vínculo estatutário exprCssamerite âeS
tinado a pesquisa e desenvolvimento, em que a atividade 
do empregado, servidor ou prestador de serviços seja 
prevista ou ainda que -decorra da própria natureza dos 
encargos contratados. 

Parágrafo único. Ressalvado ajuste em contrário, a 
compensação do trabalho ou serviço prestado será limi
tada à remuneração ou aQ salário convencionado. 

Art. 89 Pertencerão com exclusividade ao emprega
do, servidor ou prestador de serviços o_s direitos concer
nentes a software gerado sem relação com contrato de 
trabalho, vínculo estatutário ou- de.prestação de serviços, 
e sem utilização de recursos, informações tecnológicas, 
materiais, instalações ou equipamentos do empregador 
ou locatário de serviços. 

Art. 99 Pertencerão, em igual proporção, ao empre
gador e ao empregado, servidor ou prestador de serviços 
os direitos relativos a software nos casos ·que não se en
quadrarem os artigos 79 e 8'. 

Parágrafo ÚnicO. Qualquer dos cc-titulares pOderá 
solicitar autorização compulsória parcia.J. para explo
ração de software. 

Art. 10. Os direitos conferidos pela presente Lei são 
transmissíveis por a tos entre vivos oú por thorte.de seus 
titulares, salvo restrições legais ou contratuais. 

Parágrafo Único. A cessão de direitos ou as autori- · 
zações referidas no art. 4t não poderão estabelecer res
trições à utilização, comercialização, aperfelÇoameiifo 
ou exportação-do software ou dos bens ou serviços, para 
cuja produção seja o mesmo aplicado. 

Art. II Não constitUi Ofensa aõs direitos conferidos 
por esta Lei: 

a reprodução ou a adaptação de c6pii legitimamente 
adquirida, desde que a cópia adicional ou a adaptação: 

a) seja -indispensável à utilização adequada de progra
ma de computador em máquina, cq-UípamentO, dispositi
vo, ou instrumento do usuário da cópia ou adaptação, 
que não poderá divulgá-Ia a terceiro, a qualquer título; 

CAPITULO III 
Do Registro 

Art. 12 Os direitos referidos nos artigos 49 e 5" 
adquirem-se pelo registro do programa de computador 
na Secretaria Especial de Informática - SEI. 

.§ I 'I Podem ser registrados: 
I - o programa originário; 
II- o programa derivado, desde que a _derivação, 

quando for o caso, seja regularmente autorizada. 

§ 2'~ O registro de que trata este artigo aperfeiçoa-se: 
I- pela autentica'ção dos _documento$ referidos no 

â.rt. 14, pela SI; e - -
II- pelo depósito de todos documentos autenticados 

em custódio, em entidade credenciada pela SEI, con
soante normas próprias estabelecidas pelo Conselho Na
cional _de Informática e Automação - CONIN. 

§ 39 _ A entidade custodiante fica obrigada a apresen
tar à SEI, ao final do prazo estabelecido no artigo~23, 
toda a documentação autt::nticada que instruiu o registro 
de correspondente software. 

Art. 13. Não será registrável o programa de compu
tador cuja comercialização, _uso ou reprodução para co
mercialização tenha sido iniciada no País ou no exterior, 
ou ainda cuja proteçào tenha sido obtida por disposição 
de_ lei estrangeira, há mais de um ano antes da data de 
protocolo do pedido de registro-. 

Parágrafo Único. -Será, n·o entarito, suséetível de regis
tro o programa de computador cuja comercialização te
nha sido iniciada, no País ou no exterior, há menos de 
cinco anos, ·a- não ser que se tenha obtido proteçào por 

-disposição de lei estrangeira há mais de cinco anos, em 
qualquer caso desde que protocolado o pedido de regis
tro no prazo de um ano, contados todos os prazos da 

_data de~vigência desta Lei. 
Art. _14. O pedido de registro deverá sã.tisfáZer aôs 

requisitos técnicos estabelecidos Pelo 6rgão referidÕ no 
artigo 12, e conter todos_os elem_entos de informação que 
perm-itam a utilização plena do Programa de computa-

__ 9_or, 9-uando de sua_ queda em d_omínio -público, inclusi-
v e: 

I- o código-fonte, a especificação interna, a des
crição do programa de computador e manual de usuário, 
apresentados -sem-ã.utílízação de recUrSos criptográficos 
~ou de qualquer outra natureza, incompatíveis com os 
propósitos constantes do ''caput"; 
~ II- especificação, quanto a linguagem adotada no 
caso de não ser esta do conhecimento público: 

a) da relação entre caracteres ou grupos de caracteres 
independentemente do seu significado ou modo_de inter
pretação ou -us_o; 

b) da relação entre caracteres ou grupo de caracteres 
com seu signifiCado independentemente da meneira de 
interpretação ou u_so; 

c) do conjunto de relação entre caracteres ou gurpos 
de caracteres e a significação que lhes ê atribuida no con
texto onde são empregados; 

II I - declaração do requerente acerca da natureza _do 
softwa", se originário ou derivado. 

_Pa_rá_g[afo Único -O docum~nto redigido em idioma 
estrangeiro só poderá instruir pedido de registro se 
acompanhado de tradução firmada por tradutor jura
mentado. 

Art. 15. A concessão do registro será precedida de 
- exame rormai ~e suficiênda da documentação para veri

ficação do atendimento aos requisitOs estãbelecidos no_ 
art. 14. 

§ t9- Por ocasião do _exame, poderão ser foflnullidas 
exigências julgadas necessárias, notificando~se o reque
rente, através de publicação no Diúio Oficial, para 
cumpri~las no prazo de 60 (sessenta) dias. 

§ 29 Não atendida a notificação, o processo será ar
quivado_,_ em carãter definitivo. 

§ 39 Deferido o registro, _o órgão competente emitirá 
o respectivo certificado, do qual fará publicar resumo no 
Diário Ofitial. 

Art. 16. Das decisões denegat6rias dO registro OU de 
inscrição cabe recurso ao Conselho Nacional de Infor
mática e Automação- CONIN, no prazo de 30 (tririta) 
dias contados de sua publicação no Dhlrlo Oficlal. 

Art. 17. O.s atas ou contratos relativos à çessão ou 
transmissão deis direito"s de reprodução ou comerciali
zação de software, bem como das correspondentes auto
rizações deverão ser inscritos à margep::L do r_espectivo re-
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gistro, somente produzindo efeitos relativamente a ter
~eiros após a inscrição. 

Art __ _I_8 __ Desde a data do pedido de registro ou inS
crição e durante toda a vigência do.direito, pessoa domi· 
ciliada no exterior deverá manter no País procurador de
vidamente qualificado, _com poderes para tratãr de 
quaisquer questões relacionadas com os direitos e deve
res estabelecidos nesta Lei, inclusive para receber ci
tações judiciais, intimações e notificações. 

Parágrafo único. O instrumento de constituição do 
procurador a que se refere este artigo, deverá ser apre
sentado ao órgão de regi~tro de programa de computa
dor, juntamente com o pedido de registro ou inscrição, 
ou no prazo de 60 (sessenta) dias, no caso de extinção de 
mandato, sob pena de arquivamento do pedido ou can
celam~Qto a_utomático do registro ou inscrição. 

Arr. 19. J?urante o prazo de procc:ssainento do re
gistrO,-serâ assegurado:PeiO ór8;:ão público competente, 
regime qe sigilo funcional à documentação técnica referi
da nO- artigo 14. 

Art. 20. -Os direitos rC::terldoS nos a!ts. 4t e-59 não se 
aR_Iicam: 

I - às concepções meramente teóric~, aos algoríti· 
mos isoladamente considerados, às idéias ou conOOtos 
tecnológicos intrínsecoS-ao sOftware, à CS-Pecificaç?o fun
cional, aos métodos e aos processos utilizados no desen
volvimento de software; 

II --ao software de finalidade ou resultados con
trários aos bons costumes, à segurança pública e aos cul
tos religiosos. 

Art. 21. b nulo o registro de programa de computa· 
dor, deferido com violações ao disposto nos artigos 12, 
13, 14 e 20 desta Lei. 

Art. 22;-- A Secretaria Especial de Informática -
SEI, poderá cobrar emolumentos para a manutenção 
dos serviços prestados em decorrência desta Lei, de con· 
forniidade com a tabela aprovada pelo Conselho Nacio
nal de Informãtica e Automação- CONIN. 

CAPITULO IV 
____ Do prazo. de vigêncla dos direitos 

Art. 23. RCgistrado o programa de computador, se
rão assegurados ao seu produtor, os direitos cOnferidos 
por esta Lei, pelo prazo de 15 (quinze) anos, Contados da 
data de protocolo do requerimento de registro. 

§ _19 O prazo de que trata este artigo serã reduZido 
para 2 (dois) anos, no caso de programa de computador 
para fins_ de entretenimento. 

§ 29_ -cairão em domínio público, abrindo-se a doc~
mentação de carâter técnico em arquivo à inspeção dos 
iilteresSados, o programa de computador e S!JaS versões: 

a) em relação aos quais tenha expirado o prazo estaw 
belecido neste artigo; e 

b) cujo pedi dó de registro tenha sido negado ou arqui
- va<,io ou cuj_o registro tenha sido cancelado. 

§ -39 POr Solicitação.da Secretaria-Geral do Conselh_q 
de Segurança Nacional ou do Estado-MaiQf das Forças 
Armadas, não _será aberto à inspeção pública, mesmo ao 
JTni.-do prazo estabelecido neste artigo, o progrãma- de 
computador de interesse da segurança nacional, 
mantendo-se segredo de acordo com o Regulamento de 
Salvaguarda de Assuntos Sigilosos. 

CAPITULO V 
Das obrigações relativas a software 

Art.- 24. Os suportes físicos de programa de compu
tad_ores e respectivas embalagens, assim como os contra· 
tos que se lhes refiram, deverão consignar, de forma fa
cilmente identificãvel, as seguintes indicações: 

I - número de ordem do registro; 
I I - ano de início da comercialização; 
UI - Tef·m_o inicí~l e final de vigência da versão posta 

em comércio; 
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IV -nome ou denominação do titular dos direftOs de 
comercialização; 

V - aplicação a que se destina o programa de compu
tador. 

Art. 25~ _~O produtor ou o cessionário _dos direitos_Pe 
comercialização ficam obrigados a comunicar aos 
usuãrios, durante o prazo de vigência da respectiva ver
são, sem ônus adicional, a: listagem de correções_ de erros 
ou omissões que venham a fazer no programa comercia
lizado. 

Art. 26. O prestador de serviçOs, que tenha desen
volvido software so_b encom.~nda para fim det~rminado 
pelo encomendante, obriga-se a ajustá-lo às finalidades 
pactuadas e a prestar, segundo condições previamente 
acordadas, os serviços técnicos complementares de im
plantação e manutenção Q.o programa de computador, 
bem como de treinamento do encomendante. 

Art. 27. O produtor e o cessioqário dos respectivos 
direitos de comercialização garantirão aos usuãrios, du
rante a vigência- do registro, a prestação de serviços téc
nicos complementares relativos aO programa de compu
tador. 

Art. 28. O produtor de programa originário ou deri
vado poderá utilizar, nas versões postas em mercado, re
cursos criptográficos ou de qualquer outra natureza, que 
visem impedir ou dificultar a reprodução ou Q uso não 
autorizado. 

Art. 29. O produtor de programa de computador ou 
o cessionário dos direitos de comercialização respondem 
solidariamente, perante o usuário;j)êla quaJidade-têcnjca 
adequada do programa de computador e de sua fixação 
ou gravação, assim comO do suporte ffsico Cm que o 
mesmo esteja fixado ou gravado, competindo-lhes com 
exclusividade a prova dessa qualidade. - -

Art. 30. As legendas geradas por programas de 
computador destinado especificamente a entretenimen
to, deverão ser ·expreSsaS em língUa portUguesa. 

CAPITULO VI 
Da autorização compulsória e da desaproprlaçio 

Art. 31. O produtor de programa de computador 
não poderá negar autorização para· utilização do mesmo:_ 

I - a terceiro interessado: 
a) para geração de programa: derivado ou versão, des~ 

tinados a aplicações _específicas em aüVidades de relevan
te interesse econômico e social, conio tal declarados pelo 
Conselho Nacional de Informática e Automação- CO
NIN, não atendidas pelo produtor preexistente; 

Art. 33. O pedido de autorização de que tratam os 
artigos anteriqrCs dcverã ser formulado atravé$ do órgão 
de registro, mediante indicação das condições oferecidas 
ao respectivo produtor ou co-produtor de programa do 
computador. 

§-~-J9 ApresenTado o pedido, o produtor Ou ®

produtor será notificado para manifestar-se no prazo de 
30 (trinta) dias, findo o qual, sem que haja oposição, será 
considera-da aceita a proposta nas condições oferecidas. 

§ 29 No caso de não ser aceita a proposta formulada, 
o órgão de registro submeterá o assunto ao Conselho 
Nacional de lnformáticã e auto mOção - CONIN, para 
que este proceda à mediação ·entre as partes e, não ha
vendo acordo, determine as condições negociais e fixe O 
valor da adequada retribuição. 

§ 39 A aferição do justo valor de autorização será 
procedida por comiSsão designada pelo Conse(ho Nacio~ 
na\ de Informática e Automação- CONIN, composta 
de 3 (três) membros, sendo um advogado, um profissio
nal de" informática e um especialista na área de aplicação 
do softwale, que, no prazo de 30 (trinta) dias, contados 
da data de publicação no Dlúlo Oflclal do Ato de desig
nação, aprese:Tttarâ par'ecer conclusivo.--

§ 4"' Não se conformando o produtor ou o co
produtor com o valor determinado na forma do pãrâg:ra~ 
fo ani'i!rior, o recurso ao Poder Judiciário não pfejúdica
râ ãUtífiZãçãOtmediata do programa, desde que seja efe
tuado o pagamento ou depositada a quantia fixada na 
forma d_o § 2"' e observadas as condições negociais. 

Art. 34. O Governo Federal poderá promover, na 
-forma da lei em vi_gor, desapropriação de software, quan
do o interesse público o exigir. ~ 

_CAPITULO VII 

Do progranur do computador oio registrado 

Art. 35. O programa de computador não submetido 
a registro estará suJeito a todas as limitações e abri~ 
gações que esta Lei impõe ao programa de computador 
registrado. 

Parágrafo úrtico.- -Ao programa de computador não 
registrado caberá, exclusivamente, a proteção conferida 
pelo direito das_ obrigaçQes -e pela-s normas aplicáveis ã 
concorrêilcia desleaL_ 

CA PlTU LO VIII 

--Dos crimes em matéria de software 

b) para uso, reprodução ou comercialização de pro- Art. i6. Violar_ qualquer dos direitos relacionados a 
grama que não tenha sido usado, reproduzido ou comer- software, atribuídos na forma desta lei: 
cializado no País, pelo titular ou por terceiros, cuja auto~ Pena _ detenção, de 7 (sete) meses a 2 (dois) anos e 
rização tenha sido devidamente inscrita e averbada, nos mu(ta de 500 ORTNs. 
dois anos precedentes à data do pedido de autorização Art. 37• Cometcíalizar ou, por qualquer forma, 
compulsória, salvo motivo de força maior coniprovada transferir ou tornar disponível a terceiros softWare cujas 

~~n~~ à~:;r~~::::~a::o!:~~~~~:ç~~t~:~~~7oe:: ~racterístícas, propr!edades técnicas ou condições de 
terno, em razão de restriçõeS decorrentes da aplicação da desempenho não correspondam àque[as indicadas no 
Lei n"' 7.232, de 29 de outubro de 1984; material de divulgação ou nos elementos constantes do 

II -~ao co-produtor, nos casos previstos nesta Lei; registro: 
Parâgrofo único. No caso__da alínea b do item 1 deste Pena -reclusão, de 7 (sete) meses a 2 (dois) anos e 

artigo, caberâ ao produtor do programa de computador multa de 300 ORTNs. 
a prova do uso, reprodução ou comercialização, que não Art. 38. A ação penal, nos crimes previstos neste 
será aceita se evidenciar que 0 processamento da repro~ Capftulo, é promoVida mediante queixa, salvo quando 
dução das cópias necessárias-ao atendimento do merca- praticados em prejufzo da União, Estado, Distrito Fede-
do interno se fez diretamente a pãYtir de estabelecimento ral, Município, autarquia, empres-a pública, soCiedade de 
sito no exterior; nem se iffip!ICar em atendimento insufi- economia mista ou fundaçao instituída pelo Poder Públi-
dente do mercado interno e de exportação. co. 

Art. 32.: Não serâ negada autorização- para pro- Art. 39. A ação penal e as diligências preliminãreS 
dução de programa derivado que se destine à implan- de busca e apreensão, nos crimes previstos neste Capítu--
tação em máquinas automãticas de tfataineiffõ da infor- lo, regulam-se pelo disposto no Código de Processo Pe-
maçào, de fabricação ·nacional, --industrializadas por nal, com as modificações constan-tes desta Lei. 
fabricantes diversos, com o objetivo--de cOrilPãfibilizá-las Parágrafo único. As diligências preliminares de bus-
entre si ou com máquinaS-produZidas no exterior, em i.fso--- -ca e apreensão serão precedidas de vistoria, podendo o 
corrente no País. jui-z ordenar a apreensão de tantas cópias do software 
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contrafeito, suas vers-ões e derivações, em poder do infra
tor ou de quem as es.tejà. expondo, mantendo em depósi
to, reproduzindo ou comercializandO, quantas sejam ne
cessárias à formação do corpo de delito. 

CAPITULO IX 

Da Responsabilidade ClvU 

Art. 40. Independente da açã.o crirriinal, o prejudi~ 
cado poderá intentar açã_o para proibir ao infiator a prá

- tica âo ato incriminado, com a cominação de pena pecu
niária para o caso de transgressão do preceito. 

§ 1"' Esta ação poderá ser cumulada com a de perdas 
-e danos pelos prejuízos decorrentes da infração. 

§ 2"' O produtor- dõ software e o respectivo cessiO-_ 
nário dos direitos de comercialização respondem solida
riamente por perdas e danos se constatada a prática do 
ilícito capitulado no artigo 37. 

§ 3"' A ação proposta com base em violação dos di
reitos do produtor de software correrá ern segredo de jus
tiça. 

§ 4"' As medidas cautelares de busca e apreensão se
-rão piecedidas de vistoria, podendo o juiz ordenar a 
apreensão de todas as cópias -do software contrafeito, 
suas versões e derivações em poder do infrator ou de 
quem as esteja expondo, mantendo em depósito, repro
duzindo ou_comercializando. 

§ 5"' O juiz poderá também conceder medida limi
nar, proibindo a6 infrator a prática do ato incriminado, 
nos termos do caput deste artigo, independentemente da 
audiência da parte contrária e da prova de ameaça dele-
são e de difiCITTepãração. - --

§ 69 Será responsabilizado por perdas e danos aque
le que requerer e realizar qua(quer das medidas previstas 
no parágrafo anterior, agindo de máfé ou por espírito de 
emulação, capricho ou erro grosseiro, ou--exorbitar na 
execução dessas medidas. 

Art. 41. Prescrevem em dois anos: 
I - as ações fundadas em violação dos direitos estabe

lecidos __ nos artigos 4'? e 5"' desta Lei, sendo o prazo- conta
do da ocorrência da inf~_ação ou da ciênCia do ofendido, 
o que por último se der; -

II - as ações fundadas em inadimplemento das abri-· 
gações decorrentes dos artigos 25 a 27 e 29 desta Lei, cor
rendo o prazo da data que constitui o termo final de vi
gência da versão posta em comércio (art. 24, III), ou da 
data dç_ cessação da garantia, no caso de program~ de _ 
computador desenvolvido por encomenda, ou da data da 
aquisição, nos casos do art. 29. 

Parágrafo únicO. A ãção de nulidade do registro po;;
derã ser proposta durante todo o prazo de vigência do 
mesmo. 

Art. 41. A nulidade do registro constitui matêria- de 
defesa; nas ações cíveis ou criminais relativas à violação 
dos direitos estitufdos nos artigos 49 e 5"' desta Lei. 

CAPITULO X 

Da intervenção d• Uniãq Federal 
nos processos judiciais e- da ação de nulidade 

do registro de software 

Art. 43. Nos processos judiciais que Versam sobre_ 
software, a União Federal será sempre intimada para, 
querendo, oferecer parecer ou prestar escl~recimentos, 
no prazo de trinta dias a contar da intimação. 

§ l"' A intimação far-se-ã por mai"Jdado. 
§- 2"' - Se a União -Federal oferecer parecer ou pfestar 

esclarecimentos, será intimada de todQs os atos proces-
suais subseqUentes. -

§ ]9 .À União Federal" é atribuída legitimidade para 
interpor recursos, quando as partes não o fizeram. 
* 49 o prazo para os efeitos do parágrafo anterior 

começará a correi-~- ifldependentenlente de nova -inti· 
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mação, no dia imediato àquele em que findar o das par
tes. 

Art. 44. As ações de nulidade de registro, que corre
rão em segredo de justiça, poderão ser propostas por 
qualquer interessado ou pela União Federal, durante a 
vigência dq registro. 

§ \-~' Para as ações de nulidade, são competentes os 
juizos da Justiça Federal, nelas a União intervirã na con
dição de assistente necessário ao processo.---

§ 2? Ocorrendo ac_ordo para a extinção do feito, a 
União, no interesse público, poderã prosseguir na ação. 

CAPITULO XI 

Disposições finais e t6lnsit6iias 

Art. 45. Os ateiS _ou contratos relativos a software, 
registrado ou não, inclusive quando tenham por objeto 
autorizaÇão para reprodução ou comercializ-ação, bem 
como a prestação dos serviços têcnicos C'Õmplementares, 
quando envolverem remessa 'de divisas para o-exterior-ou 
pagamento ou crédito a empresas não enquadradas no 
art. 12 da Lei n~' 7.232, de 29 de outubro de 1984, estarão 
sujeitos à averbação n_o Instituto Nacional da_F:roprieda~ 
de Industrial - INPI, nas condições estabelecidas no 
art. 126, da Lei n~' 5.772 de 15 de dezembro de 1971. 

Parágrafo úniCO. O Conselho Nacional de Informâ~ 
tica e Automação- CONIN, ouvido previamente o Ins
tituto Nacional da Propriedade Industrial- INPI, po~ 
derâ estabelecer categorias de atos ou contratos isentos 
de averbação, inclusive através da homologação de 
contratos~padrão. 

Art. 46. A averbação dos atas ou contratos referen~ 
tes a software registrado o_u não, da titularidade de pes
soa domiciliada ou residente no exterior, dependerâ de 
apuração da_ existência de alternativa nacional e d_a ra
zoabilidade de remuneração, segundo critérios estabele
cidos pelo COnselho Nacional de Informática- e Auto~ 
mação - CONIN, e ao implemento das seguintes con
dições: 

a) enquadramento em critérios de prioridade, segun~ 
do a natureza e a atualização' da c_orrespondente tecnolo~ 
gia de aplicação; 

b) criação de condições qualitativas para o seta r de 
ativídade ao qual se aplique, propiciando principalmente 
a exportação de bens e serviços e a substituição de im~ 
portac;ões; 

c) conformidade às prescrições desta Lei, aos atas ad~ 
ministrativos baixados consoante este artigo, às demais 
normas aplicáveiS à repreSsão ao abuso do poder econô~ 
mico e aos efeitos tributários e cambiais relativos ao co
mércio de tecnologia. 

Art. 47. Na determinação do lucro real sujeito a tri
butação pelo imposto de renda, não são dedutívciis as im
portâncias pagas ou creditadas: 

a) pela utilização ou aQuisição, a qualquer título, de 
software não registrado de acordo com esta Lei, ou cujo 
registro tenha-se extinguido; 

b) como contraprestação por serviços têcnicóS de in
formática para cuji-preS:Tai;ão se-utilize, no País, software 
não registrado;-

c) como contra prestação por serviços técnicos de in
formática relativos a software não registrado; 

d) com base em ato ou c_ontrato não averbado d~ _ 
ac_ordo com esta Lei. 

Art~ 48, Ao software não registrado aplica-se o regi
me jurídico-tributário da assistência têcnica, científica, 
administrativa e semelhante, com as modificaÇões desta 
Lei. 

Art. 49, Os pagamentos por software registradQ_te
rão o tratamento jurídico-tributário aplicável a royaltfes, 
respeitadas as modificações introduz_idas por esta Lei. 

Parágrafo único. O Ministio da Fazenda, ouvido 
previamente o Conselho Nacional de Informática e_ Au--
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tomação- CONIN, fixará os limites máximos admissí
veis para a dedução dos pagamentos referidos neste arti
go, levando-se em conta a natureza e a çomplexidade téc
nica do software e sua importância para o desenvolvi
mento de atividade produtivas no País. 

Art. SO. O Ministro da Fazenda poderâ deterniinar 
que o v8lor do software integre a base deCãtCúfõ dos td-_ · 
butos incidentes sobre a importação do correspondente 
suporte físico, quãndo o software atenda çumulativa~ 
mente aos seguinte requisitos: 

a) não se destine a produção de bens ou a prestação 
de serViços, nem a reprodução; e 

b) não dependa da prestação de_ serviços técnicos 
complementares pelo produtor externo ou seu represen
tante_no País. 

Art. 51, Não serão permitidas remessas de divisas, 
em pagamento pelo uso, gozo ou disposição dos direitos 
atribuídos por esta lei, assim como pela exploração ou 
aquisição a qualquer título de software, ainda que não 
registrado, bem como pela prestação dos serviçoes _técni
cos relativos a software: 

a) quando o credor detenha, direta ou indiretaroente, 
a maioria do capital social ou do capital votante da fonte 
dos rendimentos ou seja controlador desta, nos termos 
do art. 116, da Lei n~' 6.404, de 15 de dezembro de 1976; 

b) quando o recipiente seja matriz do eStabelecimen
to, sito no Brasil, que pretenda efetuar o pagamento; 

c) quando o credor tenha a maioria de seu capital so
cial ou do capital votante detid"a, de forma direta ou indi
reta, pela pessoa que pretenda efetuar o pagamento; 

d) quando o credor !enha sócio ou aci_ionista controla
dor comum com a pessoa que pretenda efetuar o paga
mento, observados os critêrios estabelecidos na alínea a; 
ou 

e) quando o respectivo ato ou contrato não esteja 
averbªdo_ de acordo com esta Lei e registrado no Banco 
Central do Brasil. 

Parágrafo único. As importâncias pagas ou credita~ 
das, nos casos em que segundo este artigo a remessa ê ve
dada, n-ãO são dedutíveis para o efeito de apuração do lu-
cro real. . _ _ _ _ __ _ 

Art. 52. Os titulares de Õireitos sobre programas de 
cOmputador, do gênero sistema operacionais ou de 
apoio ao desenvolvimento de programa de computador, 
ficam obrigados a divulgar as inforril.ações relativas às 
suas interfaces funcionais e de dados, de forma suficiente 
a permitir a utilização desses programas em relação a ou
tros, produzidos por terceiros. 

Art. 53. Esta Lei entra em vigQr na data ge sua 
publicação, revogadas as disposições em contrário. 

JIUt!Ocaçio 

A tu-tela jurídiCa do Software ê matêria que está desper
tando, no País e ilo exterior, os mais vivos debates. 
Discute-se, principalmente, sobre a adequação têcnico~ 
jurídica dos regimes legais tradicionãis Oa Proprie!dade 
J ndustrial_e de Direitos Autorais à disciplina dessa obra 
tecnológica nova, verdadeira criação industrial em abs-
trato. 

Revela~se impróprio o regime de Direito Autoral insti:. 
tuído pela Lei n~> 5.988, de 14 de dezerilbro de 1973, por
que não hã como se confundir o software com obras 
artísticas, literárias e científicas, que, sObre identificarem 
emanação da personalidade do seu autor, têm signifi-~ 
cação e valor por si sós. O software, ao contrário, por ser 
·obra·tecnológica; só tem significação pelo seu valor e re
sultado de uso. Lembra o Prof. Newton Silveira qu~. ''o 
software constitui um meio têcnico Para a Consecução de 
um resultado. Esse resultado, por sua vez, pode consistir 
em uma utilidade ou, excepcionalmente, em obra artfsti
ca, como no caso de certos vldeo-games ou mesmo pintu
ras, músicas ou textos literários, Não se deve confundir, 
assim, -o meio com o resultado. O meio de obtenção de 
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resuliad() é sempre de caráter técnico, e, portanto, excluí
do da incidência da Lei de Direitos Autorais". 

De outro lado, resultaria impróprio ao software e pre
judicial à sociedade aplicarem-se ao sortware os direitos 
morais, irrenunciáveis e inalienáveis, que os arts. 25 e 28 
da Lei n"' 5.988/73 estabelecem em proveito do autor de 
obra literária, artística e científica, dentre os quais mere
cem especial atenção o de manter a obra de circulação ou 
de lhe suspender qualquer forma de utilização já autori
zada. 

Releva notar, também, que nenhuma restrição de ca
ráter cambial e fiscal, prevista na legislação brasileira, se 
aplica aos negócios relativos a direitos autorais-, alnda 
que celebrados entre filiais- oU subsidiáriãS de empresas 
tranSnaCirilüiiS;- il.o País~ e sua matrizes e congêneres no 
Exterior, o que contraria os interesses do desenvolvimen
to econômiCO e~tecilol6gico brasileiro. 

Por sua vez, o regime de Propriedade Industrial (Pa
tentes) também não esgota a matêria, porque, em sua gC
nerãHdã.de; nem se"mPfe õ -software pode ser considerado 
invenção. Ademais, o art. 9~>, alfnea h, do vigente Código 
da Propriedade Industrial, impede a privilegíabilidade 
dos sistemas e programações. 

Um regiriie-jillfâlco adequado para o software, contu
do, hã qu:eQbservar princípios de um ou oUtro dos regi
mes éirados, POsiO qiie-o· ioftwue, assim como as obras 
literárias, artísticas, científicas e as invenções, ê Obra 
imaterial. 

A discussã~-~obre o assunto, no País, tornou-se ocio
sa, pOrquanto o _art. 43 da Lei n"' 7.232, de 29 de outubro 
de 1984, determinou que o 10ftware fosse tratado em le
gislaÇão especifica. 

Neste Passo, a legislação nova deve considerar os se
guint~ prinCípios mínimos: 

- a proteção do software é instrumento iridispensável 
ao ressarcimento do esforço de recursos materiais e de 
inteligênc-ia de seu produtor, capaz de estimulá-lo à pro
dução de novos programas; 

-para efeito de proteção, não há que se distinguir en
tre software produzido no Pafs e software produzido no 
exterior; essa distinção só ê imperativa quanto à comer
cialização do produto, no mercado interno; 

-ao direito do produtor de software deve correspon
der o direito do usuário, quanto à qualidade têcnica e 
con~iç_ões de desemp~nho do produto que aquele colo
cou. em merCado; 

-os direitos do produtor devem ser limitados no tem
po, de sorte a que, ao final do período de proteção, sub
sista a um conteúdo tecnológico·· e econômico apoveitá
vel, possível de ser utilizado inclusive para a produção de 
novcis -prograinas, por terceiros; 

- as normas de proteção do software devem ser com
patíveis com as aplicáveis no comêrcio de tecnologia em 
geral, em especial as relativas às questões cambiais e fis
cais e à justa exploração da propriedade, tendo_ em vista 
os intefesSes da sociedade e do Pafs. 

Estes prinC[pios informam ao presente Projeto de Lei e 
guardam conformidade como ideário estabelecido nos§§ 
24, 25 e 36 do art. 153 da Constituição e no art. 160 do 
Estatuto Maior. 

Sala das Sessões, 3 de dezembro de 1984.- VirgOio 
Tá'l'ora. 

O SR. PRESIDENTE (Lomanto Júnior) - Coil.Cedo 
a_ pal_avra ao nobre Senador Jorge Kalume. 

_ OSR. JORGE KALUME (PDS- AC. Pronuncia o 
seguinte discurso, Sem revisão do orador.)- Sr. Presi
dente, Srs. Senadores: 

Em uma das sessões extraordinárias da sem-ana passa
da, tive a alegria de ver aprovado por este Plenário o 
meu Projeto de n~' 117, encaminhado à consideração des
ta Casa em 1979. Portanto, cinco anos e meses depois da 
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sua apresentação, o que vale dizer que o projeto foi mui:.: -- -
to bem estudado e agora está sendo enCaminhado à con
sideração da Câmara dos Deputados. 

Amatõnia (POLOAMAZONIA- apenas 5_5 bi
lhões de cruzeiros, dos quais serão destacados 14 bi
lhões para ã S_UD~CO, perman~ecendo apenas liqui
do 41 bilhõ~ de Cruzeiros). - --
-- Senador-Jorge Kalame. 

o-meu projeto visa que: 

A partir do CJtercício fiilanceiro de 1980, sem ex~ 
cluir a Legislação vigente- sobre a matéria, as pes
soas físicaS e jUdaicas domiciliadas na Amazônia 
Legal poderão aplicar até 100% (cem por cento) dQ 
valor do Imposto de Rençla devido, em empresas 
que a SUDAM declare aptas a receberem incentivos 
fiscais, hiclusive as de economia rnistã;- -

Sr. Presidente, fui movido pelo desejo de consçic:ntizar 
a Nação de que a Amazônia necesSita de um tratamento 
diferenciado das outras regiões do Pafs, primeiro, por
que é uma região demograficamCtite vazia e, ·segUndo, 
trata-se de uma grande área terrlforial c:jUe equiVale a 2{3 
do território nacional, -que -neCeSsita ser poVoada. Para 
que haja esse povoamento, faz-se necessário que o Go
verno da União ofereÇa vantagens pàtaos- seus habit::tn
tes ou para quem desejar ir ãté ali engrossar a sua popu
lação e ajudar o seu desenvolvimento. Foi est_e_o-objetivo 
do nosso projeto. 

Dentro deste princípio que venho __ mant_endo. desc;l.~ 
quando cheguei ao Congresso_ Nacional, continuo defen
dendo um tratamento especial para aquela região. Agora 
mesmo, no mês de setembro, verifiquei que a SEPLAN 
não correspondeu aos anseios daquela região, quando 
do_ encaminhamento, pelo Governo; do Orçamento para 
o exercício de 1985. 

E'u lerei o d'oc~mento que foi levado por mim àquela 
Secretaria _de Planejamento, para que conste dos Anais. 

BSB, 12-9-84. 
Ã SEPLAN 
Verifiquei que foi orçalnent:idci para 1985, desti

nado ao "Programa de Palas Agropecuários da 
Amazônia - POLOAMAZONIA", :55 bilhões de
cruzeiros dos quais quatorze bilhões se destinam -
para a SUDECO, ficando liquido para a grande 
área apenas 41 bilhões de cruzeiros. 

Para minha surpresa em que pese o meu respeito 
às necessidades nordestinas, todavia- para essa re
gião (Nordeste) o orçamento registra no "Programa 
Regional de Apoio ao Pequeno Produtor Rural -
Projeto Nordeste", 2 trilhões, 117 bilhões e 132 mi
lhões de cruzeiros (Cri 2.117.132.000,00). 

Não sei qual a razão que lev_ou essa SecretJ~,ria a 
destinar quantia tão pequena (55 bilhões de cruzei
ros) para Amazôriiã tão carente quanto a região 
nordestina. 

Face a isso, por ser de justiça, esPero um reeStu
do sobre essa matéria rel_evante para o nosso desen-
volvimento. _ ___ __o-- -- -

Se c_on.s_ideradas as populações de ambas as ãreis 
Amazônia com 12 milllões de habitantes e Nordeste 
com 30 milhões, deveria, louvado no percentual de
mogrâfic_o_,_destinar à ~ião ama~ônica pelo menos 
I /3 do va[or. 

Gostaria de lembrar q_ue venho observando __ ~m_ 
tratamento descriminatório enl_fe duas reiiôes n~e~ 
cessitadas. 

Orçamento para _o exercício -ae 1.984: 
Nordeste (POLONORDESTE)- 15~ bilhões de 

cruzeiros. 
Amazônia (PO~AMAZONIA) -·20 bilhões de 

cruzeiros. . _ 
Para o exercício de 1985: 
Nordeste (POLONORDESTE- 2 trilhões, 117 

bilhões e 132-milhões de cruzeiros - Cr$ 
2.117.132.000,00}. 

Quarenta e um bilhões de cruzeiros para aquele conti
nente de terra, âgua e vegetação, e que precisa se desen
volver, Sr. Presidente. Daí por que venho fazer, já no 
·apagai das luzes dãs nossas sessões legislativas, um apelo 
especial ao Governo no sentido de aume_ntar ess~ quanti
tativo, para que possamos levar a efeito os programas 
-n~s8.rios para aquela região. 

O Sr. Gastio MUller- Permite V. Ex• um aparte? 

O SR, JORGE KALUME- Ouço V. Ex• 

O Sr. Gastlo MUller- A minha teoria, Senador Jorge 
Kalume, é que não se tire nada do Nordeste~ .. 

O SR. JORGE KALUME - Não. Eu sou contra. 

0-Sr. C.stio-MWier- ... mas que os órgãos compe
-. tentes, como V. Ex• analisa, sejam mais complacentes ou 

pelo menos garantam melhores direitos pafa a nossa 
- Amazônia. Tudo bem! Está muito bem aplicada para o 

Nordeste essa quantidade, vamos dizer assim, exagera
damente astronômica, mas que nós possamos, também, 
contar com uma parte maior dessa distribuição dC: verba. 
Como V. Ex• bem disse, a Amazônia é imensamente ca
rente tanto quanto o Nordeste, só que s-obre o_u_ti'os pris
mas, sobre outros aspectos completamente diferentes do 
Nordeste propriamente dito. Estou de pleno acordo na 
reclamação educada que V. Exf- faz aõS órgãos federais, 
para que eles passem a ver com melhores olhos a nossa 
imerrsa--A-mazônia brasileira. 

O SR. JORGE K.ALUME- Desejo esclarecer aos co-
legas do Nordeste que apenas quero que o Governo dê 
mais recursos para o Nordeste. Apenas nominei o Nor
dCSie para mostrar a disparidade. Enquanto se dá. para o 
Nordeste dois trilhões e fração, se dá para a Amazônia 
cinqüenta e Ciuco bilhões de cruzeiros. Se quisermos le
var em conSideração a sua população, então, teríamos 
que dar pelo menos urn terço desse valor para a Amazô
nia._ :t: isto que defendo. 

Muito obrigado, Senador GastãO- MUller: pela solid_aw 
riedade. - -~ --

0 Sr. Helvídto Nu~ :____V. Exf- permite urri aparte? 

O SR_._ JORGE KALUME- Q!Jço o_ nobre Senador 
He\vídio Nunes. 

O Sr~ HeiVidlo Nunes- 'Eminente Senador Jo.rge Ka
lume,_ permita-me ~ue, inicialmente, estranhe O raciocí
niQ_-_que V. Ex• deserlvotv~. Nãp ch~gu~ ao plenâr}o· !10 
princlpio do discurso que V. Ex'" profere, mas, pelo que 
posso entender, V. Ex• reclama do Governo Federal por
que, no futuro orçamento, ele destina determinada im
portância à Região Norte, enquanto à Nordestina aloca 
recursos dez, quinze ou vinte vezes maiores do que a su_a. 

O S~. JORGE KALUME- Quase quarenta e cinco 
vezes_ 

OS!'. HeiVfdio Nunes- Quarenta e cinco· ou cinqüen
ta vezes, pouco importa. o que importa, eminente sena
_dor Jorge Kalume, é o princípio,~ a tese._ SomOs regiões 

-secularmente carentes. Quand.o, anOs atfás, o Governo 
criou os incentivos fiscais destinados à Região nordesti-

~-na, ao invés de lutarrpos, ao invés.de brjgarmo~. nós fica
mos imensamente satisfeitos quando o Gove~o Federãl 
os divídiu para aplicar, irmameri.te, ná Região Norte. 
Agora, se o Governo eStá aplicando ou pretende aplicar 
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mais- no Nordeste em relação ao Norte, o problema não 
~o que_V_. Ex• discute, absolutamente. O problema é sa
ber se, em relação ao Ceritro-=-Sul~ o Governo ~tã apli
cirldo os reCursos- que deveria aplicar no Nordeste e no 
Norte do Pais._ Porque V. Ex• expõe a nossa Região, 
_como se a nossa Região, ao receber, futuramente, 3 tri
.Jhões do orçamento federal tivesse todos os seus proble~ 
mas resolvidos, quando V~ Ex• sabe que isto representa 
uma migalha atirada pelo Governo Federal naquela 
imensa região. h evidente que, atribuindo :500 bilhões à 
Região Norte, o Governo está cometendo como que um 
desatino mas, isto não justifica, absolutamente, que os 
recursos -destinados ao Nordeste possam servir de com
pataCão ao põuQüíssimo, à migalha que é atribuída à Re~ 
gião Norte. Gostaria_que V. Ex• trouxesse os números e 
mostrasse aqui quanto está recebendo o Norte, quanto 
está recebendo o Nordeste~ quanto_estã recebendo o 
Ceniro-Sul do País: 

O SR., JORGE KALUME - Acho que V. Ex• estã 
equivoCado. -Aceito o_ seq aparte porque veio também ·ao 
meu encontro, mas devo prestar um esclarecimento. Por 
que nominei- o Nordeste? h pelo nosso amor à ãrea por
que a Amazônia é continuação do Nordeste. Só que o 
Nordeste so[re, infelizmente, o estigma da seca. 

Mas quis fazer um paralelo entre o que o GQverno 
destinou_aQ Nordeste e o que destinou à Amazônia. V. 
Exf não ouviu. Para a Amazônia ele destinou 55 bi
lhões 

O Sr. HeMdio Nunes - É muito pouco. 

O SR., JORGE KALUME- ... dos quais 14ele ostã 
tirando para a SUDECO. 

O Sr. HeMdlo Nunes - Pior ainda. 

O SR.. JOR.GE KALUME - Para o Nordeste, que 
achei pouc-o-ainda, não o estou recriminando pelo fato 
de ele ter destinado ao Nordeste 2 tri]hões, 117 bilhões e 
132 milhões. Não Ext ... 

O Sr. Helvfdio Nunes - ~ uma miséria. 

O SR. JORGE K.ALUME- ... eu quis apenas fazer 
um paralelo nesta distirição de tratamento entre regiões 
também necessitadas. Quero que o GõVetno aloque mais 
recursos para o Nordeste e nos dê, pelo menos, um terço
dess.e valor. Apenas isso~ Não tirando do Nordeste, mais 
tirando do orçamento para a nossa Região. ~este o meu 
raciocínio. 

O Sr. Hel_v{dio N~es; - _É apenas, nobre Senador, 
unl:a- questão de i::-itfoque. POrque, em vez de tomar o 
Nordeste como paradigma, V. Ex• deveria trazer ao Ple
nário a quantia, o quantitativo, o percentual que o Go
verno Fedtral e&.tá dando, estâ atribuindo, estã oferecen-
do ao -centro~SUJ. ·- --

O SR. JORGE KALUME- QuaSe todo o Orçamen
to é para o SuL Mas eu quis. fazer um paralelO apenas, 
pela nossa afinidade com o Non:JeSte1 porque foram os 
seus antepassados, foram os nordestinos que nOS fizeram 
de brasileiros, depois dos portugueses. 

O Sr. Helvfdlo Nunes - Fazer paralelismo entre 
pobres pouco adianta. Nós temos que fixar é a posição 
do pobre e ver aquilo que se está atribuindo a_o rico. :Aí, 
sim, estabel_ecewse o_ c_ontraste. 

O SR. JORGE KALUME- Mas, ambos são pobres 
e ambos necessitados, 

Mas, eni~o._ de-qU~Iciu.er ffianeira, V.Exa. fez muito 
bem em me 'apartear. e~ defender a sua região, porque 
eu estou SOlidário cqm V.Exa. Eu; tainbém, daqui desta 
tribuna, estou defendendo o Nordeste neste momC:nto, 



4812_ Terça-feira 4 

achando, inclusive, que OS recursOs p-ara õ NOrdeste_fo~ 
ram poucos, que merece muito mais, mas qUe também 
destine à Amazônia-pelO rilenos um terço desse valor, 
qualquer que seja i:rvalor destinado ao_ Nordeste. É es_te 
o meu- raCiocíniO; EXa. 

Sr. Presidente, eu estou certo de que o GOvel:n_o_Fede-
ral, ainda neste fim-de exercfcio, ou no fim do outro, nós 
não somos tão egofstas, Sua Excelência reconsidere essa 
~situação, esse desencontro entre regiões brasileiras. 

Aproveito, Sr. Presidente e Srs. Senadores, para ler, 
também, um projeto que HEStabelece critérios para a fi
xação das prestações dos mutuários do Sistema Finan
ceiro de Habitação, dos reajustamentos dessas pres
tações e dá outras providências". 

O projeto estã vazadoonos seguintes termos: ~-----

Art. I'~ O Valor da prestação mensal çl.e_ imóvel 
adquirido com finan_ci_ame_ntos dg Sistema Financei~ 
rode Habitação não poderá excW.er a 10% (dCz por 
cento) dos rendlme_ntos brutos mensais do adqui~ 
rente, corriprovados junto ao Agente Fina~ceiro. 

§ I'~ Sempre que ocorrer rel\iustamento dos 
rendimentos brutos comprovado do mutuário, a 
prestação será corrigida na mesma proporção, a 
partir do me& seguinte ao em que ocorreu a alte~ 
ração do valor <lesses rendimentos. 

§ 2" O mutpãrio se obriga a comunicar ao 
Agente Financeiro qualquer reajustamento dos seus 
rendimentos brutos _me_nsais, no prazo máximo de 
15 (quinze) dias, sob pena de multa equivalente a 
tO% (dez por cento) da prestação reajustada, calcu 
lada sobre o valor total correspondente _ao número 
de me·~ 'Mcorridos dc~sde o reajusiãrilento dos ren
dimentos brutos do mutuário. -

§ 3'~ PelQ menos a cada 365 (trezent.os e sess_en
ta e cinco)"dias a prestação serã reajustada em _90% 
(noventa por cento) do lndice Nacional d~ Preços 
ao Consumidor ((NPC) anual, execeção do caso em 
que o mutuãrio comprove ter tido, no período, rea
justamento dos seus r<;ndimçntos brutos i_nferióres 
ao índice estab_eleci_do __ rw;te artigo. 

ArL 2" _ A cobertura da Apólice d~ Seguro Ha
bitacional somente se aplica em sua plenitude_aos 
-contratos de financiamento habitacional, no que 
respeita aos risCos de morte Ou invalidez permanen .. 
te, em que a soma da idade do segurado mais o pra
zo de operação de financiamento não ultrapasse 80 
(oitenta) anos·e _6 (seis) meses. 

Art. 3-l _ Esta lei Cntra em vigor na data da sua 
publicação_. _ 

Art. 4-l Revogam-se as disposições em con
trârio. 

JustlfiCllçiO 

O projeto que ora apresentamos visa a concreti
zar o sonho da casa própria, que, para a maioria es
magaQ.ora de nossos patrícios, se tornou um pesade
lo, principalmente quando os fndices de ~usta
mento das prestações são cada vez maiores. tendo 
atingido a 202,9%, em outubro último. 

O Sistema Financeiro de Habitação tem_ sido, ate 
agora, bem mais financeiro do que de habita_ção 
propriamente, desde que o aspecto social do proble
ma, relegado a um plano inferior, perdeu a sua força 
diante do aceleramento das pressões inflacionárias. 

Cabe reviver a funçaõ social de um Sistema cria_
do para tanto. Dai a medida central de nossa propo
siçãO, ou Séjã~ o eStabelecimento das prestações dã. 
casa própria em 10% (dez por cento) dos rendimen_-__ 
tos brutos mensais Comprovados do adquirente. 
Além disso, visa o pr'ójeto a manter a pro-põrcionali~ 
dade entre a prestação e esses rendimentos brutos 
do mutuãrio. nos- reajustamentos das prestações. 
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Admite-se apenas, a cada ano, um crit~rio de _reajus
te diferente, pelo INPC, mas em 90% (noventa por 
cento) da variação anual desse, permitindo-se, ain
da, ao mutuário,_ caso comprove nªo ter tido no 
período reajustamentos peta ineil_O$ eguiva1ente a 
esse índice, a necess_ãria- equiValência _eslabeteci~ 
n-o fniCio do contrato. 

-Álém disso, a proPOsiçã--o traz para uma hierar=
quia superior - a lei -o norina -consignada ·numa 
Circular (n9 76, de 23 de novembro de 1977) da- Su
l)erintendência de Seguros Privado_s._relativa ao Se

--guro Habitacional. Trata-se da idade limite do segu
rado para efeito de contiatãt finaociame_nto juiito 
ao SFH, com_garantia da Apólice de Seguro Habi
tacional, no qUe respeita aos riSCPs d_e _mortC ou in
validez permanente, 

O problema da habitação é sério, eis porque não 
.comporta soluções protelatórias, que_ apenas adiam 
a decisão necessária. Não podemos deixar .de nos 
sensibilizar com- situações extremas, que já apare
cem, como aquelas em qur:._o valor da prestação cor
rigida supera o valor dos rendimetlios do mutuãrio. 

O interesse é também do próprio SFH, diante de 
uma inadimplência que cresce, pondo em risco todo 

_ o _ _Sistema, ou comprometendo-o irremediavelmen
te. 

Sr.)~residente, era o que tinha a dizer. Mu_ito Qhriga-
d(L_(Muho bem!) --- - - -

O SR. !'RESIDENTE (Lomanto Júnior) - Concedo 
a palavra ao nobre Senador Alberto Silva. 

'o SR. ALBERTO SILVA(PMDB- PL Pronuncia o 
;eguinte discurso. Sem_revisão do orador.l- Sr. Presi
dente. Srs. Senadores: o _ _ _ _ _ 

Quero aproveitar a minha G;scrição, hoje, para fãzer 
urn registro, ao mesmo tempo; trazer ao _conhecimento 
da casa um. fato que a muitos passa desapercebido_nCsta_ 
hora de crise em que vive o País, principalmente os assa
lariadQS.. Trata-se do problema da casa própria; das difi
culdadeS que tem a classe m-édia brasileira, o operário 
brasileiro, de pagar prestação da sua casa; as dificulda
des de pagar a luz, de pagar a ãgua, a alimentação, a edu
ca.çào, a sa11de, e a gente esquece um iteij:J. dos m~ gra
ves e dos mais sérios que atinge o _assal~triª-dQ_ brasileiro. 

Quero fazer este registro, começando. por dizer qUe 
ninguém trabalha, salvo quem possui condução própria, 
sem ter que se transportar para o local de trabalho. O 
operário ou alguém da classe média que trabalha no co
inércio, nâ fndústria, ou onde for, mora distante do local 
onde trabalha e tem que se transPortar. Os que podem 
usar, -p-or exemplo, como no caso do Rio de Janeiro, o 
trem elétric::o, que estã instalado desde os tempos de Ge
túlio, em 1937; quem tiver a sorte de, poder usar só aque
le transporte, paga uma taxa razoável, porque é um 
transporte subsidiado, há muitos anos; ou mesmo o rile
trô, que também -é subsidiado, embora bem mais caro 
que -os trens eiétricos. Mas aqueles que dependem do ô
nibus, esses, pasmem os Srs. Senadores, têm que pagar 
30% do salário mínimo. Hoje é gasto no transporte da 
casa ao trabalho e do trabalho à casa, 30% do salário 
mínimo. São cois_as do nosso_:pa~l 

Em 1975, foi criada a Empresa Brasileira de Transpor
tes Urbanos, com a finalidade exatamente de resolver 
esse pr06lema; disciplinar, equacionar e resolver o 
problema dos transportes p6blicos no Pais. Eu tive a 
honra e a felicidade de ser a pessoa encarregada de im
plantar a empresa, desenvolvê-la, e fazê-la funcionar. E 

_ uma das maiores preocupações que tínhamos, naquela é
poca, era não permitir, jâ que o transporte- Ufbano era a 
finalidade da emp!CSa, não permitir que a tarifa do 
transporte coletivo ultrapassasse os 5% do salário mfni
mo. Conseguimos isso ~ediante algumas ações criativas, 
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lógicas, intuitivas, Por exemplo, uma delas; as empresas 
concessionárias dos transportes coletivos tinham quere
novar a sua frota de ónibus e os recursos eram poucos. A 
EBTU usava um fundo próprio para estimular a reno
vação da frota de ônibus, E com isso garantia um enten
djmç:n~q_e_ntre a EBTU _e a_en_tpresa de_transporte, para 
que_ a ta.rifa nãg subisse. Outro exemplo; cidades onde es
ses ônibus trafegavam em subúrbios de ruas eSburaca
das, que arrebentavam os ônibus, e que faziam a veloci
~~de_ comercial 9-os ônibus ser muito baixa, a EBTU en
tr~va ~-o~_ um_projeto de engenharia de tráfego e trânSI
to,~ ali se ex.e~u_tavam obras de melhoramento, pistas exM 
c~usivas, sinalização, abrigo etc. ~ o caso de Goiânia, 
São Paulo, Curitiba, Porto Alegre, Belo Horizonte, Re
cife, Fortaleza~ enfim, todas as capitais do Brasil. E nós 
fa!:_!!OS mantendo a tafifa dentro dOs limites de 5% para o 
assalariado brasileiro.~ Coisas do nosso Pafsf 

Pois bem, aos pququin-hos a receita da empresa, que 
era uma parcela da Taxa Rodoviária Única e do Imposto 
sobre (ubrificantes Líquidos e Gasosos, aos poucos 
aquele valor, que constituía os recursos da EBTU, foi 
sendo eliminàâo, gradativamente, e, hoje, a EBTU é 
uma repartição pública. Recebe o dinheiro para pagar a 
fo1ha, como qualquer repartição pública. E os transpor~ 
tes públicos ficam éomo eram antes, cada prefeitura-ten
tando resolver, cada Estado tentante minimizar um 
problema que é sério, que é grave, e que resulta, em últi
ma análise, em consumo exagerado de combustível im· 
portado, transporte ruim. E as pessoas que precisam se 
transportar para chegar aos seus locais de trabalho têm 
que enfrentar mil e uma dificuldades. Lembro-me bem, 
quando .Presidente da EBTU, fui uma vez assistir o em~ 

- ~.de operários, num daqueles pontos de concen
tração em São Pauttr. rto- frio, ao desabrigo, milhares e 

- milhares de pessoas, quatro horas da manhã, tentando 
um transporte dificílimo, escasso, incómodo, gastando 
três horas para chegar ao seu local de trabalho. Isto re
sultou num entendimento "'entre o EBTU e o então Pre
feito de São Paulo, Olavo Setúbal, no sentido de raciona· 
lizar·o transpoTte urbano na grande Capital de São Pau
lo. Vejam os Srs.: havia 400 empresas, umas com alguns 
ônihus apenas, outras com milhares de ônibus, disputan
do passageiro na rua, em um espaço que não existia. E 
nós fOfuOs lã, levamos o nosso Engenheiro e provamos 
ao- Prefeito: não hâ espaço físico para botar mais ônibus. 
Na hora do rush, encostam pára-choque .com pára
choque e nãõ andam; á velocidade cai para dois Km pOr 
hora ê aquela lentidão. Duas coisas têm que ser feitas: re
duzir o número de empresas de maneira ordenada, de
mocrática, ft.iiidíndo algumas, dividindo-as em áreas de 
atuaÇio. E assim foi feito em São Paulo. Foram reduzi
das de 400 para 35 ou 40 empresas. criadas pístas exclusi
vas, pistas adequadas, sinalização comandada por com
putador, a chamada sinalização inteligente: cada vez que 
o flux.o de tráfego numa rua era muito intenso, o compu
tador liberava aquela rua e desviava O fluxo para outro 
cruzamento. 

Isto Wi feito sob os auspícios da EBTU, com recurso.!! 
e tecnologia suficientes. Isto funcionou no País todo. Em 
Curitiba, o transporte é excelen'te, em Goiânia, bem aqui 
ao lado é excelente. Lembro-me, e aqui ao lado estâ um 
grande Pfefeito, que o foi de Campo Grande que levou 
os problemas da sua cidade à EBTU. Enviamos recursos 
e projetes e foi eXecutada uma excelente obra de trans· 
porre- urbano. 

De repente, desaparece a EBTU do cenário os trans
portes públicos do País. Coisas-do País, que espero que o 
nosso novo Presidente- o que vai assumir, se Deus qui
ser Tançredo Neves- ponha os seus olhos nesse drama 
do assalariado brasileiro, que, coitado não tem quem o 
defenda agora. A EBTU é uma repartição pública pelo 
que eu posso entender. Tem alguns contratos no exte
rior, ainda do nosso tempo, com o Banco Mundial para, 
por exemplo, para colocar o trem de subúrbio em Porto 
AIC8re e em Belo Horizonte, que está andando, ou mes-
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mo em Recife. E vã.:i fUnciOnar agora em-vãrias cidades, 
São contratos com o B.anc9 Munc!iaL _tloje, os recursos 
da EBTU _são para pagar esses eriipréstimàs. ôâqu~Úe 
dia-a-dia da cidade média", Qu- da cic;l~de grande, que diz 
respeito ao assalariado _brasileiro, quem cui4a? 

Estou preparando um projeto de_ lc;i, que espero dar 
entrada na próxima legislatura, justamente quando entra 

0 novo Presidente, fazendo com que os fundos q_ifce per
tenciam à EBTU voltem a fazer parte d~ seu Patriinônio, 
para que volte a ter aquela ingerência necessária parare
solver _um problema que é angustiante, e ao qual nos, na
turalmente, não_ prestamos atenção, porque ele está um 
pouco defasado das_ l_lÇ;Jt!ci~s do dia-a-dia._F~la-se n~ ne
cessid_;ide de pagar a casa, a luz e~ âgua. b., fundamental, 
mas ninguém trabalha sem se transportar. Para enfrent~r _ 

0 transporte, hoje, o operãriõ paga 30% do seu saláno 
mínimo. 

A minha proposição diz que os recursos da EBTU vol
tarão para ela, são 15%, aproX:iinadamente, da TR u L

CinqUenta por cento desses recursos irão constituir: 15%, 
para um fundo da EBTU, para a renovação d_a frota de 
ônibus; 10%, para ·subsidíar o transporte ou a tarifa -
no mundo inteiro o fransporte-públii::o- é subsidiado-::- e 
os 5% restante para a pesqUisa de novos combustfve_is; do 
novos -veículos e de novas tecnologias para melhorar o 
transporte público no País. 

Apenas, encerrando as minha palavras, eu diria: ~ sim
ples para o Governo tomar- uma medida, por exemplo, 
como esta:. em mais de' 12, talvez 15, grandes cidades bra~ 
sileiras, como as capitaís, pOder-se-ia, com uma sirriples 
determinação, passar todos os ônibus urbanos de trans
porte de passageiro, para queimar gás de petróleo, esse 
que se queima nas refinariaS. Qualquer das grandes capi
tais brasileiras pode ter gás de petróleo, usado só para o 
transporte coletivo, por exemplo, de passageiros. 

A diferença de custo ê a metade do preço do óleo die
sel. Aí se terá uma redução de 15% na tari_fa, porque do 
total da tarifa do transporte público, 30% da composição 
do seu prer;o é ccmbustível. Então, se eu posso -reduzir 
15%, trocando o óleo diesel por gás, e mais os 15% de 
subsídioS entre a União, o Estado e o Município, eu te
nho uma redução deJO%. E algumas outras medidas pO
deriam ser tomadas; assim, o -assalariado brasileiro teria, 
realmente, uma ação de governo que lhe ajudasse, no 
dia-a-dia, para _enfrentar a· seu trabalho. 

Agora, imaginemos . .-. 

O Sr. Marcelo Miranda- Permite V. Ex• um aparte? 

O SR. ALBERTO SILVA- Com o maior prazer, 
nobre Senador _Marcelo Miranda. 

O Sr. Marcelo Miranda - Senador Alberto Silva, V. 
Ex• tr,ata hoje, aqui no Senado, de um assunto de extre
ma importância, com mui_ta categorfa, e p·rinCipalmente 
em se tratando _daquele que foi o primeiro Presidente da 
Empresa Brasileira de Transporte Urbano, citando 
como princípio básico daquela einpresa, e como objetivo 
prinCíPal, a atuação em favor da menor tarifa para aque-
le que usa o transporte coletivo diariamente nas grandes 
capitais e nas cidãdes dôBrasil inteiro. Realmente, a sua 
gestão frente à EBTU é elogiável em todos os sentidos. 
Eu estava na Prefeitura de Campo Grande e pude obter, 
através da EBTU, os benefícios de um programa objeti
vo, procurando realmente dar ao povo, ao passageiro 
condições melhores nos ônibus, na cateaoria de ônibus, 
na qualidade de ônibus e, acima de tudo, uma tarifa con
dizente com o salário mfnirno vigCrite na época. Dessa 
forma, V. Ex• demonstra aqui no Senado Federal que 
mais unia empresa do G_ovúoo sai do seu obj~iv-o com
pletamente, transformando-se numa empresa apenas bu
rocrática, numa empresa capaz de receber verbas apenas 
para os seus dispêndios do dia-a~dia e do seu pessoal, 
saindo e desviando-se completamente do seu objetivo _ 
principal. b. o esvaziamento de mah~ uma empresa brasi-

!eira de grande importância para a melhoria da condição 
de vida _do_ poVo de menor poder aquiSitivo do nosso 
Pâís. Além do exemplo da -EBTU, temos mais de cente
nas de empresas no _País que se des-viaram dos seus obje
tivos primordiais, para hoje estarem apenas viveiido das 
verbas-destinadas para o seu sustento diário. Desta ma
neira, quero_congratular-me com V. Ex• por ter trazid_o a 
está Casa a opOrtunidade de conhecer o objetivo dessa 
empl'ésa, criàCia em boa hora, sem finalidade totalmente 
desviada do seu objetivo, qUe" é o óbjetivo que todos nós 
desejamos, da melhoria da condição de vida do povo e 
da gente de baixa renda do nosso_ País. 

O SR. ALBERTO SILVA- Muito obrigado, nobre 
Senador Marcelo Miranda, pelo aparte de V. Ex• que en
riquece o- meu discurso, e é uma testemunha que eu cito e 
r~pito_ d~ um administrador que, na época, procurou a 
EBiU exatanieilte Sentindo que eriife os problimas de 
sua cidade havia, sem nenhuma dúvida, o problema do 
transporte público. Realmente V. Ex•, como outros pre
feitos do País inteiro e governadores, usaram- e até fa
lando em ~m termo bem mais prático - e quase que 
abusaram da__. oportunidade que tinham pÕr -terem uma
empresa com-uma equipe sempre pronta para atendê-los, 
objetivamente, levando às cidades não s6 os recursos 
públicos da empresa como, também, os recursos têcnicos 
de uma equipe muitó bem formada que trabalha ali com 
objeiivos bem definiQos. - -- - -

Agradeço a V. Ex• e quero concluir o meu discurSo, 
imaginando que, como os grandes temas do nosso País 
devem ser tratados nesta Casa, na reabertura do novo 
período legislativo, possamos aqui formar uma frente 
para- defender esses_grandes problemas que afligem a- po
pulação brasileira, ao lado de vários outros que estão ai 
a desafiar soluções. Imagino, ainda, que o nosso futuro 
Presidente Tancredo Neves, conhecedor de problemas 
dessa natureza, terá sensibilidade política de saber o que 
estã acontecendo com o povo brasileiro, e reunirá uma 
equipe capaz de, nos altos postos e nos Ministérios que 
forem ocupar, não se deixar confundir pela complexida-

--de dos problemas. Alíâs, é ·uma outra coisa importante 
para um dirigente: não se deixar Coitfundir, nãO toma:r ci 
pToblemi secundário pelo principal, e o principal ficar 
de lado. 

No Brasil, o assalariadº de hoje tem um problema 
sério: primeiro, está desempregado porque o País parou; 
segundo, ele precisa trabalhar, evidentemente, para po
der suprir as suas necessidades de alimentação, de mora
dia, de saúde, de educação- e de transporte. Se rião to
marmos medidas visando o homem, principalmente, nes
ses pontos fundamentais, acredito _que gastar diriheiro 
público fazendo coisas que não atingem imediatamente 
as necessidades cruciais da população brasileira, seria jo
gar dinheiro fora, seria puro desperdício~ O riSCo do diri
gente confundir os problemas ê comum no nosso País. 

Outro dia, chamei a atenção aqui, e nunca ê tarde di
zer, que antes de se fazer uma usina hidrelêtrica capaz de 
botar debaixo d'água, como é o caso de Balbina, 400 mil 
hectares da floresta amazónica, para criar uma usina de 
200 mil quilowatts é simplesmente um crime, sob o tyon
{_g de vista de etlgenharia, ou de qualquer que seja o_ ân
gUlo que você_olhar. Por quê? Porque uma floresta de 
400 mil hectares, na Amazônia, você tem por ano, sem 
derrubar uma árvore, por hectare, cem toneladas de ma
deira, s6 podando aquilo que nasce _entre as ârvores, ou 

_efltre __ os galhos, e.~c ... Uma tonelada e meia de madeira 
gera um quilowatt, e _cem toneladas em 400 mil hectares 
se faz uma usina de 2 milhões de quilowatts, sem cortar 
umaárvqre! E usinas térmicas deste porte existem na Eu
ropa às centenas, queimando carvão mineral. Aqui nO 
Brasil se afoga a energia vinda do Sol, para botar água 
em cima, s6 para c-hamar isto de usina hidroelé:trica. 

São .estas coisas, confundir o proJJlema principal com 
o secundário, que vão levando a se gastar. dinheiro da 
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Nação de váiilis maneiras- e não vou tomar o tempo 
dos nossos companheiros para algo dessa natureza mas 

-creiO que o noVo Gôverno, espeio e tenho confiança:, irá 
resolver ... 

O Sr. Heh1dlo Nunes - Permite V. Ex• um aparte? 

O SR. ALBERTO SILVA - Com o maior Prazer, 
nobre Senador Helyídio Nunes. 

O Sr. HelvKlio Nunes- Nobre Senador Alberto Silva, 
eu não quero absolutamente fazer um elogio; desejo aPe· 
nas, a bem da verdade, prestar um depoimento: a partir 
da Criação da Empresa Brasileira de Transportes Urba
nos, os transportes urbanos da class_e média brasileira 
melhoraram substancialmente em nosso País. 

O SR. ALBERTO SILVA- Muito obrigado, nobre 
Senados Helvídio Nunes. O aparte de V. Ex•, além de en
riquecer o meu discurso, é um aparte que traz à Casa um 
testemunho valioso. Valioso, por vir da parte de V. Ex•, 
um Governador com sensibilidade para os problemas do 
povo do meu Estado e um grande representante do povo 
piauiense nesta Casa. Agradeço ·sinceram_ente a V. Ex• 

Concluo, Sr. Presidente. Como j_a dizendo, espero que 
o Presidente Tancredo Neves reúna em volta dele ho
mens que ocupem os altos cargos e terâ o nosso apoio to
tal aqui, para que problemas desta natureza sejam equa
cionados e resolvidos, em benefício do povo brasileiro. 
Muito obrigado. \Multo bem! Palmas.) 

O Sr. Nelson Carneiro- Sr. Presidente, peço a pala
vra como Lfder. 

O SR. PRESIDENTE (Lomanto Júnior)- Concedo 
a palavra ao nobre Senador Nelson Carneiro, como 
Líder. 

O.SR. NELSON CARNEIRO (PTB- RJ. Como 
Líder, pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do 
orador.)- Sr. Presidente, a minha presença nesta tribu
na ê para exaltar o trabalho que vem sendo realizado 
pelo Senado FederaL As sucessivas sessões que vem rea
lizando esta Casa, para dar vazão aos numerosos proje
tas da maior relevância, é um motivo de júbilo para nós 
que-estamos ac-ostumados a -ouvir constantes críticas- ao 
Congresso NacionaL 

O esforço que fazemOs todos nós, de manhã atê oco
meço da noite, em sucessivas se.ssões, não_tem merecido 
a exaltação que merece. 

Pedi a palavra, Sr. Presidente, para que não deixasse 
passar em Silêncio essa _operosidade que se deve muito à 
Mesa do Senado, da qual V. Ex• ê um representante, 
como àS Lideranças dos diversos Partidos, evidentemen
te excluída a do PTB que, Por tão numerosa, já estâ, por 
si mesma, dispensada de qualquer referência especial. 

O principal, Sr. Presidente, é que se deixe nos Anais a 
notícia de que aqui estamos, neste fim de sessão legislati
va, para cumprir o nosso" dever: votar os numerosos ape
los que nos vêm de municípios e Estados necessitados de 
recursos, para atender as suas necessidades mais urgen
tes, as angústias mais prementes do seu povo. 

São ess-a:-r,Sr. Presidente, as razões que me levaram a 
pedir a atenção desta Casa, na certeza de que esses suces
sivos entendimentos para a solução de vários problemas, 
à primeira vista imp-ossíveis têin: tido sucesso, e, aí, esta
mos nós jubilosos, porque cumprimos com o nossQ de
ver, EstamOs certos de que esta atividade não encontrarâ 
solução atê a próxima qUarta-feira, quando nos despedi
remos uns dos outros para nos reunirmos apenas no dia 
15 de janeiro, e levar o nosso" voto para a escolha cio fu
turo Presidente da República, mas retornaremos todos 
juntos a p·rímeiro de março, numa nova etapa, e que a 
sessão legíslativa de 1985 seja, afinal, tão frutífera qUan
to esses últimos dias que marcam a atual legislatura. 
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Sr. Presidente, não preciso destacar, aqui, l!JJl outro 
projeto, porque se cada um de n6s pensarmos no que eles 
representam para os nossos Estados e para os nossos 
Municípios, todos nós senti_mos de que esta contribuição 
tem sido da mais_val_iosa e da rnais ímportan_te. BáS~a ve
rificar, com serenidade, o res~ltad~ dos trabalhos rea-li
zados nesta Casa. Quantos projetas de interesse p6blico 
superior, acima de qualquer interesse pessoal, têrn mere~ 
cído acolhida nesta Casa, nestes últimos dias? Havia 
uma dificuldade de vencer as resistências, mas eii"SJã eS
tào transpostas e, hoje, podemos nos r~gozijar de ti"aver
mos cumprido com o nosso dever, nesses últimos dias, 
no Cõngre:Sso NaciOnal, desempenhando o mandato que 
o povo nos conferiu a todos n6s, homens de Governo, 
homens de Oposição. que, afinal de contas, somos todos, 
somados, a própria Nação brasileira. (Muito bem_! Pal
mas.) 

O SR. PRESIDENTE (lomanto Júnior)- Conceõo 
a palavra ao nobre Senador Aderbal Jurema,,para uma 
breve comunic:rção. 

O SR. ADERBAL JUREMA (PDS - PE. Para uma 
breve comunicação. Sem revisão do orador_.)- Sr._Pre
sidente, ·srs. Senadores: 

O que me traz à tribuna é para faZer uma comunicação 
multo triste a esta'C,:iSã.: finei u-se~ ontem, à noite, em_ Per
nambuco, um ex-Deputado, um ex-Ministro da Agricul
tura, um escritor e·um homem público de primeira gran
deza: José da Costa Porto. 

Costa Porto começou sua vida pública .• no_R.;i(e, co-m 
o Senador Novaes Filho: depois, foi constituinte. 
Elegeu-se Deputado Federal em !946 e, dai em diante, a 
sua vida pú.blica foi sempre dedicada ao. povo de Per
nambuco. Jornalista da melhor categoria, Costa Porto 
sabia harmonizar a sua _atividade na Câmara dos Depu
tados com sua responsabilidade de comentador do fato 
político, do fato _S_Qcial e do fato económico. Costa P9r
to, depois no GoVen:t"o CilíeFilhO, foi seu Ministro da 
Agricultura e, aquí'mesmo, em Brasília, chegou a desem
penhar as fu.nções de Chefe do contencioso InstitUto 
Brasileiro do Care. 

O Sr. Nelsoa Carneiro --Permite V. Ex~ um aparte? 

O SR. ADERBA_L_ JUREM~ - Com .muito_ prazer, 
nobre Senador Nelson Carneiro. 

O Sr. Nelson Carneiro- Ainda recentemente, quando 
o nosso brilhartte confrade José Vanberto lançou um li
vro sobre personagens e ascendentes pernambucanas, 
notei que o prefáC'íci era aSsinado por Costa Porto, mas 
não era pelo pai, mas pelo filho. 

O SR. ADERBAL JUREMA- É o Walter. 

O Sr. Nelson Ca01elro --Sim. O que-mostra que age
ração, a exemplo daquele brilhante parlamentar, daquele 
ilustre homem público, daquele bravo e intrépido jorna
lista, sereno na apreciação, lúcido, constante no julgar 
homens e coisa&, tinha ao seu lado um ilustre represen
tante. Naquela oportunidade saudej o_ filho, lembrando 
o paL E é com imensõ pesar qUe ouço V. Ex• ocupar esta 
tribuna para anunciar, pesaroso que_ sei, o falecimento 
daquele grande homem público que foi ·costa 'Porto, que 
deixou na Cârriara dos D~utados um traço· luminoso, 
na imprensa de Pernambuco, e por conseguinte na im
prensa brasileira, uma presença constante,- diária, bri
lhante e inesqueCíveL Eu_ajunto o meu pesar ao pesar 
que V. Ex• traduz neste instante e que creio é o pesar de 
quantos conhec_eram, acompanharam e, por isso mesmo, -
admiraram a Cos.ta. Porto. 

O SR. ADERBAL JUREM A- Agradeço o aparte do 
Senador Nelson Carneiro que, como eu, foi contemporã-

neo da passagem de Costa Porto pela Câmara dos Depu~ 
lados_ Costa Porto deixa um acervo de livros muito 

__ b<?ns, a d~stacar o t-rabalhO que ele fez sobrCPIOh"eiro 
Machado, que_foi obj~to- de comentários dos crítícos do 
Rio Grande, dizendo que Pinheiro MaChlido hav-ià tido 
no_Q_e_6lambuca_ri0 o érítico que·p-recisava. 

_ C(l_Slii Po~to_ tem out_r~s trabalhos que _ _representam 
pesquisa histórica e, sObretudo, análise dos acõnteçimen
tos. Por isso Pernambuco, que tinha em Costa Porto um 
int~IÇçt~~Ldê~es~l.:qUe tirihà ém Costa Porto um_tiO~ 
mem públiCO--sem jaça, chófa o seu de;apareCim~tO. 

O Sr. G'astio MUller - Permite V. Ex• u112 aparte? 

O SR. ADERBAL JUREMA -Com prazer. 

O Sr. Gastão M'liler - Senador Aderbal Jurema, em 
nome do PMDB e eventualmente, na Liderança, 
solidarizo-me com V-. Ex~ quando presta homenagem à 
memória de Costa Porto, que conheci como jornalista e 
pelas ':'otíciaS-quandO parla"~eniár, aqllf,"enl-Brasilia e 

-- no. Rio de Janeiro. De _mo-dO que V. Exi tem-·o apoiO e a 
solídarí6dade do PMDB, minha e de todà- a Bancada nas 
homenagens que presta a esse ilustre brasileiro e pernam~ 
bucano Costa Porto. 

O SR. ADERBAL JUREMA- Muito grato a V. Ex•, 
Senador Gastão Müller, pela manifestação em nome Q.o 
seu Partido. Quero, neste instante, levar a minha sauda
de à famitia de Costa Porto, sobretudo ao seu filho mais 
velho, que aqui em Brasília dirige a Fundação Petrônio 
Portella, é- o Presidente dessa FUndação e todos nós sa
bemos da sua atividade, Walter da Costa Porto, que já 
ocupou cargos de relevo na administração pública esta
dual e federal. 

E com essa saudade que transmito também a palavra 
do meu Partido, na certeza de que todos os Senadores la
meli.tllm o desaparecimento desse grande brasileiro. 

COMPARECEM MAIS OS SRS. SENADORES: 

Odacir Soares -·João CasJelo - Çarlos Albcm,o -:-:... 
Carlos Lyra - Roberto Saturninq - ?!!_é_'!S Faria. 

O SR. PRESIDENTE (lomanto Júnior)- So.bre a 
mesa, projetas de lei que vão ser lidos pelo Sr. 19~ 

Secretário. 

São lidos os seguintes 

PROJETO DE LEI DO SENADO N• 260, DE 1984 

Dispõe sobre os direitos relativos a software e dá 
outras providências. 

O Congresso Nacional decret<!-: 

CAPITULO I 
Disposições preliminares 

Art. J9 Os direitos relativos a software são os atri
buídos na forma desta lei. 

Parágfafo único. O fegime eStabelecido por esta Lei 
exclui a apliCaÇão, quanto a software, de qualquer outra 
formã ·ae--proteção. 

Art. 29- Os estningeiros domiciliados no exterior go
zarão de proteção que vier a ser concedíd_a por tratados e 
convenções sobre proteção de software, celebrados com 
os seus respectivos países e ratificados pelo Brasil. 

§ 1" Os apátridas equip!i.tam-se, para-os efeitos desta 
tei', aos nacionais dos países em que tenham domicílio. 

§ 29 Os brasileiros e estrangeiros residentes no País 
podeiãO, adrilinistrativ e judici!llrt:J.ente1 solicitar a apli
cação, em igualdade de condições, de qualquer dispositi
vo do- ato_ internaciOnal. ratificado pelo BrasiL 
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§ 31> Os direitos atribuídos por esta lei aplicam-se 
iguaiJ'!lente aos estrangeiro~. domidliados no exteriOr, 
desde que c_omprovadamente _o seu pafs domicnio conce~ 
da aos brãsf(e1ros_ e estrangeiros domiciliados no Brasil 
direitos relativos a software eqUivalentes em extensão e 
dur3Çf;io aos estabelecidos por esta lei. 

Art':· 39 Pa~a os fins desta! Lei, considera-se: 
I ..:__-~fiWare..:..:.... o conjunto constituído do programa 

de _computador, ~,crição do programa de computador, 
ma~ual dO u_suáfio)- especificação interna, ou cada um 
desses e:ft;:fne_rifàs.-lfes5le qli.é integ!ante de um COnjunto; 

H- programa de computador - o conjunto organi~ 
zado de instr~çõ<:.s expressas em linguagem nauiral ou 
artiriciãt-contido em-sUporte ·rrsíco dé qualquer natureZa; 
de_ enmregQ necc!ssário no controle da seqUência de esta
dos de máquln~s- ·automáticaS de tratamento da infor~ 
maçào, dispositivos, instrumentos ou equipamentos pe
rifefkos, pãr"a Taiê-los funcionar de modo e para fins de
terminados: 
·m - descrição do p"rõgrama de computador- ades

crição completa das instruções que constituem um pro
gra-ma de computador, fixada sob forma inteligível, em 
quàlQuér.Süporte físiCo, sufiCientemente minuciosa Pára 
possibilitar a compreinsã.o do correspondente programa 
de computador: 

IV- manual do usuário - a documentação de cará
ter técnico, desttnada.a facititar o uso e a aplicação do 
software; 

V- programa originário - aquele que resulta de~
pecificaçào interna de~envo!yida de forma criativa ou 
origina!; 

VI- programa derivado - aquele que resulta do 
acréscimo, dec;(éscimo ou modificação de funções em 
software pré-existente, mediante a alteração da sua espe
cifiCação _interna; 

VII- versão de programa de computador - a va
rjante de programa originário ou derivado, para 
expressá-fo em outra linguagem adequá~Jo a C3racteTísti
cas espeCiais de determinados ambientes de progra
mação, linguagens ou máquinas e nele introduzir aper
feiçoamentos que não alterem sua especificação interna; 

Vllr- especifiCação interna de programa _de compu
-tador - Q _sul;tconjuntQ constituído símultaneamente da 
estrutura de dados_erlos_correspondentes algorítimos, do 
quàf decorre a disposição das instruções do programa de 
computador: 

IX- produtor de software __ - a pessoa natural ou 
jurídica que tem a seu encargO o custeio e a adminis
tração dos meios necessãríõs ã.O aesenvolvimento e ela
boração de software, suas versões ou derivações;-
X- usuário- é todo aquele que adquire o direito de 

uso de software. 
Parágrafo úníco. Os cOnceitos estabelecidos neste ar

tigo poderão ser aditados e revistos pelo Conselho Na
cio'O<il de Jnfor_mátic:3. e Automação- CONIN, sempre 
que neces~áriO e~ decÜri-ên-cfa do eSúldo dà ·arte _oU-~ã 
técnica. 

CAPITULO II 
Dos direitos relativos a software 

Art. -49 São direitos exclusivos do produtor de pro-
grama de computador: -

I -usar ou autorizar o uso do progranla, inclÜsive 
dele exttair versõe_s e programas derivados: 

li - reproduzir ou autodzar a reprodução de progra
ma e suas versões, por meio tecnológtco conhecido ou 
que venha a sê-lo no futuro, em suporte físico de: __ qual
quer natur~; 

III- expor, manter em depósito ou comercializar 
programa de computado; e suas versões; 

IV- autorizar a terceiros a exposição, a matlutençào· 
em depósito ou ã cOineiCiãlização de software e suas ver
sões. 
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Art. 511 Os direitos sobre programa derivado que ve
nha a ser produzido por terceiro autorizado pertencerão 
a este, que os exercerá autonomamente. 

Art. 69 Os direitos __ re]ªJivos_a software deverão ser 
exercidos levando em conta sua função social e os inte
resses do desenvolvimento_e_cooô_micQ e tecnológico do 
País. 

Art. 79 Salvo estipulação em contrãrio, pertencerão 
exclusivamente ao empregador ou tomador_ de _se_rviços 
os direitoS rel_ativos a software g_erado durante a vigência 
de contrato 01,1 de vínculo estatutário expressamente des
tinado a pesquisa e desenvolvimento, em que a atiVidade 
do empregado, servidor oy prestador de serviços seja 
prevista ou ainda que decorra da própria natureza dos 
encargos contratados. 

Parágrafo único. Ressalvado ajuste em _contrário, a 
compensação do trabalh.Q ou serviço prestado serâ limi
tada à remuneração ou ao salârio cónvencionã.do.--

Art. 89 Pertencerão com_ exc_h.1siviôade ao emprega
do, servidor ou prestador de serviços crs direitos conc_ei'
nentes a software gerado sem relação com contrato de 
trabalho, vínculo estatutário ou de prestação de serviços, 
e sem utilização de recursos, informações tecnOlógicas, 
materiais, instalações ou ecjuipamentos do empregador 
ou locatário de serviços. 

Art. 99 Pertencerão, em igtlal proporção, ao empre
gador e ao empregado, servidor ou prestador de serviços 
os direitos relativos a software nos casos que não se en
quadrarem os artigos 79 e 89. 

Parágrafo único. Qualquer dos c-o-titulares poderã 
solicitar autorização cõmpulsória parcial exploração de 
sofware. 

Art. lO. Os direitos conferidos pela presente Lei são 
transmissíveis por atos entre viVos ou pOr morte de seus 
titulares, salvo restrições legais ou contratuais. 

Parágrafo único. A cessão de direitos ou as autori
zações referidas no art. 49 não poderão estabelecer res
trições à utiHzação, com«cialização, aperfeiçOa-mento 
ou exportação do software ou dos bens ou serviços, para 
cuja produção seja o mesmo aplicado. 

Art. II. Não constitUi Ofensa aos direítos conferidos 
por esta Lei. 

--:a reprodução ou a adaptação de cópia legitimacrien
te adquirida, desde que a cópia- adicional ou a adap
tação: 

a) seja indispensãvel à utilização ª"d~guada de_pr_4?:gra
ma de computador em máquina, eq"Uij:ia-rnento, dispositi
vo ou instrumento do u_s_u_ário da cópia ou adaptação, 
que não poderá divulgá-la a terceiro, a qualquer título; 

CAPITULO UI 
Do registro 

Art. 12.- Os direitos r-eferidos nos artigos 49 e 59 
adquirem-se pelo registro do programa de computador 
na Secretaria Especial de lnformátíca - SEL 

§ )9 Podem ser registrados: 
I - o programa originário; 
II -o programa derivado, desde que a derivação, 

quando for o caso, seja regUlannente autorizada. 
§ 2i> O registro de que t{ãfa este-artigO -aperfCiçoa-se: 
I- pela autenticação dos documentos referidos no 

art. 14, pela SEI: e 
II - pelo depósito de todos documentos autenticados, 

em custódio, em entidade credenciada pela SEI, con
soante normas próprias estabelecidas pelo Conselho Na
cional de Informática e Automação ...:....:... CONIN. 

§ 3Q A entidade custodiante fica obrigada a apresen
tar à SEI, ao final do prazo estabelecido no· artigo 23, 
toda a documentação autenticada que instituiu-o registro 
de correspondente software. 

Art. 13. Não serã registrãvel o programa de compu~ 
tador cuja comercialização, uso ou reprodução para co~ 
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mercialização, tenha sido iniciada no País ou no exterior, 
ou ainda cuja proteção tenha sido obtida por disposição 

_de lei estrangeirá, há mais de um ano antes da data de 
protocolo do pedido de registro. 

Parágrafo único. Será, no entanto, suscetível de re
gistro o programa de computador cuja comercialização 
tenha sido iniciada, no País ou no exterio_r, há meno-s de 
cinco anos, a não se_r que se tenha obtido proteção por 
disposição de lei estrangeira há mais de cinco_anos, em 
qualquer caso desd~_ que protocolado o pedido de regis
tro _nO 'prazo- de um ano; Contados todos ~s prazos da 
data de vigência desta lei. 

Art. 14. O pedido de registro deverá satisfazer aos 
requisitos téCnicos eStabelecidos pelo órgão referido no 
a;rtigo 12, e conter toçlos os elementos de informação que: 
peTniitam a utilização Plena do programa de. cOmpUta-
dor, quando de sua queda em domínio público, inclusi-
ve: 

1- o código-fonte, a especificação interna, a des
. criç-do do programa de computador e manual de usuário, 
apresentados sem a utilização de recursos criptográficos 
ou de_ qualquer outra natureza, incompatíveis com os 
proPósitos constantes do caput; 

11- especificação_,_ quanto a linguagem adotada, no 
caso de tlão ser esta do conhecimento público: 

a) da relação entre caracteres ou grupos de caracteres 
independentemente do se_u significadO ou modo_~e ipter
pretação ou uso; 

b) da relação entre caracte~s ou grupos de caract:eres 
_com seu significado indepen-dentemente da maneira de 
interpretação ou uso; 

c) do conjunto de relação entre caracteres ou grupos 
de caract~es e_ a signifi_cação que lhes ê atribuída no con
texto onde são empregados; 

III -declaração do requerente acerca da natureza do 
$0ftware, se originã-rio ou derivado. 

-Parágrafo único. O doCumento redigidO em ídioma 
estrangeiro só poderá instruir pedido de registro se 
acompanhado de tradução firmada por tradutor jura
mentado. 

Art. 15. A concessão do registro será pi'ecedida de 
exame formal de suficiência da d_ocumentação para veri
fidiÇãó dO atendimento aos requisitoS estabelecidos no 
art. 14. 

§ )9 Por ocasião do exame, poderão ser formuladas 
exigências julgadas necessãrias, notificãndo-se o reque
rente, através de publicação no Dlúlo Ofklal, para 
cumpri-las no prazo .de 60 (sessenta) dias. 

§ 29 Não atendida a notificação, o processo sefá ar
quivado·, em carãter definitivo. 

§ 39 Deferido o registro, o órgão competente emitirá 
o respectivo certificado, do qual fará publicar resumo no 
Diário OOdaL 

Art. 16 Das decisões denegatórias do registro Ou de 
i_ns_crição cabe ao Conselho Nacíonal de InformãtiC:a e 
Auto~_n_a_çllo ~ CQNIN, no prazo de 30 (trinta) dias con~ 
tados .de .. sua publicação no Dlúio Oftdal. 

ArL 17. Os atas ou contratos relativos_ à cessão ou 
transmissão dos direitos de i'eprodu~o ou comerciali
zação de softwaft, b~ como das correspondentes auto
rizações, deverão ser inscritos à margem- do reSpeCtivo 
regiStro somente produzidos efeitos relativarrieiltC: a: ter
ceiros após a insctfçãõ. 

Art. 18. Desde a data do pedid-o de registr_o ou-iti_S:. 
crição e durante toda a vigênciã do direito,-a- pessoa do
miciliada no exterior deverá mantf:r no País procurador 
devidamente qualificado, com poderes para tratar de 
quaisquer questões relacionadas c.:om os direitos e deve
res eStabelecidos nesta Lei, inclusive para receber ci
tações judiciai~~- intimações e notifiCações. 

Parágrafo único. O instrumento de constitUição do 
procurador a que se refere este artigo, deverá ser apre
sentado ao órgão do registro de programa de computa-

Terça-feira 4 4815 

dor, juntamente com o pedido de registro ou inscrição, 
ou no prazo de 60 (ses!,!enta) dias, no caso de extinção de 
mandato, sob peni de arquivamento do pedido ou can
celiuTie"i-úo automático do _registro ou inscrição. 

Art. 19. Durante o pr.tzo de processamento do re
gistro, será assegiirado, pelo órgão público competente, 
regime de sigilo fun"ciOn-al àdocÜinentação técnica referi
da no artigo 14. 

Art. 20. Os direitos referidos nos arts. 49 e 5<~ não se 
aplicam: 

I - às concepções meramente teóricas, ãos algaríti
mos isoladamente consíderados, às idéias _ou conceitos 
tecnológicos intr-ínsecos_ ao softwa_~:·e, à especificação fun
cional, aos métodos e aos processos utilizados no desen
volvimento de software; 

TI - ao software de finalidade _ou resultados con
trários aos bons costumes, à segurança púb1ica e aos cu1-
tos reli&iciSOs. · 

Art. 21. ÉriuJo o r_egistro de programa de computa
dor, deferido com violação ao disposto nos artigos 12, 
13, H e 20 desta Lei. _ 

Ar!.'. 22. Ã- Secretaria Especial de lnformãtícá- -
SEI, poderá cobrar emo!ume_ntos para a manutenção 
dos serviços prestados em decorrência desta Lei, de con
formidade Com a tabela aProvada "Pelo Conselho Nacio
nal de lnfoiináticã e Automação - CONJN. 

CAPITULO IV 
Do prazo de vigência dos diÚ!itos 

Art. 23. RegiStrado o programa de c_omputador, se
rão as!i_~gurados ]!o seu produtor, os direitos cõnferidos 
por esta Lei, pelo prazo de 15 (quinze) anos, contados da 
data de protocolo do requerimento de registro. 

§ l9 O prazo de que trata este artigo será reduzido 
para 2 (dois) anos, no ç:aso de programa de computador 
para fins de entretenimento. 

§ 2'1- CairãO em-domínio público, abrindo.se a doeu~ 
mentação de caráter técnico em arquivo à inspeção_d_os 
inter_essados, o programa de computador e suas versões:_ 

a) em relação aos quais tenha expirado o prazo esta
belecido neste artigo; e 

b) -cujo pedido de registro tenha sido negado ou arqUi
vado ou cujo registro_ te~ h a sido cancelado. 

§ J9 Por solicitaçãO da Secretaria-Geral do Conselho 
de Segurança Nacional ou do Estado-Maior das Forças 
Armadas, não será aberto à inspeçãci pública, mesmo ao 
fim do prazo estabelecido nes~e artigo, o programa de 
computador de )~_tereS'se da Segurança Nacional, 

- mantendo-se seiredo deacordo coõl o Regulamento de 
Salvaguarda dC-AssuO[Os Sigil.osos. 

CAPITULO V 
Das obrigações relatinas a softwue 

Art. 24. - Os sUj)Ortes físicos de programa de compu· 
tador e r-espectivas embalagens, assim como os contratos 
que se lhes refiram, deverão consignar, de forma facil
ilierite idenficá_Vel, as seguintes "iildicações: 

I - número de ordem do registro; 
II - anO de início-da comercialização; 
III --tCrmO-friiciiiT e fi"n:iJ de vigência da versão posta 

erii -corii.érc!O; 
IV- nome Ou df:nomlnação do titular dos direitos de 

comercialização; 
V- aplicação a que se destina o programa de compu

tador. 
Art. 25. O Produtor ou o cessionário dos direitos de 

comercialização ficam obrigados a comunicar aos 
usuários, durante o prazo de vigência da respectiva ver
são, sem ônus adic!Oria( a listagem de correções de erros 
oU omisSões que verihaffi a f~zer no programa comercia
lizado. 
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Art. 26. O prestador_ de s_çrviços. que tenha desen
volvido !loftware s_ob encomenda para fim determinado 
pelo encomendante, obriga-se a ajustã-lo às finalidades 
pactuadas e a prestar, segundo condições previamente 
acordadas, os serviços têcnicos complementares de _im
plántação e malhilenção do programa de computador, 
bem como de_treínamento-d_p ~ncomendante. 

Art. 27. O produtor e o. cessionário dos respeCtivOs 
direitos de co:mercialização g:;~,rantirão aos usuários, du
rante a vigênCia do registro, (prestação de seryiços-t~ 
nicos complementares relativo~ao programa de compU-
tador. · 

Art. 28. O pr~d~to~ de ~rog'tama oriSiniiiO ~u deá
vado poderá utilizar, nas versões~· stas em mercado, re
cursos-criptogrâfic(ii Ou de qualqu outra natureza, que 
visem impedir ou dificultar a repro _ução ou o uso não 
autorizados. \ 

Art. 29. O produtor de programa ~e coffipUtaciOf-~~ 
o cessionãrio_ dos direitos de comerciali~ção respondem 
solidariamente, perante ·a usuário, pela q1._31ídade·técnica 
adequada do programa de computador e ck~ua fixação 
ou gravação, assim como do suporte ffsíê.o em qUe- o 
m'esmo esteja_ fixado ou -g~avado, cOmpetindo~ lhes com 
exclusividade a prova dessa qualidade. , 

Art. "30. -As_ legendas geradas por programà de com
putador destinado especificamente a entretenimefttCI, de-
verão ser expressas em fíngua portuguesa. · 

CAPITULO VI 
Da autorização compulsória e da desapropriaçio 

Art. 31. O produtor de programa de computador 
não poderá negar autorização-para ufilização do mesmc:>: 

I ----a tercein:r _interessado: 
a) para geração de programa derivado ou-versão, des

tinados a aplicações específicas em atividades de relevan
te interesse econômicoe soda\, como tal declarados pelo 
Conselho Nacional de InformátiCa e Automação:- CO
NIN, não atendidas pelo produtor preexistente; 

b) para uso, reprodução ou comercialização de pro
grama que não tenha sido usado, reproduzido ou comer
cializado no País, pelo titular ou por terceiros, cuja auto
rização tenha sido devidamente inscrita e averbada, nos 
dois anos precedentes à data do pedido de autorização 
compulsória, salvo motivo de fo.rça maior compfova,da 
ou_., no cas_o de programa de origem externa, o impedi
mento à r_eprodução ou <;ome_(ciali~~çãÇ) no merc~do in
terno, em razão de restrições decorrentes da aplicação da 
Lei n9 7.232, de 29 _de outubro de 1984; 

II - ao co~produtor, nos casos previstos nesta i.et. 
Parágrafo úriiC.o. _No caso da alínea b õo item I deste 

artigo, caberá ao produtor do progra-ma de c~mputador 
a prova do uso, reprodução ou comercialização, que não 
será aceita se evidenciar que tfpro-cessamento da repro
dução das cópias necessárias-ao atendimento do mexca~ 
do interno se fez diretamente a partir de- estabelecimento 
sito ·no-exterior; nerrcse implicar em atendimento insufi
ciente do mercado interno e- de- eX.po"rtaÇão. 

Art. -32. Não_ será pegada autorizaç~9_--para pfo-
dução de programa derivado que se destine à implan
tação em mâquinas automá.tka.s de tratamento-da_infor
mação, de fabricação -nacional, industrial_izactaS Por 
fabricantes diversos, com o objetivo de co~patibilizâ-las 
entre si ou com máquinas produzidas no exterior, em uso 
corrente no País. 

Art. 33. O pedido de autorização de que tra.t_am os 
artigos anteriores deverá ser form_ulado através do órgão 
de registro, mediinte indicação das condições ofereCidas 
ao respectivo produtor ou cc-produtor de programa do 
computador. 

§ (9 Apresentado o pedido~ o produtor ou cc
produtor serâ_ notificado para manifestar-se no prazo de 
30 (trinta} dias, findo o qual, sem que haja opÕsição, será 
considerada aceita a proposta nas condições oferecid~s. 
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§ 29 No caso de não.ser aceita a proposta formulada, 
o órgão de registro submeterá o assunto ao_ Conselho 
Nacional de Informática e Automação- CONIN, para 
que este proceda à mediação entre as partes e, não ha
vendo acordo. determine as condições negociais e fixe o 
valor da adequada retribuição. 

§ 39 A. aferição do justo valor de autorização será 
prOcedída por cOmissão designada pelo Conselho Nacio
nal de Informática e Automação- CONIN, composta 
de 3 (três} membros, sendo um advogado, um profissio
nal de informática e um especialista na área de aplicação 
do software~ que no prazo de 30 (trinta) dias, contados 
da data de publicaçãO no Dtúl.o Ofi.dal do ato de desig
nação, apresentará parecer conclusivo. 

§ 49 Não se confonnando o produtor ou o cc
produtor com o valor determinado na forma do parágra
fo anferi_or, o recurso-áo Poder JudiciáriO não prejudica
rã a utilização imediata dO programa, desde que Seja efe
tuado o pagamento ou depositada a quantia fix.ada na 
fo.r'ma do § 2" e obsêrvadas as condições negociais. 

Art. 34. __ Q ÜQv~_r_no Federal pod!!rá pr_~moy_er, na 
forma da lei em vigor, a desapropriação de sÕftWare, 
quando o intereSse público o exigir. 

- -CAPITULO VIl 
D_o- Programa de computador nio registrado 

A ri. 35. O Programá de computador não submetido 
a registro estará sujeito a todas as limitaçoes e obri;. 
gações que esta Lei impõe ao programa de cÕmputador 
registrado. 

Parágrafo único. Ao programa de computador não 
registrado caberá: exclusivainente, a ptoteção -conferida 
p~lo direito das obrigações e pelas normas aplicáveis à 
concorrência desleal. 

CAPITULO VIII 
Dos crim~ em maté~ de software 

Art. J~ Violar qualquer dos direitos relacionados a 
software, átribuídos na forma desta lei: 

Pena-- d\tenção, de 7 (sete) meses a 2 (dois} anos ç 

multa de 500 'QRTN. 
Art. 37. Coin.ercializar ou, por qualquer forma, 

transferir ou tornif, disponível a terceiros software cujas 
características, prop'riedades té.cnicas _ou condiçôt::s de 
desempenho não corl-e_spondam àqueles indicados no 

- maierial de divulgação óv nos el_ementos constantes do 
registro: \ 

Pena - reclusão, de 7 (sete} meses a 2 (dois) aQos e 
multa de 300 ORTN. 

Art. JS. A ação penal, nos crimes previstos neste 
Capítulo, é promoVida mediante queixa, salvo quando 
praticados em prejuízo da União, Estado, Distrito Fede-_ 
ral, Município, Autarquia, empresa -pública, sociedade 

~ d~ economia mista- QU fundação instituída pelo Poder 
~úblico. 

Art. 39. A _açã.9_ penal e as diligênCias preliminares 
dC busca e ·apreensão, nõs crimeS preVistos neste Cipftu" 
lo, regulam-se pelo disposto no Código de Process_o Pe
Qal, COrJ'! as modificações constantes desta lei. 

Parágrafo único.-- As diligências preliminares de bUs
ca e apreensão serão precedidas de vistoria, poderido o 
juiz ordenar a apreensão de tantas cópias do software 
contrafeito, suas versões e derivações, em poder do in(ra~ 
tor-ou ae_queni as esteja expondo, mantendo em depósi
to, reproduzindo ou cornercialiiando, quantas sejam ne
cessárias à formação do corpo de delito. 

CAPITULO IX 
Da responsabilidade civil 

Art. 40. Independente da ação criminal, o prejudi
cado poderá intenta~ ação para proibir ao in!rator a·prá-
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tica do ato incriminado, com a comi nação de pena pecu
niária para o caso de transgressão do preceito. 

§ l t> Es~a ação poderá ser cumU!ã.da com a. de perdas 
e danos pelos prejuízos decorrentes da infração. 

29 O produtor do software e o respectivo cessio
nário dos direitos de_ comercialização, respondem solida
riamente por perdas e danos se constatada a prática do 
ilícito capituado no artigo 37. 

§ J9 A ação prOposta t:om base em violação dos di
reitos do produtor de software corre~á em segredo de jus
tiÇa.--

§ 49 As medidas cautelares de busca e apreensão s_e_
rão precedidas de vistoria, podendo o juiz ordenar a 
apri::ens'ão de todas as cóph:is do software contrafeito, 
suas versões e derivações em poder do infrator ou de 
quem as esteja expondo. mantendo em depósito. repro
duzindQ ou_ comercializando. 

§ 59 O juiz poderá também conceder medida limi
nar, proibindo ao infrator a prática do_ato incriminado, 
nos termos do caput deste artigo,- independetemente da 
audiência da parte con_trãria e da prova de ameaça de Je
são.gi'ã.ve e de difícil reparação. 

§ 69 Será responsabilizado por perdas e danos aque
le que_re_querer e realizar qualquer das medidas previstas 
no parágrafo ãnteríor, agirido de má fé ou por espírito de 
emulação, capricho ou erro grosseiro, ou exorbitar na 
execução dessas m_cdidas. _ 

Art. 41. Prescrevem em dois anos: 
I- as ações fundadas em violação dos direitos estabe

lecidos nos artigos 4t> e 59 desta Lei, sendo o prazo conta
do da ocorr.ência da infração ou da ciência dQ ofendido, 
o que por último se der; 

II --:-as ações fundadas em inadiDlplemento das obri
gaçõ_es decorrentes dos artigos 25 a 27 e 29 desta Lei, cor
rendo o prazo da ata que constituí o termo final de vi
gência da ver~ão posta em comércio (art. 24 .• III), ou da 
data de ce:~sação da garantia, no caso de programa de 
computador desenvolvidO por encomenda, ou d8.-datâ da 

-aquisiçãO, nos c3.sos dO ãi:_t, _ __29. -
Parágrafo único. A ação de nulidade do registro po~ 

derá ser proposta durante todo o prazo de vigência do 
mesmo. 

Art. 41. A nulidade do registro constitui matéria de 
defesa; _nas ações cíveis ou criminais relativaS à violação 
dos_ direitos instituídos nos ·artigos 4'1 e 59 desta lei. 

CAPITULO X 

Da lntervençio da Unlio Federal nos processos 
judiciais e da açào de nulidade 

do registro de software 

Art. 43. Nos processos judiciais que versem sobre 
softwue, a União Federal será sempre intimada para, 
querendo, oferecer parecer ou prestar esclarecimentos, 

_nQ prazo de trinta dias a contar da intimação. 
§ 19_ A intimação far-se-á por mandado. 
§ 29 __ Se a União Federal oferecer parecer ou prestar 

esclarecimentos, será intimada de todos os atos proces
suais subseqüentes. 

§ J.9 . Â .União_ Federal é atribuída legitimidade para 
interpor recu_rs_o_s, quando as partes não o fizerem. 

§ 4~' O prazo para os efeitos do parágrafo anteriOr 
começará a correr, independentemente de nova jnti
mação, no dia imediato àquele em que findar o das par
tes._ 

,Art. 44. As ações de nulidade de registro, que corre
rã_ó_,_e~ segredo de justiça, poderão ser propostas por 
qualquer in_teressado ou pela Ünião Federal, durante a 
vig_ência do registro. 

-§ [9 Para as ações de nulidade, são competentes os 
juízos da Justiça Federal, e nelas a _União intervirá na 
condição de assistente necessário a·o processo. 

§ 29 Ocorrendo acordo para a extinção do feit,,_Q, a 
União, no intereSse público, poderá prosseguir na ação. 
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CAPITULO XI 

Disposições finais e transitórias 

Art. 45. Os atos ou contratos relativQs a software, 
registrado ou não, iridusive quando tenham por objeto 
autorização para reprOdução ou comercialização, bem 
como a prestação dos serviços técnicos complementares, 
quando envolverem remessa de divisas para o exterior ou 
pagamento ou crédito a empresas não enquadradas_ no 
art. 12 da Lei n~' 7.232, de 29 de outubro de 1984, estarão 
sujeitos à averbação no Instituto Nacional da Proprieda
de Industrial - INPI, nas condições estabelecidas no 
art. 126, da Lei n~' 5.7_72 _de_l5 de_d_ezembro de 1971. 

Parágrafo ónico. O Conselho Nacional de Informá
tica e Automação- CONIN, ouvido previamente o Úts
tituto NaCional da Propriedade Industrial- INPI, po
derá estahelecer categorias de a tos ou contratos_is_entos _ 
de averbação, inclusive através da homologação de 
contratos-padrão. 

Art. 46~ A averbação dos a tos ou contratos referen
tes a software registrado ou não, da titularidade de pes
soa domiciliada o_u residente no exterior, dependerá de 
apuração da existência de alternativa nacional e da ra
zoabilidade de remuneração, segundo critérios estabele
cidos pelo Conselho Nacional de Informática -e AutO
mação - CONIN, e ao implemento das seguintes con
dições:-

a) enquadramento em critérios de prioridade, segun
do a natureza e a atualização da correspondente tecnolo
gia de aplicação; 

b) criação de condições qualitativas-para o setor de 
ativídade ao qual se aplique, propiciando principalmente 
a exportação de bens e serviços e a substituição de im
portações; 

c) conformidade às prescrições desta Lei, aos atos 
administrativos baixados consoante este artigo, às de
mais no-rmas aplicáveiS- à repressão ao abuso do poder 
econômico e·aos efeifoS tributários e cambiais relativos 
ao comércio de tecnologia. 

Art. 47. Na determinação do lucro real sujeito a tri
butação pelo imposto de renda, não são dedutíveis as im
portâncias pagas ou creditadas: 

a) pela utilização ou aquisição, a qualquer título de 
software não registrado de acordo com esta Lei, ou cujo 
registro tenha-se extinguido; 

b) como contraprestação por serviços técnicos -de in
formática pa-ra cuja prestação Se Uiilize, no Pafs, software 
não registrado; 

c) c_omo _contraprestação por serviços técnicos de in
formática relativos a software não registrado; 

d) com base em ato ou contrato não averbado de 
acordo com esta Lei. 

Art. 48. Ao software não registrado aplica-se o regi
me jurídico-tributário d~ assistê1_1cia têcnica, científica, 
administrativa e semelhante, c_om as modificações desta 
Lei. 

Art.--49. Os pagamentos por software registrado te
rão o tratamento jurídico-trib_1,1târio aplicável a roy~ltles, 
respeitadas as modificações introduzidas por esta Lei. 

Parágrafo único. O Ministro da Fazenda, ouvido 
previamente o_ Conselho Nacional de .Informática_ e Au
tomação.;.... CONIN, fixará os limites máximos admissí
veis para a dedução dos pagamentos referidos neste artí
go,levando-se em conta a natureza e a complexidade téc
nica do software e sua importância para o desenvolvi~ 
menta de atividades produtivas no País. 

Art. 50. O Ministro da Fazenda poderá determinar 
que o valor do software integre a base de cálculo dos tri
butos incidentes sobre a "importação -do correspondente 
suporte físico, quando o software atenda cumulativa
mente aos seguintes requisitos: 

a) não se destine a produção de bens ou a prestação 
de serviços, nem a reprodução; e 

b) não dependa da prestação de serviços têcnicos 
complementares pelo produtor externo ou seu represen~ 
tante no País. 

Art. 5_1. Não serão permitidas remessas de divisas, 
em pagamento pelo uso, gozo ou disposição dos direitos
atribuídos por esta lei, assim como pela exploração ou 
aquisição a qualquer título de 110ftware, ainda que não 
registrado, bem como pela prestação dos serviços técni
cos relativos a 10ftware: 

a) quãnto o credor detenha, direta ou indiretamente, 
a maioria do capital social ou do capital votante da fonte 
dos rendimentos ou seja controlador desta, nos termos 
do art. 116, da Lei n"' 6.404, de 15 de dezembro de 1976; 

b) quando o recipiente seja matriz do estabelecimen
to, sito no Brasil, que pretenda efetuar o pagamento; 

c) quando o credor tenha a maioria de seu capital so
cial ou do capital votante detida, de forma direta ou indl
reta, pela pessoa que pretenda efetuar o pagamento; 

d) quando o credor tenha sócio ou acionista-contro
lador comum com a pessoa que prete-nda efetuar o paga
mento,_observad?s os ~ritérios estabelecidos n_a alfnea ~; 
ou 

e) quãndo o respectivo ato ou contrato não_ esteja 
averbado de acordo com esta Lei e registrado no Banco 
Centrã.l Cio Brasil. 

Parágrafo único. As importâncias pagas ou credita
das, nos casos em que segundo este artigo, a remesSa é 

--verdade, não são dedutíveis-para o efeito di apUração do 
lucro real. 

Art. 52, __ Os titul_ares_d_~ direitos sobre programas de 
compUtador, do gênero, -siste~ã operaciOnais- olr- de 
a)JOío ao desenvolvimento de programa de computador, 
fitam obrigados a divulgar as informações relativas _às 
suas interfaceS furtcionais- e de dados, deforma sufid~nte 
a pifr"m-iti~ ã utilização desses p·r~8:ramas em r~laç_ão a~~
tiOs, produzidos por terceiros. 

Art. 53. Esta Lei entra em vigor na data de_ sua 
publicação, revogadas as disposições em contrárro:-

Justiflcaç:io 

A tutelajurtdica do software é matéria_que está desper
tando, no País e no-exterior: os maiS vivOs debates. 
Discute-se, principalmente, sobre a_ adequação técriict?
jurídi~a dos regimes le_gais tradiciO-najs da Propriedade 
Indmtrial e de Direitos Autorais à discipli'na dessa obra 
tecnológica nova, verdadeira criação industrial em abs-
trato. 

Revela-se impróprio o regime de Direito Autoral insti-
- tuído pela Lei n"' 5.9-88, de 14 de dezembro de 1973, por~ 

que não há como- se confundir o software com_obras_ 
artísticas, literárias e científicas, qUe, sobre identificarem 
emanaçãO da personalidade. do seu autor, têm signifi
caç~o e valor por s! sós. O software, ao contrário, por ser 
obra tecnológica, só tem significaçãO pelo seu valor e re
sultado de us_o, Lembra a· Prof. Newton Silveira que: 

"o sof,ware constitui um meio técnico para a conse
cução de um resultado. Esse resultado, por sua vez, pode 
consistir em uma utilidade ou, _excepcionalmente, em 
obra artística, como no caso de certos video-games ou 
mesmo Pinturas, música-s --ou textos llterârig§, Nã,o se 
deve confundir, asSím, o trieio com -o resultado. O meio 
de obtenção de resultado é sempre de caráter têcnico, e, 
portanto, excluído da incidência da Lei de Direitos Au-
torais." 

_Q.e outro la.Qo, res1,1ltari~ impróprio ao software e pre~ 
judicial à sociedadeapHcarem-se ao software os direitos 
morais, irrenuil.ciáveis e inalienáVeis, que os aits. 25 e 28 
da Lei n9 5.988/73 estabelecem em proveito do autor de 
obra literária, artística e científicã, dentre os quais mere
cem especial atenção, o de manter a obra de circulação 
ou de lhe suspender qualquer forma de utilização já au~ 
torizada. 
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Revela notar, tat_nbém, que nenhuma restrição de ca
ráter cambial e fis_cal, prevista na legislação brasileira, se 
aplica aos negócios relativos a direitos autorais, ainda 
que celebrados entre filiais ou sub~idiârias de empresas 
transnacionais, no País, e suas matrizes e congêneres no 
Exterior, o que contraria os interesses do desenvolvimen
to económico e teconológico _brasileiro. 

Por sua vez, o regime· de Propriedade Industrial (Pa
tentes) também não esgota a matéria, porque, em sua ge
neralidade, nem sempre o software pode ser c·onsiderado 
invenção. Ademais, o art. 9"', alínea b, do vigente Código 
_da Propriedade Industrial, impede a privilegiabilidade 
dos sistemas e programações. 

Um _regime jurídico adequado para o software, c_ontu
do, há que observar princípios de um ou outro dos regi
mes citados, posto que o software, assim como as obras 
literárias, artísticas, científicas e as invenções, são obras 
imateriais. 

A discUssão sobre o assunto_, no País, tornou-se ocio
sa, porquanto, o art. 43 da Lei n"' 7.232, de 29 de outubro 
de 1984, determinou que o software fosse tratado em le
gislação específiCa. 

Neste passo, a leg~slação nova deve considerar os se
guintes princípios mínimos: 
-a proteção do software é instrumento indispenSável 

ao ressarcimento do esforço- de recursos materiais e de 
inteligência de seu produtor, capaz de estimulá-lo à pro
dução de novos programaS; 

- para efeito de proteção, não hâ que se distinguir -en
tre software produzido no País e software produzido no 
exterior~ issa ClisTrilÇãõ- só é impe-ratíVa -quanto à comer
cialização do produto, ho mercado interno; 

-ao direito do produtor de software deve correspon~ 
der o direito--do usu-ário, quanto à qualidade técnica e 
cO~dições de d~·effiPê"nho do .. produto que aquele colo

coU errl mel-cada; 
- os direitos do produtor devem ser limitados no tem

po, de sorte a que ao final do pertodo de proteção, sub
sista a um conteúdo teconológico e econômicO aprovei
tável, possível de ser utifizado inclusive para a produção 
de novos programas, por terceiros: 

-as normas de proteção do software devem ser com
patíveis com as aplicáveis no comércio ·de tecnologia em 
geral, em especial as relativas às Questões cambiais e fis
cais e à justa exploração da propriedade, tendo em vista 
os interesses da sociedade e do País. 

Estes princípios informam ao presente Projeto de Lei e 
guardam conformidade com o ideário estabelecido nos 
_§§ 24, 25 e 36 do art. 153 da Constituição e no art. 160 do 
-Estatuto Maior. -

Sala das Sessões, 3 de dezembrQ de 1984. - VIIJUIO 
Távora. 

(Ài-Comissões.de Constituição e Justtça, de Eco
nomia e de Segurança Nacional.) 

PROJETO DE LEI DO SENADO N• 261, DE 1!184 

Estabelece critérios para a fixação das prestações 
dos mutuários do Sistema Financeiro de Habltaçio, 
dos reajustamentos dessas prestações e dá outras pro

-vidências. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1"' O va)or da prestação mensal de imóvel ad

quirido com financiamentos -do Sistema Financeiro de 
Habitação não poderá exceder a lO% (dez porcento) dos 
_rendimentos brutos mensais do adquirente, comprova
dos junto ao Àgente financeiro. 

§ 111 Sempre que_ ocorrer reajustamento dos rendi
mentos brutos comprovados do mutuário, a prestação 
será corrigada na mesma proporção, a partir do mês se
guinte ao ein que OcOrreU ã alteração do valor desses ren
dimentos. 
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§ 29 O mutuário se -obriga a comunicar ao A-gente 
Financeiro qualquer reajustamento dos seus rendimen
tos brutos mensais, no prazo máximo de 15 (quinze) 
dias, sob pena de multa equivalente a 10% (dez por cen
to) da prestação reajustada, calculada sobre o valor total 
correspondente ao número de meses decorridos desde o 
reajustamento dQs rendim_entos brutos do mutuári~. 

§ 3"' Pelo menos a cada 365 (trezentos e sessenta e 
cinco) dias a prestação será reajustada em 90% (noventa 
por cento) do lndice Nacional d_e Preços ao Consumídor_ 
(INPC) anual, exceção do caso em que o mutuário com
prove ter tido, no período, reajustamentoS dOs seuS ren
dimento_s brutos infêriores ao índice estabelecido neste 
artigo. 

Art. 29 A cobertura da Apolíce de Seguro Habit~
cional somente se aplica em sua plenitude aos contratos 
de financiamento habitacional, no q~e respeita aos riscos 
de morte ou invalidez permanente, em que a sorna da 
idade do segurado mais o prazo da operação de financia
mento não ultrapasse 80-(oitenta) anos e 6 (seis) meses. 

Art. 39 Esta lei entra em vigor na data da sua publi
caç-J.o. 

Art. 49 Revogam-se as disPosições em contráriO.-

Justlfl<llçio 

O projeto que ora apresentamos Visã ·a concretizar Q 

sonho da_ casa própria; que, p"ara a maioria esmagadora 
de nossos patrícios, se tornou -um pesadelo, principal
mente quando os índices de_ refljustamçnto das pres
tações são cada vez maiores, tendo atingido a 202,9%, 
em outubro último. _ 

O Sistema Fin_anceiro de Habitação tem sido, até ago
ra, bem mais financeíro- _do que de habitação propri"a
mente, desde que o aspecto social do problema, relegado 
a um plano inferior, perdeu a sua força diante do acele
ramento das pressões inflacionárias. 

Cabe reviver a função s-ocial de ·um Sistema criado 
para tanto. Daí a medida central da nossa proposição, 
ou seja, o estabelecimento das prestações da casa própria 
em 10% (dez por cento) dos rendimentos brutos mensais 
comprovados do adquirente. Além disso, visa o projefi:i a 
manter a proporcionalidade entre a prestação e esses 
rendimentos brutos dp .m:utuãrio, nos- reajustame:ntps 
das prestações. Admite-se apenas, :r cada ano, um cri
tério de reajuste diferente, pelo INPC, mas em 90% (no
venta por cento) da variação anual desse, permitindo-se 
ainda, ao mu_tu_ârio, caso comprove não ter tido __ no 
período reajustamentos pelo menos equivalente a ess_e 
índice, a necessária equivalência estabelecida no_ íníc;io 
do contrato. 

Além disso, a proposição traz para uma hierarquia su
perior - a lei - norma consignada numa Circular (n9 
76. de 23 de novembro de 1977) da,_ Superintendência de 
Seguros Privados, relativa ao Seguro Habitacional. 
Trata-se da idade limite do segurado para efeito de con
tratar financiamento junto ao SFH, com garantia da 
Apólice de Seguro Habitacional, no que respeita aos ris
cos de morte ou invalidez permanente. 

O problema da habitação é sério, eis porque não com
porta soluções protelatórias, que apenas adiam a decisão 
necessária. Não podemos deixar de nos sensibilizar com 
corrigida situações extremas, que já aparecem, como 
aquelas em que o valor da prestação supera o valor dos 
rendimentoS do mutuário. 

O interesse é também do próprio SFH, diante de uma 
inadimplênciã- que cresce, pondo em risco todo o siste
ma, ou comprometendo-o irremediavelmente. 

Sala das Sessõ~. 3 de dezembro de 1984. -Jorge Ka
lume. 

( À,ç-Comfssões de ConstituiÇão e-Justiça, de Eco
nomia e de Legfslacão Social.) 

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seçãoll) 

O ~_R. PRESIDENTE (Loman_to Júnior) - Qs proje
tas lidos serão publicados e remetidos às comissões com
petentes. 

Sobre a mesa, requerimento cuja leitura será feita pelo 
Sr. !'~-Secretário. 

t lido e aprovado o seguinte 

REQUERIMENTO N• 380, DE 1984 

Nos termos do art. 313 do Regimento Interno, rCquei_
ro dispensa de interstício e préVi.ã: distribuição de avulsos 
para o Projeto de Resolução n'~60, de 1984, que altera o 
Regulamento Administrativo do Senado Federal, apro
Vado pela Resolução n9 58, de 1972, e dá outras provi
d'encias., a Trm de que figu-fe na Ordem do Dia da sessão 
seguinte. 

Sala das Sessões, 3 de dezembro de 1984.- Humberto 
LUcena. 

O sR:" PRESIDENTE(Lomanto Júnior)- Aprovado 
o requerimento, a matéria figurarã na Ordem do Dia da 
seSsão seguinte. 

Sobre a mesa, requerimento cuja leitura serã feita pelo 
Sr. 19-Secretârio. 

t lido o seguinte 

REQUERIMENTO N• 381, de 1984 

Nos termos do art. 222 do~RegimentqJnterno,_reque
remos que, __ em sessão _especial a ser realizada em 6 Qe 
nlãt_çq_ de) 19&5, se preste uma homenagem a um dos 
~?ndes s~na~~res recentemente falecido, e que durante 
sua passagem por esta Casa trouxe lúcida e brilhante 
contribuição à causa da democracia brasileira, honrando 
o Sena.do _da República. 

Trãta~se do ex-Senador Luís Mendes Ribeir9 Gon_çal_~ 
ves, de tradicional e ilustre família do Piauí. 

Sala das Sessões, 3 de dezembro de 1984. - Alberto 
Silva - Marcelo Miranda - Moacyr Duarte - Martins 
Filho- Carlos Alberto - Gastão Müller. 

O SR. PRESiDENTE (Lo~anto Júnior)- O requeri
m.intQ que_vein Qe. ser, lido scrâ objetO _de deliberação 
apó!! a Ordem do__ Dia. ·

SObre a mesa, comunicação que vai ser lida pelo Sr. 19-
Secretádo - · · 

É lida a s~guinte 

Brasília, 3 de dezembro de 1984 
Ex:m9,~enhor 

Setfado_r Moacyr Dalla 
MD Presidel}te do Senado Federal 

Tenho a honra de comunicar a V. Ex:• que me ausenta
rei do País, no período de 20 a 30 de janeiro de 1985, a 
fim de- partí'Cípar do Fórum de Lideres Legislativos do 
Hemisfério Ocidental, a realizar-se- Cffi Wa"shingtori. 

Aproveito a oportunidade para renovar os protestos 
de minha estima e distinta consideração. - Joio Cal
moo. 

O SR.. PRESIDENTE (Lomanto Júnior)- A Presi
dêncía fica Ci~te. 

O SR.. PRESIDENTE (Lomanto Júnior) - A Presi
dênda convoca sessão extraordinãria a realizar-se hoje, 
às 18 horas e 30 -minufõs; -destinada à apreciação dos 
Projetõs de Lei da Câmara n9 174, _de 19~4 e de Reso
lução n9 60, de 1984. 

O SR. PRESIDENTE (Lomanto Júnior)- Estã esgo
tado o tempo destinado ao Expediente. 

Estão presentes na Casa 52 Srs. Senadores. Hâ núme
ro para deliberação. 

Dezembro de 1984 

Passa-se à 

- ORDEM DO DIA 

Item 1: 

PROiETO. DE LEI Dó SENADO No 14, DE -!979 - -
(Em regime de urgência- art. 371, c, do Regi-

mentÕ lnieino) - -· ..:______ 
Discussão, em primeirO turno (apreciação preliminar 

d-a cÕnstitticlOnalidade, -nos- termos do art.- 296 do Reii
mento Iftterno), do Projeto de Lei do Senado n9 14, de 
1979, de autoria do Senador Nelspn Carneiro, que revo
ga dispositivo da Lei n9 5.449, de 4 de junho de 1968, 9S 

Decretos-lCis n9s 672 e 1.273, respectivamente de 3 de ju
lho de 1969 e 29 de maio de 1973, e dá outras providên
ciaS, tendo 

PARECERES; sob n9 560, de 1980 e n'i' 944 de 1982; 
dá COmiSsãO ~ 

-de Constituição e Justiça - I 'i' pronunciamento: pela 
inconstitucionalidade, com voto vencido do Senador Lá
zaro Barboza; 
- 'i.9 pronunciamentO: (reex.ãme solicitado em Plenário) 
- ratificando seu pa~ anterior. 

Em di~>cussão o projeto quanto à constituciOnãlidade. 
(Pausa.) 

Não havendo quem queira discuti-lo encerro a discUs
são. 

E"m- vo~aÇãO ·o- projeto. 
-Os S!s. Senadores que o a"provatri queiram permanecer 

sentados. (Pausa.) 
Aprovado o projeto quanto à constitucionalidade. 

O _SR. PRESIDENTE (Lomanto Júnior)- Aprovado 
o projeto quanto à constitucionalidade, passa-se à sua 
discussão, em~prirneiró turno. 

Sr. Nelson Carneiro- Sr. Presidente, peço a palavra 
para discutir. 

O SR. PRESIDENTE (Lomanto Júnior) - Concedo 
a palavra ao nobre Senador Nelson Carneiro, para dis
cutir. 

O SR. NELSON CARNEIRO (PTB- RJ.- Para 
discutir. Sem revisão-do orador.}- Sr. Presidente e Srs. 
Senadores: 
~<~_}enado _Federar atende a uma realidade nacional. 

Os municip"iõs de- área de segurança foram Criados numa 
hoi:a que já passou. Todos estamos conveni:fclos de que 
muitos desses municípios, quase todos, não podem 'con
tinuar a sCrerii írrlpedidos de eleger seus prefeitos. Ao 
contrário, _melhor será que se rest_al!_re o direito _dos 
munícipios escolherem os seus supremos dirigentes. 

A melhor prova, é que nunca na História do Brasil se 
pode referir um só prefeito, de qualquer dos municípiOs 
hoje c_ons~c:I,erados áreas de Segurança Nacional, que 
haja sido processado ou tenha tomado qualquer posição 
contra os interesses nacionais. Nem mesmo os prefeitos 
dos municípiOS de fronteiras. Ao contrãriO, esses até são 
muito mais patriotas, muito mais exaltados na defesa da!i 
tradições brasileiras, porque convivem com os cidadões 
dos países vizinhos. Foi um momento excepcional que 
justificou a críaÇão dessas áreas de Segurança Nacional. 

Como V. Ex•vê, essas leis que se revogam são de 1968, 
1969 e 1973, não são passados, portanto, muitos anos. A 
revogação dessas leis completa a obra de abertura inicia· 
da pelo Presidente Gcisel e continuada pelo Presidente 
FigUeíredo.- É um outro meio de se abrir uma clareira 
onde até agora tudo era escuridão. Estou certo que esse 
será o primi::lrO pfojeto aprovadO; outros virão, fazendO 
justiça_ aos m!,!_nicípios espalhados por todo o território 
nacíonal. 

E nós todos, que_ conhecemos os três municfpios Flu
minenses e aqui, para h~?nra ni:lssat _podem também de-
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por os nobres Senadore Amaral Peixoto_ e Roberto Sa
turnino, nós, que conhecemos os_ três munícípiós flumi
nenses, sabemos que essa é uma aspiração coletiva. 
Aprovado que seja esses projeto, ele, _certamente, pro!'i
ciará a eleiçâo de três líderes. reais dessas municipali,da
_des para dirigir, com o apoio popular, as prefeituras fo
cais. 

Vamos abrir clareiras! Este projeto pode ser, nesse 
sentido, o primeiro passo para que o Senhor Presidente 
da República possa, nesse setor, concluir a sua obra de 
abertura política_, - --

É com esta convicção, Sr. Presidente, que agradeço a 
colaboração dos partidos que deram o seu apoio a esse 
projeto_e faço votos para que muito em breve, sanciona
da a lei, esses três munic-ípios pOssam recuperar a auto
nomia íõjustan:Jente perdida.,(M_uito bem! Palmas.) 

O SR. PRES[DENTE (Lomanto Júnior)- Continua 
em discusão o projetO. 

O Sr. Amarai Peixoto- Sr. Presidente, peço a pala via 
para discutir. 

O SR. PRESrDENTE (Lomanto Júnior) - Concedo 
a palavra ao nobre Senador Amaral Peixoto, para discu
tir. 

O SR. AMARAL PEIXOTO (PDS- RJ. Para discu
tir.) --Sr. Presidente, Sis. Sencidores: 

Quando a Lei n'i' 5.449 foi aprovada no Seilado eu vo
tei contra, não por Pertencer ao então MDB, mas por 
uma questão de cOnsciência, porque soU rádicalmente 
contrário a .esse conceito de -seg'urançâ nacional. Segu
rança nacional ê todo o_ teáitóríObra.Sileiro. A_çho que 
todos os prefCitoS,-de- qualquer partido, qualquCr- qUe 
seja a sua ideologia, têm as mesmas obrigações, Seja ile 
da fronteira, do litoral ou do interior do Pais. 

Li então uma declaração da Bà.ncada do MDB assina
da por mim, pelo Deputado HamiltOn Xavier, eel() fale-
cido Deputado Brigídõ -TiriOco e Deputado Peixoto Fi
lho, dando as razões pelas quais votávamos contra a me
dida. 

Tenho ainda razões particulares para votar neste caso. 
O MunicíPio de Volta Redonda foi criado por nlim, 
quando Governador do Estado, sancionando uma lei da 
Assembléia Legislativa. O Município de Caxias, urri dos 
mais prósperos do Estado, eu o cri-ei como interventor, 
desmembrando-o de Nova Iguaçu. Foi uina inedida 
acertada porque de um grande município fii:errios- tiêS, 
realmente poderosos, prósperos, que estão sendo muito 
bem administrados. 

Ao longo destes anos, enquanto se faziam eleições 
para prefeitos, bons e maüs admínistradores houvera111, 
mas nós preciSamos tamhéffi Tembrar que dos prefeitos 
nomeados, alguns foram bons, alguns razoáveis e óutros 
pésSimos. Portanto, não se justifiCa essa me~ída de no~ 
meação de prefeito na i:Ona- dC-Segura)1Ça Nacional. 

O eminente Senhor Presidente da República jâ vem 
modificando o seu conceito e tinha me dito que determi
nados estudos estão sendo feitos: 

o Serlado lioje dá o- Piimeiro P3ssO:-
Como disse 6 Seriador Nelson Carneiro, esperamos 

que essa Iíberação seja entidade aos numerosos municí
pios de fron"teira que ainda são dirigidos -por administra~ 
dores nomeados, às vezes inteirariieilte fora do meio am
biente. 

Para o Município de Aiig-ia dos Reis. tenho razões 
ainda mais pessoais. Alcântara Machado quando assu
miu a sua c:idelra na Academia Brasileira de Letras, 
declarou-se paulista há quatrocentos anos. Eu, com rea
lismo, posso- me d-eclarar fluminense -hã trezentos anos, 
de Angra dos Reis e Parati. Lá se radicaram oS meus an
cestrais. Tenho, portanto, razões muito pessoais para 
querer a emancij>ãção dã"quelã terra-. 

DIÃRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seç-d.o II) 

O Senado hoje dá um passo ~eqisivo. _ Esperç:J_que seja -
anlpliudo e completado o mais breve possíveL 

Eram estas as -declarações que tinha a fazer, Sr. Presi
dente. (Muito bem!) 

O SR. PRESIDENTE (Lomanto Júnior) - Concedo 
a palavra ao nobre Senador Roberto Saturníno, para 
discuti_r. 

O SR. ROBERTO SATURNINO (PDT .,- RJ. Para 
discutir. SeiiifeVfsão do oridor.)- Sr. Presidente, Srs. 
Senadores: 

Realmente, o Senl!_<!o hoje à tarde dá um passo impor
tante. t: ~ais uma e~pa da abertura que vai se configu
rando em ~espo~ta a toda essa aspiração, ao grande an
seio nacional que hoje permeia toda a população do 
País. 

Como já disseram os Senadores Nelson. CarneirQ_ e 
- A~ai-al Peixoio. a institUi_Cão dÓ prefeito D9m~_d.9 por 

motivos ligados à segur;;;ça nacio~l. hoje, comprovada
mente foi uma decisão que não produziu nenhum resul

- tado $Ígnificativo. E nem p~deria prodLJzir, ~r. Presiden. 
- te. pois tratava-se de um Período em que as preocu-

paç-ões com a Segurança- Nacional parece que~domina
vam tod_aa vida política e instítucional do País. Resolveu 
o GovernQ, àquda altura; através da iniciativa da lei que 
se revoga hoje parcialmente, criar essa figura de prefeito 
nomeado em ârea considerada de SegUrança Nacional. 
Na verdade, o prefeito não tem nenhuma contribuição 
significativa a cfacr à-Segti"rança Nacional administrando 
o seu mu_nicf_.Pio_. O que ª"conteceu, e a experiência de
monst_rou claramente, o resultado dessas no mações foi O 
de desligar-se a administração municipal da vontade, do 

_desejo, d_a_aspira.ção da população porque só se estabele-
~ce essa ligação com a eleição, com a escolha, por parte da 

.população, com os compromissos~dos canaidatoS aSSu
midos em campanha, compromissos públicos. I! assim 
que se estabelece a vinculação entre o eleito, entre o Exe
cutivo, entre o-goVerniu1te e oS goveinados, aq-UeleS que 
o escolheram. 

ESsa nomeação de prefeito só fez desligar as· prefeitos 
das suas Comunidades, rompendo aqu_~le l:()mpromisso 
normal e i~adicional-da esco!ba_~ernoçrãtica, para que 
esses p(efeitos ÚV~;~~~~a ligação mais fOrte cOm o 
Poder Federal e pudessem es~ar mais alertªs às questões 
ligadas à Segurança Nacional. 

- A ãdffiinistr-ição municipal nada tem a ver com a Se
gurança Nacional~ Tratou-se de um equívoco, que hoje o 
Senado começa a desfazer e, acertadamente, por uma 
iniciativa do Sen_ador Nelson Carneiro. 

Ouço, com muita atel'lção, o Senador Luiz Cavalcante. 

O Sr. Lulz Cavalcante- Senador Roberto Saturnino, 
é sa-Oiaõ--ec:Onsabido que as grandes portas d_p contra
bando íÕternãcionai, no Bra~il, são_ aque_les municípios 
brasileirOs fronteiriços com o Paraguai. Todos t;les com
preendidos na_ área de segurança. De que adianta, então, 
-S~nador? O contra!Jando não atenta contra a segurnça 

.- ~açional? 

-"0 SR. ROBERTO SATURNINO - É verdade! O 
que po_de fa-ier o prefeitO Se- a Polfcia Federal, (jue tem 
essa responsabilidade, não consegue por várias razões 
que não cabem aqui discutir, mas que tem todo o apare· 
lhamento, que tem toda a vocação e que tem a responsa
bilidade para iníbír esse tipo de lição não consegue; que 
farão oS prefeitos em defesa da integridade nacional, da 
segurança nacional, ou em substituição a atribuições 
como as que V. Ex' aludiu? 

De modo que S~~ Presidente e Srs. Senadores, acho 
que_o Senado, hoje, cumpre uma etapa muito importante 
e é importante que registremos o nosso regozijO, a nossa 
satisfação de ver que o Poder Legislativo, gradativamen
te, vai reeuperando as suas atribuições normais, as suas 
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prerrogativas democráticas e vai revendo, paulatinamen
te, equívocos cometidos anteriormente como esse, da de
Signação de prefeitos em áreas de segurança nacional. 

É um primeiro paSsO, hoje, e me regozijo de que sejam 
os três municípioS do Estado do Rio os primeiros benefi .. 
dados, gr~ças à ini~iativa do Senador Nelson Carn_eiro 
qu-e cuffipre reconhecer, neste instante, levando a ele nos~ 
sos cumprimentos, certamente também compartilhados 
por toda a população fluminense, e particularmente des~ 
ses três municíj)lõs, e salientando de que este é o primei~ 
r o passo, outros serão dados, e esse grande equivoco será 
revisto e banido, de uma vez por todas, de nossa legis
lação. 

Assim, Sr. Presidente, deixo aqui os meus cumprimen
tos ao Senado, ao Senador Nelson Carneiro, esperando 
que outras iniciativas sejam sucessivamente aprovadas 
proximamente. 

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

O Sr. Gutio MUller- Peço a palavra, Sr. Presidente 
para discutir. 

O SR. PRESIDENTE (Lomanto Júnior)- Concedo 
a palavra ao nobre Senador Gastão MUller. 

O SR. GASTÃO MULLER (PMDB- MT. Para dis· 
cut!r. Sem-revisã_O dO orado-r.)- Sr. Presidente, Srs. Se
nadores: 

Todos analisaram, com perfeição, o problema. EU en
caro de outro p~isma: esse projeto do Senador Nelson 
Carneiro, a meu veJ, i_mplica a extinção da intervenção 
federal em dezenas de municípios brasileiros. Talvez te
nha tido sentido esse trabalho, essa resolução do sistema 
revolucionário, inas- no -momento oportuno que é este, 
da abertura total, não há porque se justificar a presença 
da intervençãO federal, limitando a autonomia municipal 
nestas deZenas de municípios brasileiros. 

E~tou de pleno acordo com o Senador Nelson Carnei
ro, e tenho esperença de que todo o Senado aprovará, em 
segundo turno, no ano que vem, a extinção dessa inter
venção federal nos municfpios brasileiros. 

Não vou mais alimentar outras idéias porque já foram 
muifo bem expÇ)Stªs, _SQb. outros prisma, pelo Senador 
A~aral Peixoto, pelo Senador Saturnino Braga, e pelo 
Senador Nelson Carneiro. Mas peço ajuda do Uder do 
PDS, no momento para que, na próxima Legislatura, 
apresentemos uma emenda burilando o projeto. Pri~ei
rO, não é --sõ Mato Grosso. são municípios de Mato 
Grosso e Mato Grosso do Sul. Lá no meu Mato Grosso 
são três municípios que estão sob a tutela da intervenção 
federal: Município -de Cárceres, Município de Vila Bela 
da Santíssima Trindade, não é mais Município de Mato 
Grosso mudou-se o itome, primeira Capital de Mato 
Grosso, às margens do rip Gtiaporé, ei a cidade de Miras
sol d'Oeste. Essas são as três cidades de Mato GrOsso 
que e~tào sob a_ intervenção Federal. E há ainda, tam
bém, em nosso Estado, o Município chamado Aripuanã, 
Já nas fronteiras cOm o Amazonas, do Senador Raimun
do Parente, aqui presente, que o Tribunal Eleitoral de 
Mato Grosso, por um erro talvez de perspectiva, consi
derou sem condições de haver eleição para prefeito. Mas, 
agora, hã um movimento da comunidade de Aripuanã, 
com o apoio do Presidente do Tribunal Eleitoral de 
Mato Grosso, Desembargador Carlos A valone, para que 
o mais breve possível tiremos Aripuanã não da inter-: 
venção federal, mas a intervenção estadual, porque os 
prefeitos de Aripuanã, até hoje, são nomeados como prê
mio dos gorvernadores que reinam no Estado - e o 
a tua!. dizem, nem mora em Aripuanã. mora em Brasília, 
mas foi premia,do pelo governador de Mato Grosso, 
para satisfazer e agr_adar _certas áreas çl_o G_overno Fede
ral. 

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



4820 -Terça-feira 4 DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção II) 

O SR. GASTÃO MÜLLER - Com muitó P.i-ilzer 
ouço _a palavra de uma autoridade sobre o assunto, que ê 
de Mato Grosso do Sul, ex-Governãdor de Mato GossO, 
Senador José FrageHi. 

O Sr. José Fragelll- V. Ex~. meu nobrecompánheiro 
e amigo, vai-rTie, pefdoar eu não estar devidamente -infor
mado. Mas, francamente, Cu pensava que Aripuãnãjá"ti
nha o seu prefeitO -eleíto -porque naquele nosso tempo, 
quando eu fui goveinador, a sede do Município de Aii
puanã erã na Capital do Estado, Cliiabã.. 

O SR- GASTÃO MÜLLER - Exatamente. 

O Sr. José Fragelli- Lâ, num determinado prédio da 
cidade de Cuiabií., funCiona~a _a_Prefeifura de Aripuanã. 
E era compreensfVet porque, realmente, Aripuanã não ti
nha cidade: havia aquela vilazinha que chamam de Da
danelos. 

O SR. GASTÃO MULLER- Nã.-beíia Oa Cã.C&Oeira 
de Dardanelos. 

O Sr. José Fragelll- Então; ex.plícaVa-se. Mas, hoje, 
que já há uma cidade como Alta Floresta, se não me en
gano. com__SO mJl.bllhitantes, Paranaíta, Ju(na e_há até 
uma que tem meu nomc=:_4o; _família:_ Fontªnilha"~. 

O SR- GASTÃO MÜLLER - Fgntanilhas, que foi 
fundada pelo prefeito. ; 

O Sr. José Fragelli- Pensei, francamente,_que jã fos
se m1,mic:ípio. Não se justifica que haja esSa intervenção, 
corno V, Ex.• se expresSou muito bem, estadual. Existe o 
Município de_Aripuanã, ainda um município governado 
pelo Estado, pode-se dizer. E_ntão, empresto a V. Ex• a 
minha solidariedade e, mais do que isto, a expressão de 
que a maior necessidade __ que _uma situação completa
mente anômala, porque __ acho_que não_existe, no Brasil 
inteiro, a situação de Aripuanã, um município governa
do pelo Estado. 

O SR. GASTÃO MÜLLE_R- Muito obrigado, Sena
dor José Fragelli. 

Prosseguindo, quero assinalar que quando se criou o 
Munic1pio de Mirassol d'Oeste eu era peputado Federal 
e fiz um discurSo de protesto çontra a inclusão de Mira~~ 
sol d'Oeste na área· de segurança nacional, um município 
tipicamente agrícola e pecuãrio, prin~ipalmente agrícola, 
grande produtor de café, etc., no coração _da _reg_ião, da 
chamada Q_rand_e Cárceres, nã9 tem __ qualquer fronteira 
c_om a Bolívia e não sei porque foi consicl_erada área de;. 
segurança nacional. Na época fiz um disc11rso, repito, na-
Câmara dos Deputados e nessa época o Minis_tro GQlb~-
ry_ mandou um seu assessor direto _me pedir para que não 
falasse mais no assu~to, pÕrque era fato conSumad_o, 
etc., e eu declarei ao Assessor que me procurou, dizendo 
que não havia por que repetir o protesto. O que eu que
ria ·assinalar e manter, nos Anais e na história de Miras
sol d'Oeste, que alguém protestQU contra a,quele municí
pio próspero de Mato Grosso que, emancipado, em par
te. porque ele passou a ser um município sob intervenÇão 
federal. 

De inodo que, repetindo, Sr. Presidente e Srs. Senado
res, peço o apoio e a colaboração da Liderança do PDS, 
hoje, na pe!'isoa do nobre Senador Moacyr Duarte para 
que, no ano que vem, corrijamos o projeto, atraVéS de 
emendas, para poder aprová-lo, estabelecendo municí
pios de Mato O fosso do Sul e de Mato Grosso para que 
sejam liberados da intervenção federal, dando assinl a 
satisfação e o aplaus-o de todas essas populações que vi
vem sob guante do Governo Federal, sem um sentido 
prático e obfeÜVQ que justifique es~ situação. 

Muito obrigado. (Muito bem! Palmas.) 

O Sr. M_arcelo Miranda- Sr. Presidente, peço a pala
vra. 

O SR. PRESIDENTE (Loman-to Júnior) ~ Concedo 
a palavra ao nobre Senador Marçelo Miranda. 

" " O SR. MARCELO MIRANDA (PMDB - MS. Para 
discutir. Sem revisão do orador.)- sr: Presidente, Srs. 
Senadores: 

A minha palavra, neste momento, é apenas para cor
rObOrar as pala vi-as do nobi'e Seflador GastãO Muller, no 
exercício da Liderança, e dizer da importância desse pro
jeto de lei; apresentadO pelo nobre Senador Nelson Car
llelTO,- e que vejo aqui com a data d·e 13 _de março cte 
1979. Daí por que ele tem no seu bojo apenas o Estado 
de Mato Gi'osso porque, nessa êpoca, ainda, estava sen
do criado o Estado de M_ato Grpsso do Sul e, dentre os 
municfpios apresentadoS no Esütdo de Mato Grosso, fo
ram excluldos d~ tetação alguns municípios de Mato 
Grosso do Sul, de releva~te importância,-para qUe fosSe 
beneficl3do por esse projeto. Daí por que-nós pedimos 
ao eminente Líder, Moacyr Duarte, que, em segundo 
turno, possa esse projeto realmente vir ni.ais burilado, 
constando nele todos Ol! m.t.in_icípios coDsiderados ãreas 
de segurança nacional no nosso Estado de Mato Grosso 
do Sul. São eles Qs municípios de Arai Moreira, Amarn
bai, de Mundo Novo, Eldorado, lguatemi, Três Lagoas, 
Lactário, Corumbâ, Bela Vista, Caracol, Porto Murti
nhp, Antônio João e Ponta -~orã. São treze municíplõs 
que; hoje, o seu povo se vê priVado de-elegerP .s_~u-Prelei
to. Essa é uma ansiedade, é uTna vontade de todo o povo 
de Mato Grosso do Sul, para que tenha a possibilidade, 
cada um no se_u ~unicípio, de eleger o seu ·governante. 
Daí por que_ é de eXtrema necessidade e.. imPortância que 
esse_ projeto volte, em segundo turno, na próxima Legis
latura, o quanto antes, para que se restabeleça a con
dição de tirmos, nesses treze municípios de Mato GrossO 
do Sul, o prefeito da sua cidade eleito pelo povo. 

O St. Pedro Simon:...... Sr. Presidente, peço a palavra, 
para discutir. 

O SR. PRESIDENTE (Lomanto Júnior)·- COncedo 
a "Palavra, para discutir, ao nobre Senador Pedro Simon. 

-O SR- PEDRO SIMON (PMDB- RS. Para d;scu
tlr,) - Sr,_ Presidente, Srs. Senadores: 

As nossas felicitações ao Senador Nelson Carneiro, 
que, não há dúvida nenh-úina, está, neste final de Legisla
tura, brilhando, mais uma vez, lJO senado da República 
e no Congresso Nacional, nessa sua capacidade extraor
dinária de prever os projetas inais importantes. _E, neste 
firial de Legislatura, estatitos praticamente; a cada dia: e a 
cada _hora, votando projetas Nelsov Carneiro. :t. com 
alegria que v~mos o Senador Nelson Carneiro rejUvenes
cendo, e estamos aqui todos nós servindO á_grande caU
sa, já, dentro do esquema Nelson CarneirO -86. 

~-Não há dúvida nenhuma, Sr._Presidente, que esse pro
jeto é de um sigriificado todo especial, e a posição do Se
nador Nelson Carneiro, sempre foi a nossa do PMDB, 
Sr. Presidente. Pode ser que os fatos mudem. Mas, se
gundo a lógica do dia, dizia o Senador Nelson Carneiro, 
no sábado, daquela triburia da Oposição, a política é a 
·arte de cada dia e nós tem_os que vivê-la dia~á-dia. No dia 
de hoje, o dia em que riós estamos votando esse projeto, 
parece-nos que a lógica diz que o Presidente da Repúbli
ca sed Tancredo Neves. PQis se a lógica dos fatos diz 

. que o Presidente da Repóblica será Tancred_o _Neves e se, 
nessa_ altura, em sendo Presidente da República Tancre
do Neves e governadores da Oposição, na maioria dos 
Estados, PMDB, PDT e governã.dores da opOSição do 
PDS, hoje, identificados na sua esmagadora maioria 
com a candidatura de Tançredo Neves, ryós, do PMDB, 
~o_ntinuamos na mesma posi.ção, ~ favor da extinção da 
área de segurança-que era nossa posição ontem e que ê a 
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nossa posição hoje. Assim, como diversas vezes votamos 
projetas ·pela extinção da área de segurança, lá no seu 
!nício, _qua_~~o:o Presid_ente era da ARENA, quando o 
governador_ era da ARENA, quando se_ poderia argu
mentar que nós não tínhamos nenhuma ·chance de iro
mear porque quem indicava era o· Governad-or da-ARE
NA e quem decidia era o Presidente da ARENA, nós 
ag~ri, Sr: Presidente, ao final desta Legislatura, quando 
se poderiã- ar-gumentar que, agora, chegou a vez de cho
ver ·na Ti:õssa 60rta, qUe agOra chegou a vez de nós nos 
aproveitarmos dessa legislação arbitrária -no sentido de 
goVertúidor ser identificado cOm Tancredo, e -Tancredo 

- Presidente nós, corrt a mesma identidade e com a mesma 
trarlqtli!id8de com que ao longo dO -tCffipci nos posiCiOiia
mos _co~-tr_a os inun.idpios de área de segurança, estainos 
aquf vo-tando a favor do PrOjetO do Senador N~lson Car
neiro, tendo a certeza de que será uma medida do maior 
significado e da maior importância a sua aprovação. 
Falo em nome do Brasil_e em nome do meu Estado, por
que, no meu ~stado, esse projeto atinge alguns dos m_u- _ 
~icfpios mais tradicionais onde políticos, como num~ ci
dade -Como-:São _ Borja que-deu dois Presidentes da Re
pública: Getúlio Vargas e João Goulart e não podem ele
ger_ o seu prefeitO. Exatamente a zona mais politizada, 
mais Úadicional onde~ ao longo do tempo, traçaram e 

- firmaram as fronteiras dO Brasil e no Rio Grande do Sul, 
mostrando a luta de um povo que ê brasileiro mais por 
opção do que por nascença. Foi aquela gente que forjou 
as fronteiras do Rio Grande do Sul; uma gente de tra
dic;;ào, de luta que tem realmente patriotismo, que tem 
espírito público, que ao longo do tempo, forjou a his
tória- do Rio Grande e por que não dizer,_colaborou mui
tas vezes na História do Brasil. b uma São_ Borja, é uma 
Livramento,_ é uma Uruguaiana, é uma Rio Grande, é 
uma Santa Vitória do Palmar, e são os muniCfpios da 
Fronteira que não têm o direito_ de escolher o seu prefei
to. 

Na_ história do Brasil e na História do mundo a ONU 
aponta como um d_os maiores exemplos de paz, de convi
vência fraterna no mundo, os municípios de Santana do 
Livramento e Rivera, uma cidade só dividida em duas 
pela fronteira, onde aqui se estã no Brasil, ali se está no 
Uruguai, daq~i a pouco no Brasil, adiante no Uruguai e 
que, ão longo-de tUdo, até na ditadura brasileira e na di~ 
tadura uruguaia, aqueles dois povos cons_eguiram se con-

_,_, fraternizar ao_ longo do tempo. Pois aquela gente, do 
lado-de cá, não tem o direito de escolher o seu prefeito. t 
nesse momento em que, numa hora de abertura, numa 
hora em que o Presidente diz e_ recebe com alegria o 
abraço de todos ao final de seu governo, e realmente algo 
ele_ fez por essa abertura - nos parece que, não tendo 
dªdo a e{eiç_ão direta_ para Presidente da República -. 
não pôde, não quis, não é hora de analísar, acho que serã 
do maior significado pa_r? o Qoverpo do Presidente Fi
gueirtido permitir, liberar a sua Bancada no sentido de 
que se aprove o projeto do Senador __ Nelson Carneif_o. 

Nós, repito, do PMDB, nós da Oposição, PDT, PTB, 
PT, nós que integramos a Oposição estamos na mesma 
linha, estamos identificados no mesmo movimento, vo-
tamos a favor da eleição direta nas capitais, nos municí
pios de área de segurança, porque achamos que acima, 

. muito acima de termos. agoi-a, a partir de março, üm pre-
feito identificado com o nosso pensamento, estã a tC6e, 
está_ o e~píri"to -?e permitir que o povo eleja o seu prefeito, 
es~á ·?- d~!)lÕnstração de que ninguém melhor do que o 
pOvo pode selecionar, pode escolher, pode buscar, real· 
rnent~. '! que se_ identifica com a sua vontadé. Temos ca
soS~-no Rio Gr"and_e do Sul, ~e prefe!tos que fiCaram .16 
anos na prefeitura, à revelia da vontade pOpular. Tive.: 
mos casos -_o-ode alguém que não conseguiu eleger-se ve-

. rea:dor está há longo período como prefeito de seu mu
nicípio. Tivemos casOs de abaixo-assinado d.e, pratica

_ mente, ~od9 g_ m~nicípio, dizendo que aquele não era o 
homem e, por questiúnculas pessoais, o homem é inipos
to goela abaixo àquele município. Fala-se que não s~ 
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quer revanchismo. Pois a_ Oposição está demonstrando 
aqui que não quer revali.Chismo. Não- queremos fazer o 
que fizeram contra nós. Não queremos usar-_a legislação 
que durante esse longo tempo foi usada contra nós, _a 
nosso favor. Pelo contrário, abrimos mão, com a maior 
tranq íiilidade, dessa legislação, no sentido de que o povo 
possa escolher os .seu~ prefeitos. 

O Sr. Nelson Cimeiro- Permite V. Ex• um aparte? 
4 

O SR. PEDRO SIMON - E como estamos na era 
Nelson Carneiro, como estamos vivendo a epopéia Nel~ 
son Carnejro, que está dando certo, revogamos a Lei 
Falcão, revogamos o 2065, acredito que, mais uma vez, 
estando ao lado de Nelso_n Carneiro estaremos no cami
nho certo e•haveremos de aprovar o seu projeto. 

Ouço o Senador Nelson Cârneiro. 

O Sr. Nelson Carneiro- Agradeço a V. Ex• essa "era 
Nelson Carneiro". Jâ posso me vale:r do discursO çl_e V. 
Ex• para propaganda eleitoral, se Deus me der vida saú~ 
de e os fluminenses quiserem-que Cu volte a esta Casa. 
Será da maior relevância. Mas, quero dizer a V. Ex• que 
apresentei esse projeto no dia 13 de março de 1979 e cer~ 
tamente não terá sido o primeiro no mesmo sentido . .Pe 
qualquer forma, a esse tempo eu integrava as fileiras do 
Movimento Democrático Brasileiro, que depois se trans~ 
formou no Partido do Movimento Democrático Brasilei
ro. Continuo, portanto, como V. Ex• fiel às mesmas con~ 
vicções ... 

O SR. PEDRO SIMON - .Fiz questão de salientar. 

O Sr. Nelson Carneiro- E o meu projeto demonstra 
isso. _São passados mais de 5 anos para que esse projeto 
chegue, afinal, à Ordem do Dia e mereça a acolhida des
ta Casa. Mas, é preciso tentar. Eu já disse desta Tribuna, 
Lembrando André Maurois, que a velhice começa quan
do o homem deixa de ousar. E eu sou um homem que, 
apesar-dos 74 para 75 anos, continua ousando, e esse 
projeto é essa demonstração - ousandO_ e persistindo, e 
teimando, porque não basta requerer; é preciso acompa~ 
nhar os projetas e lutar por eles até que eles se tornem 
realidade. Eu agradeço a essa "era" a que V. Ex' se refe
re e que constitui, já que _oütio~ títulos não me ex:ornam 
a vida, a melhor recompensa pelo esforço que tenho feito 
para bem cumprir o meu m-i:indato. 

O Sr. Luiz Cavalcante- Ousando e legislando. 

O SR. PEDRO SIMON~ Esforço por dem<iis digno 
de mérito. E V. Ex• ê dos grandes líderes que realmente 
têm ousado. Eu me atrevo a dizer é- dos que ousam com 
talento porque tem aquele que é ousado, usando pala
vras e atitudes varonis, de frente; e tem aqueles que são 
ousados, como V. Ex', que vai devagarinho, ninguém 
notar, ninhuém percebe, só vai nOtar-n-o dia seguinte. V. 
Ex' tem uma escola que nos inerece respeito. Mas, quero 
dizer ao nobre Líder do Governo, C1J.j0 pronüriciamento, 
há poucos dias, destacamos pelo seu significado e pela 
sua importância, quaildo afirmávamos nós, responden
do ao seu pronunciamento, que respondeu ao do nosso 
Líder, Senador -Gastão Míiller, de que, na eventualidade 
de ganhar Tancredo Neves, S. Ex' já se colocava, no 
campO de Oposição, e dizia que a Sua Bancada haveria 
de fazer a oposição aberta, livre, franca, leal ao Presiden
te Tanctedo Neves. 

Pois eu quero dizer ao nobre Líder, que vota como 
Líder do Governo, e que, como tal, merece o nosso- res~ 
peito, que esta, ao que nos cOnsta~ é-uma matéria que S. 
Ex', nesse momento, se ConSiderar que_ela vai surtír efei~ 
to a partir do ano que vem, porque não nos parece que 
seja no mês de dezembro ou que _seja durante o recesso, 
que se vá atuar em cima--dessa matéria, mas será eiata
mente, a partir do ano que vem, nós estamos num mo
mento de grande significado, onde S. Ex• já pode dar o 
primeiro voto, como se fora Lfder_da Oposição, e, como 
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se foraLíder da Oposição, votar a favor desse projeto, e 
é exatarilente o que deve fazer a oposição, a partir do ano 
que vem: lutar a favor da ampliação da abertura, ajudar 
o __ Presidente_Tancredo a restabelecer o primado da Ju~ _ 
tíça, da participação, cOin os meioS que S. Ex• teme, de
volver ao povo o que lhe foi_subtraído através dos longos 
anos__de casuísmos. 

Acho que é a primeira grande oportunidade em que o 
Líder do Governo poderá votar, como Lfder da Opo~ 
sição, a alteração da legislação casuística hoje, a favõr do 
Presidente do PDS, mas, no futuro, -a favor do Presiden~ 
te do PMDB e da Oposição, para derrotá-la, derrogá~la e 
devolver ao povo o direito de escolher os seus prefeitos. 

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

O Sr. Moacyr Duarte- Sr._ Presidente, peço a palavra 
para discutir. 

O SR. PRESIDENTE (Lo manto Júnior)- Con~do 
a palavra a V. Ex• para discutir. 

O SR. MOACYR DUARTE PRONUNCIA DIS
CURSO QUE, ENTREGUE À REVISÃO DO 
ORADOR, SERÁ PUBLICADO POSTERIOR
MENTE. 

O SR. PRESIDENTE (Lomanto Júnior)- Contínua 
em discussão. (Pausa.) 

Não havendo mais nenhum dos Srs. Senadores que de
seje -discuti-lo, encerro a discuSsão. 

Em votação, em primeiro turno. 
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer 

sentados, (Pausa.) 
Aprovado, em l~' turno. 

to seguinte o projeto aprovado em !I' turno. 

PROJETO DE LEI DO SENADO N• 14, DE 1979 

Revoga dispositivo da Lei n~' 5.449, de 4 de junho 
de 1968, os Decretos--leis n% 672 e 1.173, respectiva
mente, de 3 de julho de 1969 e 29 de maio de I973, e 
~á out~s p!"ovidências. 

O Congresso NaciOnal decreta: 
Art. }9 São revogados o item VIII da Lei n~' 5.449, 

de 4 de junho de 1968, e os Decretos~ Leis n~>s 672, df: 3 de 
julho de 1969, e 1.273, de 29 de rÍlaio de i973, que decla
raram. respectivamente, de interesse_ da segurança nacio~ 
nal os MunicípiOs de Duque de CaXias, Angra-dos Reis e 
Volta Redonda, do Estado do Rio de Janeiro. 

Art. 21' No primeiro domingo após noventa dias da 
promulgação desta lei, serão realizadas eleições diretas_ 
para escolha dos Prefeitos e Více~Prefeitos dos Municí~ 
pios refeiidOs no artigO precedente, cujos mandatos se 
estenderão até a posse dos que serão eleitos a 15 de no~ 
vembro de 1980~ -- --

Art._ ~I' Entrará esta lei em vigor na data de sua 
publicação. 

O SR. PRESIDENTE (Lomanto Júnior) - Sobre a 
mesa, requerimento que vai ser lido pelo Sr. !"'
Secretário. 

É lido e aprovado o seguinte 

~ REQUEIUMENTO N• 382, DE 1984 

Nos termOs do art. 3S7, inciso II, do regimentá Inter
no, requeremos a- extinção da urgência concedida para o 
Projeto de Lei do senadO n~' 14, de 1979, 

Sala das Sessões, 3 de dezernbi:O de 1984:-.:...... Moacfr -
Duarte, Líder do- PDS - Gastão Müller, Líder do 
PMDB. 

O SR. PRESIDENTE (Lomanto Júnior)- Aprovado 
o requerimento, a matéria voltará oportunamente à Or
dem do Dia, para o seu segundo turno regimental. 

Terça-feira 4 482!" 

O SR. PRESIDENTE (Lomanto Júnior) - Item 2: 

Votação, em turno (mico, do Projeto de Lei da 
Câmara n<1 IO-de 1981 (n' 1.529/79, ri3 Casa de ori~ 
gem), que dispõe sobre a aposentadoria, com pro~ 
ventos integrais, dos ex-combatentes segurados da 
Previdência Soci3l, tendo 

PARECERES FAVORÁVEIS, sob nos 354 e 
355, de 1~~1, 9,a~ Comissões: 

-de Legislação Social; e 
- d~ Flnanças. 

Em votação; 
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer 

sentados. 
Rejeitado. 

O Sr. Gastão MüUer- Sr. Presidente, solicito verifi
cação de votação. 

O SR. PRESIDENTE (Lomanto Júnior)- SCrá feita 
a verificação solicitada pelo nobre Senador Gastão 
Mi111er. 

Sendo evidente a falta -de quorunl a Presidência vai sus
pender a sessão por 10 nl.inuioS, aciomi.ndo as caffipa~ 
nhias para a chamada dos Srs. Senadores a plenário. 

Está_ suspensa a sessão. 

(Suspensa às { 6 horas e 39 minutos, a sessão é rea~ 
ber~a à~ 16 horas e 40 minutos.) 

O SR. PRESIDENTE (Marcelo Miranda)- Está rea~ 
berta a s_essão. _Persistindo_ a falta de quorum a Presidên
cia se dispensa de proceder a verificação solicitada. 

O Projeto de Lei n" 10/81, fica com ã sua votação 
adiada por falta de quorum. 

Em conseqUência, as demais matérias da Ordem do 
Dia. todas em fase-de votação, constituídas dos Projetes 
de Lei da Câmara nOs 53jn, 65/19, !4/84, 79/79; Proje
to de Lei do Senado n9s 41/82 e 139/84, ficam com a sua 
apreciação adiada para a próxima sessão ordinária. 

O SR. PRESIDENTE (Marcelo Miranda)- Esgota~ 
da a matéria constante da Ordem do Día. 

Há oradores inscritos. Concedo a palavra ao nobre Se
nador Nelson Carneiro. 

O SR. NELSON CAlmEIRO (PTB ...,- RJ. Pronuncia 
o seguinte discurso.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores: 

A categoria dos FisCais de Trabalho continua recla
mando o atendimento à sua reivindicação, no sentido de 
ser-lhe estendido o bene_ficio já deferido às diversas cate~ 
gorias da Receita Federal, pelo Decreto~lei n" 2.074_, de 
1983; Os Procuradores da República, pelo mesmo doeu~ 
menta legal; aos Procuradores Autárquicos e Assistentes 
Jurídicos, pelo Decreto-lei n9 2.117, de 1984; e, aos Fis
cais de Contribuições Previdenciárias, pelo Decreto~lei 
n' 2.128, de 1984, e aos Fiscais de Tributos do Açúcar e 
do Álcool, pelo Decreto-lei n9 2.(54, de 1964. 

Expof1dÕ todas as I-ãzões do pedido e demonstrando a 
analogia das funções exercidas- de exação fiscal dos di
versos tipos - encontra-se no Ministério do Plan~ja
mento e ProceSso n' 3.439, de 7 de agosto de 1984, Que 
trata das Gratificaçôes de Nível Superior, de vinte por 
cento e de Desempenho, de quarenta por cento, aguar~ 
dando decisão do Ministro do Planejam.ento, Sr. Delfim 
Netto. 

Um grupo de Fiscais do Trabalho do municlPio riünei
ro de Juiz de Fora. numa carta explamandoa sucinta~ 
mente o problema, faz-nos um apelo no sentido de que 
procuremos a SEPLAN, para solicitar~lhe o deferimentõ 
imediato do pedido. 

Ê o que fazemos, nesta oportunidade, esperando que o 
-Minisiro do Planej51mento examine o proceSso e atenda -
ao justo reçlamo, _'çlaramente baseado no princípio da 
isonomia laQoral ~defira, o quanto antes, o justo reque
rimento daqueles servidores, que executam tarefas asse-
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melhadas as exercidas pelos exatores fiscais da Receita 
Federal, pelos Procuradores Autárquicos e Assistentes 
Jurídicos, pelos ProçuraQ_ores da ltcpúblíca-' pelos Fis
cais de Contribuições Previdep.ciâ_iiãs e p~F>s Fiscais de 
Tributos do Açüc...a_r e do Álcool. 

Alêm dis.so, os reclamantes têm nível superior, o que 
exige compensação jâ tradicional n9 serviço público. 

' Não é poSsíVel que a administração use, com relação 
ao seu pessoal, dois pesos e d_uas medidas, ferindo o tra
dicional princípio júríâfCo da iso~o"mia lc::gal. Os Fiscais 
do Trabalho mer~ as Gratifi~ÇOeS de NfVefSuperior 
e de Desempenho, e a protelação do seu pedido só Úwe 
para agravar a injustiça qUe lhes vem sendo feita, sem ne
nhum beneficio para o serviço nem economia apreciâ.vel 
para os cofres públicos. 

Era o que tínhamos a dizer, Sr. Presidente. (M.uito 
~mO . 

O SR. PRESIDENTE (M~rcelo Miranda) - Conce
do a palavra ao nobre Senador JutahY Magalhães. 

O SR. JUTAHY MAGALHÃES (PPS - .. BA. Pro
nuncia o segui~te_~iscu!:so.)- Sr. Presidente, Srs~-Sena_-
dores: - -

Foi para mim altamenfe gratificante visitar, hâ alguns 
dias, a região do São Francisco; na Bahia. 

E isto por que o m!J_tiJ_o_da__v_iagem foi presenciar o pie
, biscito realizado com vistas á emancipação do distintO 
de Wander!ey, que, pela (ivre de seus habitantes, canse

, guiu transformar~se enf-cidade. 
Não posso esco-nder o fato de que vi crescer aquele dis

trito e o ajudei, em pãrte, a se ô·esenvolver, conseguin.do
lhe, no passado, água, luz, acesso rodoviário, mercado 
do produtor, ginásio, escolas, banco e tantas coisas ou
tras que compõem a fisionomia de urna localidade inte~ 
riorana. 

Poderia até, jocôsaiiiente, dizer qUe, lá, vi desmentido 
o conhecido personagem de Jô Soares que não deseja ser 
"V ice", pois, o mercado do produtor do distdto c:ma_nci
pado tem exatamente o nome do Vice-Governador Ju
tahy Magalhães. - - -

Ao lado de João InáciO de Oliveira e de tantos compa
nheiros, enfrentei várias batalhas PolíficaS, vitoriosaS ou 
não, no Muncípio de Cotegipe e Sempre nos sagramos 
largamente vitoriosos no djstrito d!! Wander(ey. 

No dia 25_ último, cerca de quatro-mil eleitores compa
r~ceram às urnas para, quase unanimimente~-declararem 
seu apoio à causa da emancipação do distrito. 

Teve, pois, final feliz uma luta de quase duas d~a,das 
em busca da iridependência. 

Wanderley, na região de Barreiras, sempre teve arreca~ 
dação superior à aos dema_is muniCípíõS, -com exceção de 
Barreiras. Tem o segundo õ rebanho bovino d.o _Estado e, 
a cada dia, ãunleilta a sua -pa-rticipação no desenvolvi
mento da Bahiã, apesar de ter sido castigado pela seca 
inch!mente dos último_s cinco anos_, 

Devo, Senhores, manifestar meu regozijõ-n-esfa hora, 
na esperança de que, em breve, Wanderley possa eleger o 
seu primeiro prefeito. 

Mas venho b_oje, também, a esta tribuna, para, em 
- poucas palavras, tecer alguns comentários sobre a região 
do cerrado. 

. , Surpreendi-me ao ver que suas terras, -atê bem pouco 
tempo, desvalorizadas e improdutivas, eram, rasgadas 

·'pelos tratares, produzindo soja e cana e, em algumas 
·;áreas, infelizmente-de pequeno porte, eram preparadas, 
· pela via de irrigação; para a cultura do arroz e do feíjão. 

Se, devemos orgulhar-nos do trabalho grandioso que 
Já se está fazendo, preocupa-nos a possibilidaQ.e de nova 

, seca rondando a região e ameaçando a sua produção de 
· feijão e -Soja:.----- -

Foi verificando de perto a situação precária do cerra-
. do que pude sentir, com maior intensidade, a revolta da · 

" população de uma região cortada pelas âguas do Rio 
Grande, do Rio das Ondas e do própiio São Francisco. 

Ela se sente espoliada por sofrer o prejuízO" decorrente 
da seca em área servida por rios tão caudalosos. 

Muitas vezes reclamei, neste plenário, urha decisão 
política cal'az_ de_ idc~aliza:r e _im_p_lementar um vasto pro
grama de irriS:ação- na região do S"ãõ Francisco, bem 
como em outras de situação semelhante. 

Insisti em que o retonio dos recurSos aplicados seriam 
imediatos porque ali a terra é fértil e só neceSsita -do re
curso de aguá em maior abundância para que ·não seJa-
destruída pela seca. -

A prova da viabilidade da produção no cerraâO ê cjue, 
nas cercanias de Barreiras, já poderemos esperar uma 
produção de soja equivalente a uma receita de cinqUenta 
milhões de dólares em exportação. 

É_ imprescindíve_l que o Governo Federal se decida por 
uma política de ir-iigação. --

Para tal, é indispensáve1 que a energia elétrfca chegue 
até a região, pois não ê ecoilomicam~nt~ n;:o.tâv~l a utili
zação do óleo diesel para· fins de irrigaÇão, quando se 
trata de uma produção ainda incipiente e aleatória. 

Seria realmente proibitivo, em termos de custo, querer 
retirai água d_os poços óu dos rios em motOres;-bombas 
rti.?vidOS a deiividos dei petróleo. 

Vim do cerrado preocupado- Po-r Ver que, m-ais uma
vez, ele está a depender, para sobreviver e produzir, das 
boas graças de São Ped.ro, que não lhe tem sidQ muito 
generoso nestes últimos quali'o anos: 

- E,-corilo sempre, se a chuVa não cair atê o dia lO de de
zembro, o resultado será a perda do gado e o sacrificio 
de novas safras. 

Não se pode ficar eternamente na dependênciã. de es
porádicos carros-pipa, que mirioram o sofrimentO; sem 
produzir resultados duradouros e reais. 

Urge, portanto, que uma atitude política se revele cla
ramente para que possamos sentir se terá ou não fim a 
vergonha, repetida a cada ano, e que nos força a pronun
ciamentos freqüentes e alarmante~, a respeito da seca na 
região do São Fran,cisco.' 

(Muito bem!) 

O_SR._PRESIDENTE (Marcelo Miranda)- Conce
do a -palavra ao nobre Senador Raimundo Parente. 

car sempre atuaiizado a respeito das conquistas e das 
_inovações que se efetuam nessa atividade específica. 

cOn-hecerldo o território amazonense em todas:.~s suas 
latitudes, na intimidade das suas peculiaridades geofísi
cas egeoantropológicas, o Dr. JoséCesãrio é o responsá
vel pelo alento novo que foi dado aos nossos origiO.ãis 
nativos, tant<? quanto pelo pioneirisirio dos nossos serin
gai~ de culti_vo, estimulando~ sua implantação, não ape
nas com aassistência financeira indispensável, como 
também com a assistência técnica permanen_te. 

Agora mesmo, faz mais Ou. menOs um mêS, deu início, 
em Lábrea, no rio Purus, ao uso de um novo tipo de faCa 
de sangria, altamente sofisticada, movida a bateria elétri
ca, capaz de realizar o corte em mil árvores por dia, sem 
o perigo de dilacerar o tronco das seringu~iras, ocasio
nando a sua inutilização-. 

Na_quele município longínquo, e em todo o Estad.o, 
quarenta mil hectares de seringais de cultivo já estão 
confrãlados, o que significará uma produção seis vezeS 
~alar do que a atual, advinda dos_seringaís nativos, isso 
para não falar nos !50 mil hectares que estão sendo im
plantados, com ptantio racional e eminentemente técnico 
de novos seringais, em todo o PaíS, aliás, ·a que não está 
acontecendo somente em Lábrea ou no rio Purus, mas 
em muitos outros municípios -e rios do Amazonas, como 
em Manicoré; no rio Madeira, onde os seringais de culti
vo estão sendo preparados para as grandes safras, pro
movedoras do fastígio e da pujança econômica dos tem
pos áureos do nosso ouro negro. 

-Dã~~ Sr. Pr~sidente e S~s. Senadores, a razão deste meu 
pronunciamento de hoje, que não é bem uma tessitura de 

, ___ simples elogios, mas, acima de tudo, o reconhecimento, 
em nome·aa comunidltde amazonense, ao trabalho ma~ 
ravilhoso que vem sendo desenvolvido pelo Sr. José Ce
sário, com vistas a que o Amazonas, e, por via de conse
qílên~ia, o pr~~rio Brasil, voltem a ocupar o lugar que 
lhes pertencia, _como maiores produtores mundiais de 
borracha, perdido graças à negligência, ao descuido e ao 
desint~_resse com que o Poder Central, ao iõngo de inui~ 
tos anos, tratou o problema da nossa hévea, "infrin8índo 
ao ~ais prejuízos d~ mais alta monta, e ao Amazonas, 
um retrocesso sócio_-econômico verdadeiramente crimi
noso. 

O SR. RAIMUNDO PARENTE (PDS- AM. Pro
nUncia o-se"guinle-discurso.) ..::__Sr. P_r_esjderit~. Si$. Sena-~ 
dores: 

Que a atuação do Dr. José Cesãrio, à frente da 
SUDHEVEA, possa Servir de exemplo e de advertência 
aos homens que, brevemente, irão governar o Brasil, 
alerta!ldo-os para o fato indesmentível de que o plantio 
da borracha, entre nós, se não for cada vez mais intensi
ficado, com a destinação de recursos cada vez maiores e 
de assistência cada vez mais completa, acabará entrando 
no mesmo colapso terrível que marcou o esvaziamento 
dos Seringais e a cOnsequente dependência nossa junto 
aos plantadores asiáticos, dese_quilibrando seriamente a 
nossa estrutura económica:, com a saída de divisas pre-
dosaS pafa a irriportação da goma elástica. 

Não é; _do meu comportamento tecer elogios, apenas 
Pari agradar, para me fazer simPátiCo ou algo parecido. 
Compromissado com os interesses maiores do_Estado e 
do povo que represento nesta Augusta Casa, honrosa
mente, aliás, coloco sempre esses interesses muito acima 
dos meus próprios, das minhas conveniências e_dos meus 
relacionamentos pessoais. -

Hoje, Sr. Presidente e Srs. Senadores, quando estamos 
presentes a encerrar as atividad~s d~ m9-is uma Sessão 
Legislativa, sinto-me na obrigação, exatamente em nome 
do- Amazonas, de destacar o trab!:llho, a_ dedicação, o 
zelo e <!_Sentido de responsabilidade com que se tem ha
vido na função pública um liOmC:In ã quem o meu Estado 
muito deve, numa área que representa um dos maiores 
esteios da nossa economia. 

Refiro-me, Sr. President~ e Srs. SenadoreS, -ao-Dr. José 
Cesário, Titular da Superintendência do Desenvolvimen
to da Borracha, orgão que, desde a sua investidura, dei
xou de ser um siffiples instrumento de burocracia rotinei
ra, para se transformar numa entidade _atuante, em
PreerÍdedora, inovadora, verdadeiro sustentáculo de he
veicu!tura amazonense. 

Dirigi_ndq a SUDHEVEA há sete anos, o Dr. Josê Ce
sário não se limitou aos despachos comuns do gabinete, 
aos encontroS e às reuniões quase setnPte improdutivas e 
infrutíferas. Muito ao ·-contrário, tornou-se uin especia
lista em borracha altamente qualific:ido, graças aos estu
dos e às pesquisas que realiza ininterruptamente, para fi-

Borracha, Sr. Presidente e Srs. Senadores, é fator eco· 
nômico tàq importante Como o petróleo, com uma enor
me diferenÇa: enquanto o petróleo, a pouco e pouco, 
vem sendo substituído por fontes alternativas de energia, 
a borracha natural, para certos e determinados usos, não 
encontra substitutos; considerando que a borracha sinté
tica tem uma aplicação muito restrita, não podendo, por 
exemplo, jamais ser Usada pani-a fabricaçãO de pneumá
ticos de grande porte, como os de aeronaves e de trata
res~ 

Por isso", a importância do trabalho do Dr. José Ce-
sário, no sentido de que a nossa heveicultura seja levada 
cada Vez IT!~is a sério, visarido a que nos libertemos dQs 
cartéis da Âsia, tornando-nos auto-suficientes e passan
do a figurar entre õs grandes exportadores mundiais, 
beneficiando-nos das benesses econômicas que virão des
sa -conquista. 

Era o que tinha a dizer. (Muito bem!) 
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O SR. PRESIDENTE (Marcelo Miranda)- CQ...nçe. 
do a palavra ao nobre Senador Marco Maciel. 

O SR. MARCO MACIEL (PDS - PE. Pronuncia o 
seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Srs. Senadores: 

A preservação da memória dos grandes vultos nacio
nais também se dâ com a_ conservação_dos sítios e_tocais 
que, por terem servido de palco e acontecimf:ntos mar-
cantes da História da Pátria, constituem-se em impor
tantes monumentos do País. 

Dentre esses monumentos merece--destaque o local 
onde ocorreu o falecimento do grande Duque de Caxias: 
a Fazenda Santa Mônica, no Rio de Janeiro, ct.ija- casa 
grande e seu entorno como urn _tQdo, estão a requerer-ur
_gentes reparos. 

Tais reparos permitirão a _con~et:Vação d~sc patrimô
nio histórico, ensejando _que se reverencia o notãvel 
exemplo de estadista que foi o Duque de Caxias. 

A Nação, e não só o Estado, não deve olvidar o Patro
no que é também seu, além de Patrono do Exérçito~- Pois 
Caiías re-presenta o espírito público brasileiro, a síntese 
do soldado e do político, o cidadão exemplar ao lado do. 
herói. 

Pode--se mesmo db:er que o- ExércitO braSileiro nasceu 
antes da Nação organizar-se sob a forma de Estado. Era 
sua semente que combatia nos morros dos Guararapes, 
representada pelas três raças: do branco André Vidãl de 
Negreiros, do negro Henrique Dias e do índio Felipe Ca-
marão. , 

Nas suas fileiras servem brasileiros de toçi~s as classes 
e regiões, recrutados democratkamt;_nte,inclusive para o 
oficialato e_seguindo carreira metitocrãtica por côricur
sos e curso. 

Caxias entendeu-o muito bem e desde cedo. 
Filho de General, percorreu todo.s os degraus tanto da 

hierarquia militar quanto da nobreza imperial. Foi de te,.. 
nente a marechal, de barão a duque. Também ocupou, 
três vezes, o mais alto posto da administração pública. 
como Primeiro Ministro em oCasiõeS crUciais da vida na-_ 
cio_nal. 

Antes tinha sido Governador, Presidente de Província, 
como então se de_nQminavam os hoje_Estados. do_M.ara
nhão e Rio Grande do Sul, e Vice-Gover-nador de São 
Paulo. Eleito deputado pelo Maranhão e senador pelo 
RiO" Grande do Sul também integrou o nosso P_a.rlamen
to. 

Quem mais percorreu todos degraus legislativos e exe
cutivos, militares e nobHíãrquicos, só se detendo diante 
do Tro_no por profundo respeito às instituições? 

Por tudo isto, Caxiaspode ser c-onsiderado também 
modelo, como político e administrador, da mesma forma 
que soldado. 
~ bom que se lembre esta variedade de aspectos da sua 

pers-onalidade, além do herói guerreiro. Pois a Caxias 
não faltou o tino administrativo, nem ·sensibjlidade polí
tica, conforme ó demonstra ao- máxirito a sua ptê"Qtfi .. 
pação- por anistiar adversârios políticos derrotados em 
armas. 

Não se tratava só de generosidade, muito louvâvel em 
Caxias e em qualquer líder, mas tambêm de clarividência 
política, visão- de estadista. 

Em boa hora, o Exército Nacional consagrou à me
mória dele sua condecoração mâxima, a Medalha do Pa
cifiCador. Nada expressa melhor seu espírito. 
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Lem.br~m9s ainda. do M~rechal, Duque, qoverriador, 
Deputado e Senador Luiz Alves de Lima e-Sil~a o cristão __ 
modelar, o católico praticante, anistiador até de bispos 
da Questão Religiosa, o que c""hegou a valer-lhe certas in
compreensões, segundo o demonstra a ausência do Im
perador PedrO II_ rioS seüs fUnerais.. Cindas for até' o fim-· 
correndo riscos. Nunça __ se esquivou da obediência aos 
·seus princípios. Duro porém magllânimo, tfã.ilSlgente no 
acidental e instransigente no essencial, que para ele era a 
fidelidade às instituições nacional e democrãtica doBra
sil. Recordemos como o cristão Caxias alforria seuS es
cravos, anteci.Pand~-se à Abolição, desde ã.s c~mpanhas 
em cjue o Brasil se envolve no Prata: soldadOs só_ devem 
ser os cidadãos lutando pela liberdade da Pátria, muito 
mais que por seus bens materiais: 

São_ evocaçõçg _ estf!S que haverão de constantemente 
renovar-se e perenizar-se não só nas palavras, mas tam
bém nas ações, que, cultivando a- memória dos heróis, 
reafirmam O melhor sentido da nacionalidade. 

U!P caminho, pois, concreto e construtivo, para a 
N3.Ção brasileira corresPOnder ã liderança espiritual de 
Caxias, consiste-na digriificaçáo maior do sítio do seu fa
lecimen.to~ .. agOr_a -dePropríedade dO MinistériO-da Agri
cultura· e merecendo um tratamento especial. 

As terras e a casa grande da Fazenda Santa Môriica 
"pertenciam ao genro de Caxias, um filho de Manuel Ja
çinto Nogueira da Gama, Visconde, Barão e Marqu__ês de 

-Baependi, outro estadista vindo dos tempos- coloniais, 
como marechal e primeiro comandante d_a Acaclemia 
Militar hrasileira, deputado à Constituinte de 1823._ e: M_i
nistro da Fazenda, o_casião em que propôs o primeiro 
·orçamento nacional, precursor, portanto, de uma nova 

-fase da vida administrativa do País. 
Pois bem, aquele solo, abençoado por dois grandes 

espíritos, se vê hoje necessitando de melhor tratamento. 
Localizado nurha ârea urbanizável, bem que poderá des
pertar o desejo de per~grinaçôes cívicas de pessoas do 
País inteiro. - -

Como os Estados Unidos zelam pela atraente área de 
Mount Vermon, berço e túmulo de George Washington 
e da Monticello de Thomas Jefferson! 

Q_B_rasil_n~sita també:m_ J1:SÍ~urar e manter seus al
tares patrióticos. Qu_e se transformem, igualmente, em 
locais de turismo, ambiente de reflexão e lazer, entre
mentes-abrigando todo o tempo escolas e centros_cultu~ 
rais de reunião. Hoje não se cogita de monumentos mor
tos na pedra, São ()S, museu~ vivos que bem cumprem o 
seu papel e, assim, tributam as honras merecidas aos 
problemas da_ nacioilalidade. 

Daí o apelo que ora formulo desta Casa do Congresso 
Nacional no sentido de que o Ministério da Agricultura, 
em articulação com o Ministério da Eduçação ~Cultura 
e o Minisfério do Exército, recuperem aquelas insta
lações e lhes seja dãdo _um nobre destino. 

O Ministêiio da Educação e Cultura, através da Fun
dação P[6~Menióría, -sob a Iúcída e opüôsa direção do 
escritor Marcos Vinidos Vi!aça- hoje autêntico bene
mérito da cultura nacional pelo trabalho realizado nos 
ll);~is di"'_'ersos quadrantes do País - certamente poderã 
cOordenar e desenvolver ~ se lhe _conf~rirern m_®s ~ 
obras e ações voltadas para _recuperação e adequada uti
lização dess_e património nacional. 

A herança de_ Caxias deve co_J?-tÍI)Ua_r S~!Jlando ge
rações. Não se consegue amar _facilment.C? _o_ i~vjsív~l._ As 
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ambiênciaS contribuem para a figüração do passado. Pe-' 
los Jardins e dependências de Sãnta Môn!~~ perpassa a' 
recordação de Caxias, e ali permanecem traços indeléveis 
de sua passagem. Principalffiente- a lembrança, assim 
nlais uma vez revigorada. 
- -A pr6pt-1a valorização ~este patrimôilio histórico ser
virã de emulação para o vivenciamento de outros cen
tros. A N8.ção inte"iia preCisa peregrinar aõ parQUe dos 
Guararapes, ao Norte, até-o da Farroupilha, ao Sul. Nos 
Estados Unidos, convém novamente exemplificar, o· 
campo de _batalha- de_ dettysbur~. _l)ako_ da decisãO da; 
gU~rra civil, tem mãrCados todos os seus pontos Princi
pais; o mesmo ocõrfe na piarlíciC de"R.ufulymede, nOs ar
redores ingleses_ de Windsor, teatro vivo da proclamação 
dà -primeira Constifuição democrática, a Magna Carta 
de 1215. · 

Não é diferente na Venezuela, no parque da bai~th3. dC 
airabobo, e na Colômbia, no de Boyacâ, cenãrios deci-, 
sivos de_sua libertação por Simón Bolívar, em campa-:
n_has~_dàs ,quais partiCipou o pernambucano Abreu e Li
ma, seu único general brasileiro. 

Santa Mônica não pode ficar atrâs. 
Dali deve também partir o ·sopro da inspiração -de Ca

xias. 
- _Fica, pois, aqui o apelo desta Casa do CongreSso Na~ 
, cional. (Muito bem!) 

O SR. PRESIDENTE (Marcelo Miranda)- Nilo hã 
mais oradores inscritos. 

Nada mais havendo a tratar, vou encerrar a presente 
sessão designando para a sessão extraordinãria a 
realizar-se hoje, às 18 hOr-as e 30 minutos, anteriormente 
-~onvocada, a seguinte ' 

ORDEM DO DIA 

·Discussão, em turno único, do Proj,eto de lei da,_Câma
ri n'? (74, ·de 1984 (n" 4.125/84, nã Cása ·çle origem), que 
retifica, sem ânus, a Lei n'i' 7 .1~5, d~ 5 dezembro de 19831 

que "es-tima a receHa e fixa a .despesa .da união para o 
exercfcio financeiro -ae 1984", "tendo 

PARECERES; sob n<?s 874 e.875, de 1984, das Comis
sões: 

-...,-de Coosdtulçio __ ..e Justiça, favorável; e 
-de Fioaoças, favorãvel, c_om emendas que apresent~ 

de n9s 1 ª _5_ - ·cF.. 

- Discussão, em turno único, do Projeto de Resolução 
n"' 60, de 1984, de .autoria da Comissão Diretora, que al
tera o regulamento administrativ-o do Senado Federal, 
apfôYãdo pela Resolução n"' 58, de_ 1972, e dá outras pro~ 
vidências, tendo 
-- -PARECERES, sob n"s 8-94 e 895, de 1984, das Co
missões: 

- de Constltulçio e Justiça, pela constitucionalidade, 
juridicidade e~ quanto ao mérito, faliorãvel; e· 

-de Finanças, favorável, com emendas que apresenta 
de n"s 1 e 2 _- CF. 

O SR. PRESIDENTE (Marcelo' Miranda) - Está en
cerrada' a s_essão. 

( Levan_ta-se a sessao às 16 h~ras ~ 42 minutOs.) 
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Ata da 242{1 Sessão, em 3 de de:r,embro de 1984 
2~ Sessão Legislativa Ordinária, da 47• Legislatura 

-EXTRAORDINÁRIA-

ÀS 18 HORAS E 30 MINUTOS, ACHAM-SE PRE
SENTES OS SRS. SENADORES: 

Jorge Kalume- Altevir Leal- Mário Maia- Euni
ce Michiles - Fábio Lucena - Raimundo Parente -
Gaivão Modesto- Odacir Soares- Aloysio Chaves-
Gabriel Hermes- Hélio Gueiros- Alexandre Costa
João CaStelo - Alberto Silva - Helvídio Nunes -
João Lobo_~ Almir Pinto- José Lins- Virgflio tá va
ra --Carlos Alber-to - Mciacyr- Duarte- MiiiinS-Fí
lho - Humberto Lucena - Marcondes Gadelha -
Aderbal Jurema - Cid Sampaio - Marco Macfel -
Guilherme Palmeira- Carlos Lyra -- Luiz Cavalcruite 
- Passos Pôrto -- Jutahy Magalhães -- Lomanto Jú
nior- João Calmon- José lgnácio Ferreira- Moacyr 
Dalla- Amaral Peixoto- Nelson CarnCírO- Roberto 
Saturnino - Morvan, Acayaba ......, Benedito Ferreira -
Henrique Santillo....:. Mauro Borges- Gás_tão MUller
Josê Fragelli- Marcelo Miranda- Saldanha Derzi-

: Enéas Faria- Lenoir Vargas- Carlos Chiarelli- Pe--
, dro Simon - Octávio Cardoso. 

O SR. PRESIDENTE (Lo manto Júnior) - A lista de 
presença acusa o comparecimento de 52 Srs. Senadores._ 
Havendo número regimental, declaro aberta a sessão. 

Sob a proteçã.o de Deus iniciamos noss._o_s trabalhos. 
O Sr, l9-8ecretário irá proceder à leitura do ExpedienM 

te. 

É lido o s_eguinte 

EXPEDIENTE 

MENSAGEM 

Do Presidente da República, Restituindo autógrafos de 
Projeto de Lei sancionado: 

N9 249/84 (n9 486/84, na orgigem), de 1 de dezembro 
do corrente ano, referente ao Projeto de Leí n9 20, de 
1984- CN, que 3utoriza o Poder Executivo a abrir crê
dito suplementares até o limite de Cr$ 1.855.900.000.000 
(hum triJhàO, OitocentOS e cinqUenta e cinCO bilhões e n0M 
vecentos milhões de cruzeiros), e dá outras providencias. 
(Projefó que se transformou ria Lei n9 7.258, de 3 de deM 
zembro de 1984.) 

Do Senhor Presidente da República submetendo l deli~ 
· beraçio do Senado a escolha de nome indie~do para cargo 
cujo provimento depende de sua prévia aquiescência: 

MENSAGEM N• l!!O, DE 1984 
(n' 408/84, na origem) 

Excelentíssimos Senhores Membros do Senado FedeM 
ral: 

Nos termos do artigo 42, item III, e parágrafo 39 do 
artigo 72, da Constitúição, tenho a honra "de submeter, à 
consjderação do Egrégio Senado Federal, o nome do 
Doutor Adhemar Paladini Ghisi para exercer o cargo de 
Ministro do Tribunal de C.o_ntas da União, na vaga deM 
Corrente da aposentadoria do Ministro Vida! da Fontou
ra. 

Os méritos do Senhor Adbemar Paladini Gh"i&i, que 
me induziram a escolhêMio para o desempenho dessa eleM 
vada função, constam do anexo "Curriculum Vitae". 

erasília, 3 de dezembro de 1984.- Joio Flgnelredo. 

Presidência do Sr. Lomanto Júnior 

CURRICULUM VITAE 

Nome: Adhemar Paladini Ghisi. 
Proflsdo: Advogado. 
Nascimento: 25 de novembro de 1930; Tubarão, SC. 
Filiação: Atílio Ghisi e Hermfnia Paladini Ghisi. 
Cãnjuge: Sônia Baisino GhisL-
Filhos: Andrea, Felipe e Carmen. 

_EStudos-e graus universitários: Bacharel em Ciências JuóM 
dicas e Sociais- ·Faculdade de Direifõ, Poníificía UniM 
verSidade Católi_ca do Rio Grande do Sul (1954). 

Leglslaturas: 1967-1971, 1971-1975, 1975-1979, 
1979-1983, 1983-1987. 

Principais fatos da vida parlametltar e administrativa: De
putado EStadual (1959-1967); Vice-Lider e Líder da 
Bancada_ da UDN; V ice-Presidente_ da Comissão de 
Constituição e Jus-tiça- Assembléia Legislativa de SanM 
ta Catarina-; SecretáriOMGer3.1 do DiretóriO-Regional da 
lTDT\f e Secretário do Diretórfo Regioilal da ARENA M 
se. ViceMPresidente da .Comissão Parlamentar de in
quérito que apurou as denúncias de corrupção esti'angei
rãs nos Sindiç_atosbrasileiros 0968); Membro _das Co-

~ missões de Relações Exteriores e de Desenvolvimento da 
Região Sul; Suplente das Comissões de Justiça e de Fi
nanças (1971); Presidente da Comissão de Desenvolvi
mento da Região Sul (CODESUL); Suplente da Comis
são de Relações Exteriores (1975); Vice-Líder da AREM 
NA ( 197SM 1976); relator da Comissão Parlamentar de IoM 
quérltO que "apurOu-ãi cauSas- aa ve-nda di Fábrica NãM 
cional_ dC: Motores; Autor do RequerimentO óe CHaçâo e:·
Sub-Relator da ComisSão Parlamentar de Inquérito que 
precedeu a um amplo levantamento acerca do Sistema 
Penitenciário brasileiro (1975); Membro da CPT/Política 
Mineral do Brasil (1977); Suplente (1971); Presidente 
( 1979 e 1982) e Membro da Comissão de Trabalho e LeM 
gislação Social (1975 e 1980-1981); Suplente da CoinisM 
são de Finanças (1979 e 1981MI982); Presidente da: CPI 
deStinada a investigar as causas Ctevadas das taxas dejuM 
ros do Sistema Financeiro Nacional (1980); Mefnbro da 
Comissão de Trabalho e Legislação Social e -suprente da 
Comissão de Minas e Energia (1983)- Câmara dos De
putados. 

Missões no exterior: Membro- da Delegação do Brasil às 
Conferências- lnterparlamentares realizadas em Paris 
(1971) e Havana (1980). Visitas oficiais, a cOnvite dos 
GovernoS da Austrália (1975}, República Popular da 
China (1975 e 1980), Corêia (1980), Israel (19&0)e África 
do Sul (1981). Membro da Delegação Parla~entar Brasi
leira à 10• Bolsa Internacional de Turismo - ITB, BerM 
lim ( 1976). Observad_or Parlamentar à Reunião Anual da 
Organização Internacional do Trabalho - OIT, GeM 
nebra ( 1979). 

Condecorações: Estrela do Acre, no grau de ComendaM 
dor, do Governo do Acre (1973). Ordem do Rio Brando, 
no grau de Grande Oficial (1980), e Ordem do Mérito 
Rio Branco, no grau de Grande Oficial (1980), Ordem 
d_Q _lpiranga, d_o Governo de São_ Paulo, no grau de 

-Grande Oficial (1981). Medalha Marechal Mascarenhas 
de Morais, da Associação dos Veteranos da FEB (1981). 

À Comissão de Finanças. 

PARECER 

-PARECER N• 901, DE 1984 

Da COIDissio de (.qtslaçio Social, IIObre o Proje
tude Lei da Cimara nt17l, del98<1 (Projeto de Lei 
D' 1.519-C, de 1983, aa origem), que udlmpae 110bre u 
autarquias profissionais". 

Relator: Senador Pedro stmoa 
Oriundo da Câmara dos Deputados, o Projeto. de Lei 

da -Câmara n9 17)., de 1984, de autoria do nobre DeputaM 
do Siegfried Heuser, chega para exame do Senado Fede
ral, tendo sido distribuído somente a esta douta Cernis- _ 
são de Legislação Social. 

O Substitutivo ofereCido em Plenârio, em 2• discussão, 
naquela Casá, vem ao encOntro dos objetivos da propo
-sição,jâ "qüe ã"alteração ao art. 39 é irisignificante e o ãrt. 
49 que seria bastante danoso, ficou revogado. 

Mesmo tendo sido ap~ovado em regime de urgência na 
Câmara dos Deput3.dos: a matéria foi objc:to de ampla 
discussão nas ComiSsões de Constituição e Justiça e de 
Trabalho e Legislaç'ão Social daquela Casa -do CongresM 
~o Naçioõal. 

Parece desnecessário aduzir outras considerações, 
além das constantes dos pareceres das doutas Comissões 
de Constituição e Justiça e de Trabalho e Legislação So
cial da Câmara dos Deputados, para concluir, nesta Co
rriissào, pela aprovação do Projeto de Lei da Câmara N9 
172, de 1984. 

É o meu voto. 
Sala das Comissões, 3 de dezembro de I .984. - Jutaby 
Magalhies, Presidente.- Pedro Simon, Relator, -
Hélio Guelros- José Iní:clo Ferreira- Jorge Kalume. 

O SR. PRESIDENTE (Lomanto Júnior) -O Expe
diente lido vai à publicação. 

O SR. PRESIDENTE (Lomanto Júnior) - A PresiM 
dênci3 recebeu a Mensagem n9 251, de 1984 (N9 499/84, 
na origem), de 3 de dezembro _do corrente, pela qual o 
Senhor Presidente da República, nos termos do disposto 
no art~42, item VI, da Constituição, e de acordo com o 
art. 29 da Resolução n9 93/76, do Senado Federal, solici~ 
ta autorização pãra que a Prefeitura Municipal de MaM 
naus (AM) possa contratar operação de crédito no valor 

· de Cr$ l.335.6Q8.228_,35 (um bilhão, trezentos e trinta e 
cinco milhões, seiscentos e oito mil, duzentos e vinte e 
oito cruz_ei~os, trin~a <: cínco centavos), para o fim que es
pecifica. 

A matéria serã despachada às Comissões de EconoM 
mia, de Constituição e Justiça e de Municfpios. 

-o SR. PR_FSIDENTE (~amante Júnior)- Em sessãO 
anterior, foi lido o OtiCiÕ n9 S/34, de 1984, do Governo 
do Estado de Goiás, solicitando autorização do Senado 
paTa -realizar opiração de empréstimo externo nt;> valor 
de Usl 150.000.000,00 (cento e cinq-uenta milhões de 
dólares), para os fins que eSpecifica. 

A matéria ficou aguardando, na Secretaria Geral da 
Mesa, a complementação dos documentos necessários. 

Tendo a Presidência re_cc:bido os referidos documenM 
tos, despachará a matéria às Comissões de Finanças e de 
Constituição e Justiça. 
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O SR. eRESIDENTE_ (Lomanto JúQíor)- Sobre a 
mesa, requerimentOs que vão ser lidos pelo Sr. 1'~'

Secretário. 

São lidos os _seguintes 

REQUERIMENTO N• 383, DE 1984 

Requeremos urgência, nos termos_do art. 371, alinea 
.. b .. do Regimento Interno, para o Projeto de Lei da Câ
mara n9 219/84 (n9 1.475/83 na Casa de origem), que-au
toriza o _Poder_Executivo li criar o Conselhg NaciQ.nal de 
vitivinicultura, CONAVIN, dispõe sobre o PÜmo Nacio
nal_da_ Yitinicultura, o seguro e 9 preço míniino dl!-_l!_va,e 
dá outras providências. 

Sala das Sessões, e de dezembro de 1984. - t\JoysJ.o 
Chaves~ Líder do PDS, Humberto Lucena- Líder do 
PMDB. 

REQUERIMENTO N• 384, DE 1984 

Requeremos ürg~ncia, nos termõS dO art. 371, alínea 
.. b.' do Regimento. Interno, para a Mensagem n9 224, de 
1984, pela qual o Senhor _Presid~ri~e da República solici
ta autorização do Senado para que a PrefeitUra Munici
pal de Belo Horizonte (MG) possa-contratar operação 
de crêdito no Valor de Cr$ 6.146.333.231 (sejs bilhõ~s. 
cento e quarenta e seis milhões, trezentos e trinta e três 
mil, duzentos e trinta e um cruzeiros). 

Sala das Sessões, 3 de dezembro de 1984. -Senador 
Aloysio Chaves, Senador Humberto Lutellll. 

O SR. PRESIDENTE (Lomanto Júnior)--::-_ Os reque-' 
rimentos que vêm de ser lidos serão votados após a Or
dem do Dia nos terro_os regimentais. 

O SR. PRFSIDENTE (Lomanto Júnior)- Passa-se à 
votação do Rc;:querimento n9 381/84, lido em_ sessão an
terior na hora do expediente, que deixou de ser votado, 
após a Oidem do Diã., por falta de quórum. 

Nesta proposição, o Sr. senador_Alberto Silva e ou- ~ 

tros Srs. Se11_ador~s requerem a realização de sessão espe
cial em 6 de março de 1985, para reverenciar· a memória 
do ex-Senador Luiz' Mend~s Ribeiro Gonç_a_lves. 

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

sentados. (Pausa.) 
Aprovado. 
Aprovado o requerimento, serã cumprida a delibe

ração do Plenárío". 

O SR. PRESIDENTE (Lomanto Júnior)- Passa-se à 

ORDEM DO DIA 

Item 1: 
Discussão, -em turno único, do_ projeto de lei da 

Câmara: n'l> 174, de 1984 (n~' 4.125/84, na Casã de 
origem), que retificã., sein-ônus, ã lei ri.., 7.155, de 5 
de dezembro de 19"83, que "estírila a receita e fixa a 
despesa da União para o_exercício financeiro de 
1984", tendo 

PARECERES, sob n•s 874 e 875, de 1984, das 
Comissões: 

-de Constltuiçio e Justiça, favorável; e 
-de Finanças, favorável, com e~endas -que 

apresenta de n'~s I a 5 -= CF. 

Em discussão o-projeto e-aS emendas. (Pausa.) __ 
Não havendo quem queira discuti-los, declaro-a_ en

cerrada. 
Em votação o projeto sem. ·prejllíi:ó das emendas. 
Os SrS. Senadores que o aprovam permaneçam senta

dos. (Pausa.) _ 
Aprovado. 

O-SR. PRESIDENTE (Lomanto JúniOr)- Votação 
em globo das Emendas de n'~s 1 a' 5. -- - - '-

qs Srs. 8_e~adores q~e as apro_vam l?ermaneçam senta-
dos. (Pausa~}- · - - · · 

Aprovadas. 
A matédã- iiâ- à Comíssão de Redai;ão. -

O SR. PRESIDENTE (Lomanto Júnior) - !tem 2: 

Discussão, em turno único, do Projeto de Reso~ 
lução n'~ 60, de 1984, de au_toria da Comissão Dire
tora, que altera o regulamento administrativo do 
Sepado Federal, aprovado pela Resolução n'~ 58, de 
1972, e dá outras providênciaS, tendo 

PARECERES, soo n•s 894 e 895, d•,l984, das 
ComiSsões: 

_- d~ ÇqJ!Stltglçio e Justiça, pela constituc_ionalí
dade,ju_ridicidade_e, quanto ao mérito, favorável; e 

- d_~_-E_Ina_1_1ças, fa"vorãvel, com emendas que 
apresenta de n9s I e 2-CF. 

A ··matéria foi incluída na Ordem do Dia, em virtude 
de dispensa de interstício, concedida_na Sessão Ordinâri<!-
de hoje. -

Em discussão o projeto e as emendas. (Pausa.) 
Não havendo quem peça a palavra, encerro _a discus

são. 
Em votação o projeto sem prejuízo das Cmendas.
Os Srs. _senadores que aprovam O projeto- queiram 

permanecer sentados._(Pausa.) 
Aprovado. 

O SR. PRESIDENTE (lomanto Júnior)"- Votação 
em globo das Emendas de n9s 1 e 2. 

Os Srs. Senadores que as aprovam queiram permane
cer-sentados. (Pausa.) 

Apl-ovadas. 
A matéria Irá à_Comissão de_R;,edação. 

- O SR. PRESIDENTE-(Lomãnto Júnior) - Esgotada 
a matéria constante da Ordem do Dia. 

Vai-se passar agora, à votação do Requerimento n9 
383,- lido nO t;pedienie, de Urgência para o Projeto de 
Lei d~_çâl!lara n'l> 219, de 1984. 

Em votação o requerimento. 
Os_ srs. SeriadOres_ que o aP,ro~am Permaneçam serita-

d~s.-"(Palls-;.) ~=··- ~ ~ . - ' 
Aprovado. 
Aprovado o reqUerimento, passa-se à apreciação da 

matéri_;:t que foi despachada às Comissões de Agrii::-ulturá 
~ de Economia. 

Solicito do nobre Sr. S"enadOr Mã.rcelo Miranda o pa
recer da Comissão de Agr_ícultura. 

O SR. MARCÉLO MIRANDA (PMDB- MS. Para 
emitir parecer.) - Sr. Presidente, Srs. Senadores: 

O projeto de leí que pasSa a ser examinado autoriza o 
Poder Execu_tivo a criara Conselho Nacional deYitivini
cultura- CONAVIN e o Instituto Nacional de Vitinivi
é'ultura.-

Ao referido Conselho compete formular e coordenar a 
pOlítià ·nacional da uva, vinhos e derivados e cuidares
pecialmente (art. {9, § 29) de detalll"es pertinentes ao as-
sunto. 

O ·conselho -~rganizarã- uma S-Ccret-aria- ExeCútiva e 
nomeará o respe_ctivo Secretário, ao qual competirá exe
cutar asJi~isões do CONAVIN, administrar a ·secreta
riá-Executiva e_mov-ifrientai' a cOnta bancária do referido 
Órgão. 

A proposição é de -autoria do beputidõ Victor Fac
CTon-i; tendo SidO aprovada na Câmai-a dos- Députados. 

6 autor demOnstra, na longa justificação, a impórtâri
cí:l econômlc3 e Social da produÇão de uva e viriho, que 
não pode ser esquecida, conforme assinala, "pois somen
te no RTo-Gra_nde do SUl, respOilsávd por 80% dã pro
duÇão de vinhoS-do PaíS, eXistem niais de 16 mif faffiíHãs 
que se dedicam à Viticultura, cujo trabalho gera milhares 
de outros empregos nas cantinas e no Coinérdo". 
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Efetivamente, o brasileiro encontra na atividade agrí
cola pertinente à uVa 'um Caminho importante de pro
gresso. Merece, portanto, referido setor de produção, o 
mais- amplO apoio. -

Oplnaffiós, portãntõ, pela aprovação d_o presente pro-
jeto de lei. · 

1:. o parecer. 

O SR. PRESIDENTE (Loffianio Júnior) - Solicito 
10 ·nobre Senador OctáViO Cardoso o parecer da Comis
são de Economia. 

O SR. OCfÁVtQ CARDOSO (PDS- RS. Para pro- ~ 
ferir o parecer da Comissão de Economia.)- Sr. Presi
dente, Srs. Senadores: 

Origiiiário_ da Câmara dos Deputados, o projeto ora 
sob o exame desta ComisSão_de Economia, cria a Comis
são Nacional de Vítivinicultura- CONAVIN -, 6rgào 
encarregado da formulação e da coordenação da política 
nacional da uva, vinhos e derivados, a qual se consubs
tanciará no Plano Nacional de Vitivinicultura. 

Integram a CONAVIN (art. 29) três ministros de Esta
do, dois presidentes de bancos estatais, o Presidente da 
Comissão de Financia_rilento da_Produção, o Presidente 
da Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuãria, um re~ 
presentante de cadá. um dos três Estados com maior pro
dução de uvas, vinhos e derivados, um representante das 
Confederações Nacionais da Agricultura, da Indústria, 
do ComérciO, e dos Trabalhadores na Agricultura, na 
Indústria e no Comércio, além de um representante da 
União Brasileira de Yitinivicultura, da Federação das 
Cooperativas do Vinho do Rio Grande do Sul e dos Sin
dicatos de Vinhos e_Bebi_das dQ RiQ Grand~ do_Sul. 

Segun-do- O -art._ .Ji-co~pete io CONAVIN arianizar 
sua_Secreta,ria E_xeputiva e nom~r o" respectivo Secre-
tário. _ 

O Projeto- sob análise é: de ãutoria do Deputado Victor 
Faccioni, o qual, justificando-o, após historiar os suces
sivos eventos de proteção ao setor, que considera even
tuais, coloca a necessidade da institucionalização dessa 
proteção e promoção~ "para, em caráter permanente. 
disC_iQlinar, proteger e promover a florescente vitivinicul
tUi-ã brasileira". 
T~ce co~siderações també~ sQ,brç os aspectos econó

micos dessa ativrdãde, a partir do que articula a impor
tância de um Plano de Governo _a nível nac!Qnal,_ cujas 
características enumera. ' 
_$em dúvida a proposição do eminente Parlamentar do 

Rio Graride do Sul, justi_ficada de forma clara e in_equf
voca, atende a uma necessidade evidente, a de criar con
dições para o desenvolvimento de um setor provadamen
le Promissõr da economia naCional. 

Ante o exposto, somos pela aprovação do Projeto de 
Lei da Câmara n'l> 219, de 1984. 
~ o parecer. 

_Q SR. PRESIDENTE (Lomanto Júnior)- Os pare
ceres são favoráveis. Completada a instrução da matéria, 
passa-se à 

Discussão, em turno único; do Projeto de L_ei da 
Câmâra 09-.219,- de. 1984- (n9 1.475/83, na Câsa dC 
origein};- que· autoriza o Poder Executivo a Criar o 
Conselho Nacional de Vitivinicultura - CONA

_VIN, djspõe sobre o Pla-no Nacional de VitrVhiicul
tura, o seguro e o preço mínimo da uva, e dá outras 
providências 

Em disCussão _o projeto~ 
_Concedo a palavra :to nobre Sr. Senador Pedro Si

~on, que falará pelo PMDB. 

O SR. PEDRO SIMON (PMDB- RS. Para discutir 
a matêrta--:---r- -Sr. Presidente e Srs. Senadores: 

Projeto da maior importância, oriundo da Câmara 
dos Deputados, de autoria do nobre Deputado Victor 
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Facciorti, aprovado pOr unanimidade naquela Casa, vem 
agora à apreciação do Senado, sendo, com toda certeza, 
aqui aprovado. O mci:smo-deverã acontecer com outro, 
de autoria do Deputado Paulo Mincarone., que, amanhã, 
serã apreciada por esta Casa, em sua devida profundida
de. 

Hã de se analisar, profundamente, Sr. Presidente, o 
trabalho dessa gente que, no Rio Grande do Sul, ao lon
go do tempo, vem se dedicando ao cultivo da vinha e à 
produção do vinho, ao longo dos anos, safra após safra, 
geração após geração, verdade seja dita, vencendo sozi
nhos dificuldades as mais intensas, pois, en(Juã.nto ó bo--:
verno protegia praticamente tOdas as atividades produti
vas neste Pais, as do vinho e da uva, nunca tiveram qual
quer estímulo do Governo Federal. Se essa gCnte produ
ziu, e essa gente plantou, se essa gente progrediu, isto se 
deve unicamente à sua inquebrantável vontade, à sua 
garra, pois, os homens do GovernO jamais lhes deram 
qualquer proteção. 

Graças à tenacidade dessa gente, a região da uva e do 
vinho, no Rio Grande do Sul, com o tempo, se transfor
mou· numa das regiões mais férteis e mais prósperas, não 
somente de meu Estado, mas do Brasil. Através exala
mente do cultivo da uva, da produção do vinho, as re
giões de Bento Gonçalves, de Garibaldi, de Flores da 
Cunha, de Caxias, são hoje das mais importantes, senão 
as mais importantes do Rio Grande do Sul. 

Sr. Presidente, a verdade é que, ao longo do tempo, 
essa gente aprendeu que o manã não mais cai do céti; 
compreendem e entendem a importância e o signifiCado 
da luta para Conseguir aquilo a que se tem direito. 

Neste início de dezembro, ao se encerrarem os traba
lhos da presente sessão legislativa quando, de certa for
ma, esses projetas poderiam ir para o arquivo tradicional 
das matérias não votadas, estamos verificando plantado
res e produtores que, lotando ônibus e ônibus do extre
mo Sul, aqui estão presentes, na Câmara dos Deputados 
e no Senado, com o firme próposito de debater com o 
Parlamento e o Poder Executivo, suas. reivindicações, 
buscando aquilo por que estão lutando e dizendo que 
aqui permanecerão até o momento em que possam vol
tar aos seus lares, çonvictos de que, realmente sua luta 
valeu a pena, pela Presença sempre atuante de seus llde
res, e de seus órgãos sindicais, como a Federação dos 
Trabalhadores na Agricultura do Estado do_Rio Grami~ 
do Sul. 

Esses_ produtores e seus líderes sindicais qU:e aqui se 
encOntram. Essa gente tóda veio dar uma detnonsrração 
real da imponãncia e do significado, da legitima preSsão 
popular, quando o povo diz presente no Parlamento, fis
calizando e cobran_d_o. a açã_o de seus representantes. O 
povo presente na Capital Federal, para exigir e cobrar 
aquilo a que tem direito, é manifestação da mais pura de-
mocracia. 

Kenned)r, ao assumir a presidência dos Estados Uni
dos, afirmava que .. Governar é decidir sob pressão", e, 
se as elites, as grandes forças, O grande capital, inclusive 
pode exercer essa pressão de forma invisível, nos gabine
tes, o- povo, a gente simples, a gente humilde, tem que se 
mobilizar da forma mais ampla possível para que sua 
voz seja realmente ouvida e sua presença notada. 

Estam-os vivendo, na minha opinião, uma hora signifi
cativa, uma hora importante, neste momento, nesta Ca
sa, pois, verificamos que o Povo volta a confiar no Con
gresso Nacional, porque ele volta a ser a representação 
do povo, decidindo em nome do povo aquilo que interes
sa ao povo. 

Se esta gente lotou as galerias e corredores da Cãniara 
dos Deputados e do Senado Federal e se, para'tanto, teve 
coragem bastante para nos seus ônibus, passar dias e 
noites, desde que saiu de seus lares é porque confia e sabe 
que o Congresso vota, e essa gente também confia e sabe 
que estamos no alvorecer de uma no_y_a era, em que as de-

cisões não serão_ tomadas, nos gabin~tes, sem ser~m ou
vidos os interessados, mas a era em que as decisões serão 
tomadas após debate em um Congresso ~n~e o povo 
possa falar e, por que não dizer, possa coagir. 

Sr. Presidente, esses produtores rurais que aqui estão, 
percorreram, durante todo o dia, as repartições federais, 
em companhia de nossos líderes e dos Senhores Deputa
dos que aqui se encontram. Foram eles debater, princi
palmente;, condições mínimas para a comercialização de 
suas safras de uva. Para tanto, apresentam duas reivindi
cações das mais justa~: primeiramente, que o preço míni
mo, de CrS 237,18 por quilo, a que chegaram em se
tembro do corrente ano e que corresponde a 0,01467 
ORTN, seja mensalmente corrigido segundo a variação 
dessa obrigação e, depois, que, ao entregarem o produto 
ao fabricante de vinho, recebam, quando o pagamento 
não for feito em dinheiro, um títuJo exequível, corres
pondente a seu crédito. 

- Po-r outro lado, Sr. Presidente, é fácil de se analisar o 
problema. Outro dia, ao pedir uma garrafa de viilho, ve
rificava que, lã no Rio Grande do Sul, seu preço era de 
CrS 32.000,00, em um restaurante. Isso significa, pratica
mente, 20 dias de trabalho de um produtor rural; si_gnifi~ 
ca 100 quilos de uva. 

Qual a lógica e qual o significado dessa enorme dife
rença entre o preço de um quilo de uva, que vai receber o 
produtor e o preço que pagamos pelo vinho, na hora de 
seu consumo. 

O Sr. Benedito Ferreira --Permite V. Ex' uma obser
vação? 

O SR- PEDRO SIMON - Pois não. 

O Sr. Beaedlto Ferreira- V. Ex•, naturalmente apres
sadamente, quando disse que CrS 32.000,00 correspon
dem a 100 quilos de uva, V. Ex' não foi muito fiel na sua 
aritmética. 

O SR. PEDRO SIM;ON - o_ prc;ço do ano passado 
era Cr$ 75,00. 

O Sr. Benedito Ferreira- Mas veja V. Ex• Crl 295,00 
para 32.000;00~Parece-me que a qUantidade é bem maior 
do que a que V. Ex~ disse. Acho que é mais do que 100 
quilos. 

O SR. PEDRO SIMON- Pode ser que seja mais ain
da, e que seja mais gi'ave o fato. 

MàS~-sr:-Prf:Sldirite;-quero ãria:tiSã.r- o-Si8iii1ícãdO-aã 
aprovação deste projeto que criã a CONA VIN, determi
nando a sua competência. 

Sr. PC~dente; aci=editiffios na aprovação deste proje
to e que o- futuro governo ~lhe darã execução. 

O fundamental, Sr. Presidente, é que, a par de se criar 
esse órgão importantíssinlo, essa gente saia daqui com a 
ceneza e a garantia do cumprimento daquilo que estã 
cobrando. 

Essa gente visitou também nossp ilustre ex-colega Jar
bas Passarinho, hoje Ministro -da Previdência, para 
dize1 ·lhe que não podem mais suportar a situação em 
que vivem. Na hora de pagar, eles pagam o percentual 
sobre a su.a produção agrícola, mas na hora em que fi
cam doentes, elesjâ não têm_ direito a médico e a hospi
tal. Ninguém pode ficar doente depois do dia 10 de cada 
mês, porque se ·ficar dOente depois daquele dia, não tem 
mais garantia da Previdência Social. 
-O Sr. Ministro Passarinho lhes prometeu estudar a 

matéria. Diga-se de passagem que os MinistrC? da Previ
dência, aQ longo desses anos, vêm prometendo es_tu_dar a 
matéria. A grande verdade ê que não se },ode entender 
porque, na hora de cobrar, se lhe cobre, e, na hora em 
que precisa de assistência para recuperar a saúde, o ho
mem do campo fique no abandono, no esquecimento, e 
às vezes, na miSéria. 
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Nós vamos votar fav~i-avelmente a este projeto, proje
to redentor, projeto que tem significado. Vamos- votar 
favoravelmente também à campanha dessa gente. No 
Rio Grande do Sul, hã um mês, reuniram-se, num está
dio de futebol, 60 mil pessoas, na concentração denomi
nada "Grito do Cantpo'', para exigir reforma de estrutu
ra no setor agrãrio. para exigir mudanças reais e concre
tas Para um R ovo mo dei o agrícola neste País. Pois é de lá 
do Rio Grande do Sul que vem essa gente para demons
trar que o ••Grito do Campo" não foi, apenas, o grito de 
uni dia, mas é uma mobilização de uma gente que se can
sou, se esgOtou e se saturou. Essa gente, esses agriculto
res, são gente humilde que aprendFam a confiar e apren· 
deram a esperar, que bateram, alguns, palmas ao Gover~ 
no, ao longo do tempo, mas são pessoàs que entenderam 
que só a mobilização, só a presença, s6 a conscienti
zação, só a politização, só a participação, poderão fazer 
com que eles, realmente, tenham atendidas suas exigên
cias. 

Vivemos um momento de emoção, em vendo esse 
povo confiando no Congresso, pacífica e ordeiramente 
marcharem em busca do que tem direito, porque co
meçamos a acreditar, passamos a ter confiança, num 
Governo que queremos: em ordem, SiR), mas com bravu· 
ra e com coragem. Um povo que sabe o que quer haverá 
de conquistar seu iugar na História. 

'Nosso voto, Sr. Presidente, é absolutamente favorável 
ao projeto, e nossa palavra, emotivamente, aplaude essa 
gente que aqui veio Parã reivindicar seu direito. 

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

O SR. PRFSIDENTE (Lomanto Júnior) -Concedo 
a palavra ao nobre Senador Octâvio Cardoso, que falará 
em nome do PDS. · 

O SR- OCfÁ VIO CARDOSO (PDS- RS. Para djs
çutk. Sein-reiriSão -do orador.)- Sr. Presidente,_ Srs, Se-
nadores: 
___ Por deferência do m~u Líder Aloysio _Chã.ves, tenho o 
prazer de externar o ponto de vista de meu Partido sobre 
este projeto de lei, também de um ilustre correlegionário 
nosso, Deputado V~ctor Faccioni, e _que se constituiu óo 
marco bã.sf:ante importante para a vitivinicultura rio
grandense. 

Sr. Presidente, Srs. senadores, a história da vitivinicul
tura é a próJ:!_ria história do sacrifício: Os _imigrantes itã.
lianos; -que vieram para ô Brasil tentâf a smte, trouxe
ram consigo ã esparança, a tenacidade, a confianÇà no 
trabalho, a experiência milenar de_seu país. Ao instala
rem no Rio Grande do Sul, numa região de dificil trato, 
numa região montanhosa, souberam transformá-la na 
messe dadivosa, que hoje representa um grande esteio da 
economia rio-grandense, não só no setor agrícola, mas 
também no setor industrial. 

Sr. Presidente, refiro-me aos habitantes dos Municí
pios- e vou começar com Bento Gonçalves, em home
nagem ao Deputado Darcy Pozza que se encontra aqui, 
ao meti lado- de Bento Gonçalves, Caxias do Sul, Ga
ribaldi, Farroupilha, Veranópolis, Flores da Cunha, An
tônio Prado, São Marcos Guaporé, e companheiros de 
Santa Catarina que aqui se encontram. Para quê, Sr. Pre
sidente? Para demonstrar sua confiança no Poder Legis
lativo, no Poder constituído pelo povo rio-grandense 
brasileiro, que deve estar atento às suas melhores reivin
dicaÇões~ Esses- hOmens que souberam construir com 
seus braç-os, com o trabalho de sua família, de suas mu
lheres, de seus filhos, uma pujante região, hoje confiam 
que, em seguida a este projeto criando o Conselho da Vi
tivinicultura, também lhes seja outorgada a proteção 
previdenciâria igual ao homem urbano, porque nosso 
homem do campo, de quem tanto se necessita, e so.bre 
cuja ativ_idade tantas vezes se estabeleceram prioridades, 
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é hoje um homem ainda afastado da previdência que S'O

corre nosso operário urbano, 
Assim é que-o meu Partido, fazendo coro ao-_desejo do 

autor deste projeto manifesta sua aprovação ao _mesmo, 
na certeza de que estarâ dando sua contrib_uição à vitivi
nicultura rio-grandense._Acima de tudo, Sr~_Presidente, 
queremos assumir o compromiss_o_ d_e lutar por preços 
IJlÍnimos jUstos, pOr Comercialização eficieriie, para que 
a indústria titule a entrega da mercadoria com títulos no
gociãveis, na praça de bancos, para ·que 6 produt_or de 
uva possa, desde logo, auferir os frutos de seu trabalho e 
do trabalho da sua família_. 

Assim, o voto da minha Bancada, o PDS, é favorável à 
aprovação do projeto, que se constitUi miní CStímUlo vi· 
goroso ao desenvolvimentO da vitivinicultura nacional. 

Muito obrigado, Sr. Presidente. (Muito bem! Palmas.) 

O SR. PRESIDENTE (Lom_anto Júnior)- Continua 
em discussão. (Pausa.) 

Não havendo quem peça a palavra, encerro a discus· 
são. 

Em votaç_ão. 
Os Srs. Senadwes que aprovam o projeto queiram 

permanecer sentados. (Pausa.) 
Aprovado. (Palmas.) 
O projeto irá ~~sanção. 

1:: o seguinte o projeto-apr-oVã.do. 

PROJETO DE LEI DA CÂMARA 
N9 219, OE 1984 

(N9 1.475/83, na Casa de origem) 

Autoriza o Poder Executivo a criar o Conselho 
Nacional de Vitivinicultura - CONA VIN, dispõe 
sobre o Plano Nacional da Vitivinicultura, o seguro e 
o preço mínimo da uva, e dá outras providências. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. l9 Fica· o Poder Executivo autorizado a cri~ O 

Conselho Nacional de Vitivinicultura- CONAVIN e o 
Instituto Nacional de Vitivinicultura. 

§ J9 Compete ao CONAVIN a formulação e a co_or· 
denação- da política nacional da uva, vinhos e derivados, 
consubstanciando·a no Plano Nacional da VitiviníCultu· 
ra. 

§ 29 Dentre suas competências, o CONAVIN cuida
rá especialmente de: 

a) propor a revisão da Iegíslação vitivfilíCOla, de 
modo a assegurar sempre a sua mais adequada atuali
zação; 

b) estabelecer_ normas de proteção à vitivinicultura 
nacional em todas as etapas de pesquisa, produção, in
dustrialização_ e comercialização, para garanfir a eVõ
lução qualítativa da uva, do vinho nacional e de seus de
rivados; c) desenvolver programas visando à ampliação 
da vitivinicultura e do consumo da uva, vinhos, sucos e 
derivados, com destaque especial para a comercialização 
dos estoques existentes, estabelecendo, para tanto, um 
programa de estímulo à sua popularização, criando _o há
bito do consumo da uva, do vinho e do suco de uva 
como componente alimentar; 

d) instituir um Sistema -de identificação e c-ontrole de 
vinhos e derivados por região de origem e padrão especí
fico de qualidade, caracterizando as aptidões enológicas 
típicas ou diferencias; 

e) fixar, para a safra segUinte, o preço rnrnímo da uva 
durante os meses de agosto a dezembro de cada ano, rea
justável, em fevereiro, de acordo com as coeficientes es
tabelecidos pelas Obrigações Reajustáveis do Tesouro 
Nacional - ORTN; 

f) propor normas à cOmissão de Financiamento da 
Produçio - CFP, para o financiamento, a garantia e a: 
aquisição da safra de uva; 

g) estabelecer um sistema de seguro para a produção 
da uva, através de fundo próprio, operacionalizado~ em 

DIÂRIO DQ_CONGRESSO NACIONA!- (Seçãp II) 

-Gon.v_ênió, pelo Banco do Brasil S/A e bancos estatais, ou 
ainda através do setor de seguros existentes_ no ~âis; 

jJ.) requisi!ar pessoal de entidades pUblicas, desde que 
de acordo com as respectiv~s administrações. 

Art. 29 O CONA VIN será inteirado pelos seguintes 
membros; 
I-MinistrO _da Agricultura, que será seu Presidente; 

· · II -Ministro da Indústria e da Comércio; 
III- Ministro-Chefe da Secretaria de Planejamento 

da Presidência da República; -
IV- Presidente do BancO Central do Brasil; 

-v---Pre.Side-tlte do- Banco do Brasil SfA; 
VI - Presidente da Comissão de Financiamento da 

- Produção -CFP; 
VII - Presidente da Empresa Brasileira de Pesquisa 

Agropecuárh{ :...._ EMBRAPA; 
VIII- um representante de cada um dos três Estaçlos 

- com maior produção de uvas, vinhos e derivados; 

IX - um repreSentante das Confederações Nacionais 
da_AiricultlJrã, da _Indústria,_ 9o Comércio e dos Traba
!hadores n~a-Agricul_t_ura, na Indústria e no Comércio; 

X__,. um representante da União Brasileira de Vitivini
cultura- OV'IBRA, da FêderaÇào das CooPera"tivas do 
Vinho do Rio Grande do Sul - FECOVINHO e dos 
Sindicatos de V'ínhos e Bebidas d6-Rio Grande do Sut 

§ 19 O CONAVIN Poderá admitir ou"tros membros, 
alêm dos relacionados neste artigo. 

__ ~§ 29 Os membros do CONAVIN poderão ser substi
tuídos eventualmente por representantes designados pe
los respectivos titulares. 

§ 39 Ao Presidente do CONA VIN _caberá a sua re
presentação- ativa e passiva. 

§ 49 O CONA V lN elaborará o seu regimento inter
no, no qual fixará as normas para o seu funcioriamCnto. 

Art. 39 O CONA VIN organizarã uma Secretaria 
Executívá e nomeará o reSpectivo Secretário. 

Parâgrafo úilico. Compete ao" Secretário ExecutivO: 
a) executar as decisões do CONAVIN; 
b) administrar-a Seáetaria ExecUtiva; 
c) moVhneiú3r a-Conta bâncãria do CONAVtNpor 

defegação do seu Presidente. -
Art. 49 Esta lei entra em vigor na data de sua publi

cação. 
Art. 59 ~~v9~~~~e as disposiç~~~ em co~~rário. 

O SR. PRESIDENTE (Lo manto Júnior)- Passa-se, 
agora;--~ -võt~çãó -do reqUC:riment? de urgênci-a, lidO no 
Expedíenti, para a Mensagem n9 224/84. 

Em votação o requerimento. 
Os Srs. Sen_al!.o.r~ .que o apn~:yam queiram permanecer 

sentados. (Pausa.) -
Aprovado. 
Aprovado o requerimento, passa-se à imediata apre

ciação d<~: matéria que_ foi despachada às Comissões de 
Econqmia,, Constituição e_ Justiçã, -e dei Municípios. 

Sobre a mesa o parecer d<! Comissão de Economia que 
será lido pelo Sr. I9~Secretário. -

E Jído o lleguínte 

PARECER N• 902, DE 1984 

Da Comissão de Economia, sobre a Mensagem 
n9 224, de 1984 (n9 434/84- na origem), do Senhor 
Presidente da República, propondo aõ Senado Fe
deral seja aiHõi'it:ada a Prefeitura Municipal de Belo 
Horizonte (MG) a eleVar em CrS 6.146.333.231 (seis 
bilhões, cento e quarenta e seis milhões, trezentos e 
trinta e três mil, duzentos e trinta um cruzeiros) o 
montante de sua dívida consolidada interna. 

Rell[ltor: _Sena.ror Luiz Cavalcante -
0-S.enhor Presidente da República encaminha a exame 

do Senado Federal_(art. 42, item VI. da Constituição), 
proposta no sentidO_ de que seja a Prefeitura Municipal 
de Belo Hol-izonte (MG) autorizada a elevar em Cr$ 
6.146.333.231 (seis bilhões, cento e quarenta e seis mi
lhões, trezentos e trinta e três mil e duzentos e trinta ~ um. 
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cru;zeiros) o montante: de sua djvida c::onsolidada interna, 
a __ fim de, que possa contratar empréstimo junta à caixa 
Econômica Federal, esta na qualidadde de gestora do 
E!mdo_de Apoio ao DesenvolvimentQ.Social ~ FAS, va
lor correspondente a 463.710,77 ORTN, de CrS 
13.254,67, em julho de 1984, destinado à implantação de 
galerias pluviàis, naquela Capital. 

Características da Operação: 
4. A. ~-Valor: CrS 6._146.333.231 (correspondente a 

463.710,77 ORTN de CrS 13.254,67 em julho de 84); 
B- Prazos: 
1 - de carêncía:24 meses, 
2 - de autorização: 108 meses~ 
Ç - En~argos: 

l -juros: 6% a.ª. cobrados trimestralmente; 
2 - correção monetária: 90% do índice de variação 

d~~.O~JN; .. _ . . . .. 
D --:- Garantia: vinculação das parcelas do Imposto 

sobre a Circulação de Mercadorias (ICM); 
E- Destinação dos_recursos: -implantação de galerias 

· ptuviais. _ 
3. Segundo o parecer apresentado pelo Órgão finan· 

-dador, a operação de crédito sob exame é viãvel econó
mica e financeiramente~ 

4. O prOcesso é -acompanhado dos seguintes elemen
tos- prínclf)ãis: 

a) Leis n9s 3.252-e 3..393, de 22-10-80 e 23-1.1·81, auto
rizadoras da operação; 

b) Exposição de Motivos (Em n9 13-8/84) do Senhor 
Ministro de Estado da Faunda ao Exm9 Senhor Presi
dente da República ao _apreciar a proposta, manifestou
se favoravelmente ao pleito, formulado conforme o art. 
29 aa Res. n9 93, de 19'76, do Senado_ Federal; e 

c) Parecer do Banco Central do Brasil - Departa
mento de operações com títulos e poderes imobiliários 
favorável ao Pleito. 

5." ConSiderando todo o endividamento da referida 
entidade (intra + extralimite + operação sob exame), 
verifica-Se que não seriam ultrapassados os tetas que lhe 
foram fixados pelos itens I, II e III do art. 29 da Res. n9 
62, de 1975. 

6. Trata-se, entretanto, de uma operação extralimite 
a que, por força das disposições contidas no art. 29 da 
Res. 09 93, de 1976, não se aplicam os citados limites (i
tens, I, II e III) fixados no art. 29 da Res. n9 62, de 1975, 
!!_mt?_as do Senado Federal, haja vista que os recursos a 
serem repassados provêm_do Fundo de Apoio ao Desen
volvimento Social - FAS. 

7. Alêm da característica da operação - extralimite 
-=e segundo. conclusão_ do pepartamento de Operações 
com Títulos e Valores Mobiliários a assunção do com
promisso sob exame não deverâ acarretar maiores pres
sõeS na execução orçamentária dos próximos exercícios. 

8. Atendidas as exigêncíãs das normas vigentes e as . 
disposições do Regimento Interno, concluJmoS pC::IO aco
lhiffiento da presente mensagem, na forma do seguinte: 

PROJETO DE RESOLUÇÃO N• 123, DE 1984 

Autoriza a Prefeitura Municipal de Belo Hori
zont~_(MG), a elevar em CrS 6.146.333.231 (seis bi
lhões cento e quarenta e seis milhões trezentos e 
trinta e três mil e duzentos e trinta e um cruzeiros) o 

· rilóritãn1e- de sua dívida consolidada interna. 

O Senado Federal resolve: 

Artigo }9 1:: a Prefeitura Municipal de Belo Horizonte, 
Es~<!<;l_o de Minas Ge:rai_s. nos termos do art. 29 da Reso
lução n9 93, de 11 de outubro de 1976, do Senado Fede
ral, autorizada a elevar o montante de sua dívida conso
lidada interna em CrS 6.146.333.231 (seis bilhões, cento e' 
quarenta e seis milhões trezentos e trinta e três mil, du
zentos e trinta e um cruzeiros)~ correspondente a 
463.710,77 ORTN, de CrS 13.254,67, em julho de 84, a 
fim de que possa contratar um empréstimo de igual va-
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Ior, Jurito à "Caixa Ecciriômica Federal, esta na qualidade 
de gestora do Fundo- d_e ApoiO ão" Desenvolvimento SO
cial - FAS, destinadO -à imptãD.tação de galeriaS plu
viaís, naquela Capital, obedecidas as condições admiti
das pelo Banco C'entral do Brasi~, no respectivo proces
so. 

Artigo 211 Esta Resolução entre em vigor na data de 
sua publicação._ 

Sala das Comissões, 28 de novembro de 1984 - Ro- _ 
berto Campos, PreSidente- Luiz Cavalcante, Relator
Benedito Ferreira -José Fragelli - F'bio Lucena -
Fernando Henrique Cardoso - José Uns. 

O SR. PRESUl_ENTE (Lomanto JúniCii') --0 parecer 
da ComisSão de Economia conclui pela apresentação do 
Projeto de Resolução nl' 123, de 1984, que autoriza aPre
feítura Municipal de Belo Horizonte a realizar operação 
de crédito no valor de 6 bilhões, 146 milhões,_333 niil e 
231 cruzeiros. 

Dependendo de parecer das Comissões de co;Sti
tuição e Justiça, e de Municípios. 

Solicito ao nobre Senador Hélio Queiras o parecer da 
Comi.ssão de COnsiitilição e Justiça. 

O SR. RtLIQ CUEIROS (PMDB- PA. Para emitir 
parecer.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores: 

O Projeto sob exame, de autoria da Comissão de Eco
nomia do Senado Federal, como conclusão de seu pare
cer sobre a Mensagem n~' 224/84, do Senhor Presídente 
da República, autoriza a Prefeitura MuniCipal de Belo 
Horizonte (MG) ã Contratar um empréstimo de Cr$ 
6.146.333.231, correSpondente a 463.710,77 ORTN, de 
Cr$ 13.254,67, vigente- em jUiho/84, junto à Caixa--Eco
nômica Federal, esta na qualidade de gestora do Fundo 
de Apoio ao Desenvolvimento Social- F AS, destinado 
à implantação de galerias pluviais, naquela Capital. 

O pedido de autorizaçãO foi formulado nOs termos do 
preceituado no parágrafo único do artigo 2~> da Reso
lução n~' 93, de 1976, do Senado Federal, implicando, por 
conseguinte .• a não-ob~ervâ_ncia dos limites fixados pelo 
·artigo 2~> da Resolução n~' 62, de 28-10-75, tarilbéril da 
Câm::ira Alta do Congresso nacional. 

Do ponto de vista que nos compete examinar, verifica
se que todas as formalidades foram atendidas, não ha
vendo óbice à tramitação noi"ma.l d,a presente proposição 
porquanto ê jurídica, constituciorial e de boa té:cn.lca le
gislativa. -

É o parecer. 

O SR. PRESIDENTE (Lomanto JúnioTJ - Solicito 
do nobre Senador Passos Pôrto o parecer da CoJ_Iliss_ão 
..fe MunicípioS. 

'- ')R.P ~os PORTO (PDS- SE. Para-emitirjia-
rece~.) -Sr. Presidente e Srs. Senadores: -

A matéria sob a_n.oss_a apreciação, já exaustivam-ente
analisáda pela autora do Projeto de resolução, em tela, 
o_bjetiva autorizaf 'L__f_r~f~ítu~a- -M_JJ.oicipal de Belo Hori
zonte (MG), nos-termOs do que estabelece o aft. 2~' da
Resolução n~ 93, de 1976, do Senado Federal, a contra
tar operação de crêdito no valor de CrS 6.146J33.23I 
correspondente a 463.710,77 ORTN, de Cr$ 13.254,67, 
vigente em julhoj84,_junto à Caixa Ecónôniii:a Federal,. 
esta na qualidade de gestora do Fundo de ApoiÕ ao De
senvolvimento Sociill- FAS, destinada à ímplBiitação 
de galerias pluviais, naquela Capital. 

A Proposição mereceu a acolhida da Comissão de 
Constituição e Justiça, que a entendeu conforme os câ-
nones legais, pertinentes ao assunto. __ _ 

Nos aspf:ctos que comPetem a êste Órgão TécrifcO ~Xa
millar, eiitendemos a que o pleito deva ser atendido nos 
termos do proposto pela Comissão de Economia da Ca
sa, visto- que a opera-Ção de Crédito a ser autorizada, -pro~ 
piciará sensíveis melhorias na captação de águas pluviais 
nas áreas beneficiadas. 

É o parecer. 

DIÂRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção II) 

O-SR. PRESIDENTE (Lomanto Júnior)- Os pare
ceres São faVOráveis. 

Corhpletada a instrução da matéria, -passa-se à 

Discussão, em turno único, do Projeto de Reso
lução n~'l23, de 1984, que autoriza a Prefeitura Mu
riiCipal de Belo Horizonte (MG), a elevar em Cr$ 
6.146.333.231, o montante de sua dívida consolida
da interna. 

Em discussão o projeto. (Pausa.) 
Não havendo quem queira discuti-lo, declaro-a encer

rada. 
Em votação. 
Os Srs. Senadores que o ~prova~ permaneça~ SeDia

dos. (Pau_sa .. ) 
Aprovado. 
O projeto vai à Comissão de Redaç~o. 

--= O SR. PRESIDENTE (Lomanto Júnior) ~~obre a 
mesa, parecer da Comissão de Redação que será li!lo 
pelo Sr. ~~-Secretário. 

~ lido o seguinte: 

PARECER N• 903, DE 1!184 
(D~ C.~ d•l{edaçio) 

Redaçio liDai do P,..jeto de Rnoloçio D' ll3, de 
1!184. 

Relator: Senador Saldanba Derzi. 
A éomissão apresenta a redação firial do Projeto de 

Resolução n9123, de 1984, que autoriza a Prefeitura Mu. 
nidpal d6 -Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais, a 
co~ltf8.tcir OPeração de- crédito no valor de_ CrJ 
6.146.333.231 (seis bilhões, cento_ e qua[enta e seiS- mi
lhões, trezentos e trinta e três mil, duzentos e trinta e um 
cruzeiros). 

Sala das Comissões, 3 de dezeolbro ·de 1984.- Passos 
pàfto~ Présidente -- Saldaili rierzi, Rehitor - José 
Uns. 

ANEXO AO PARECER N• 903, DE 1984 

Redaçlo Final do Projeto de Resolaçio 11'1123, de 
1984. 

Faço saber que o SenadO Fed~:ral aProvou, noS termos 
do art. 42, inciso VI, da ConstituiÇãO; e eti, PreSidente, 
promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO N• , DE I~ 

Autoriza a Prefeitura MJmldpal d• Bolo Horizon
te, ~do de Minas Gentia, a ~atratar operaçio de 
crédito no valor de CrS 6.lo46.333.i3t (seis bllbies, 
cento e ·quarenta e seis milhões, t~tos e trinta e 
três mil, duzentos e trinta e um curzelros). 

O Senado Federal resolve: 
Art. li' ~a Prefeitura Municipal de Belo Horizonte, 

Estado de Minas Gerais, nos termos do art. 2~> da Reso
lução n~' 93, de 11 de outubro de 1976. do$enado Fede
ral, autorizada a contratar operação de crêdito no valor 
de CrS 6.146.333.231 (seis bilhões, cento e quarenta e seis 
milhões, trezentos e trint_a e três mil, duzentos e trinta e 
um cruzeiros), correspondente a 463.710,77 óRTN, con
siderado o valor nominal da ORTN de 13.254,67 (treze 
mil duzentos e cinqüenta e quatro cruzeiros e seSsenta e 
sete centavos), vigente em julho de 1984, junto à Çaíxa 
Econômica Federal, esta na qualidade .de gestora do 
Fundo de Apoio ao Desfmvolvimento Social_- F AS, 
destin3.da à implantação de galerias pluviais, naquela 
Capit~l, obedecidas as condições admitidas pelo Banco 
Central do Brasil, no respectivo processo. 
_ Art. 2~> Esta Resolução entra em vigor na data de 

sua publicação. " 

Dezembro de !984 

O SR. PRESIDENTE. (Lomanto Júnior)- Achando
&e em regime de urgênciã a matéria, cuja redação final 
acaba dé ser lida, deve sei esta submetida imediatamente 
à deliberação do Plenário. 

Em discussão a redação final. (Pausa.) 
Não havendo quem peça a palavra, encerro a discus

são. 
Em votação. 
Os Srs. Senadores que aprovam a redaçãO- una! quei

ram permanecer sentados. (Pausa.) 
Aprovada. 
O prcijeto vaí à prOmul~ção. 

O SR. PRESIDENTI; (Lomanto Júnior) - Sobre a 
mesa, redações finais de pfOposistôes áprovadas na Or
dem do Dia da presente seSSão quC, nos termos do pará
grafo único, do art. 355l do Regimet\to Interno, ~e nllo 
hou.-er objeção do Plemírio, serão lidas pelo Sr. 1'-
Secretãrio. (Pausa.) 

1 

São lidas as seguintes 

P4RECER· N• 904, DE 1!184 
(Da ç,mdloilo • Redacio) 

R ... cio ftnal du-.. do s-olo ao Pnjdo 
• Lol da Cimara"' 174, • 19114, ("' 4.1%5/84, • 
Cua de orlpm). 

Relator: _Senador Almir Pinto 
A ComiSSão apresenta a redação final das Emendas do 

Senado ao Projeto de Lei da Câmara nl' 174, de 1984 (n' 
4.125/84, na Casa de ori8em), que retifica, sem ónus, .e. 
Lei n~' 7.155, de S.de dezembro de 1983, qu~."estima a 
Receita e FiX:a a despesa da União para o exercício finan
ceiro de 1984". 

Sala das Comiss&:s;4 de dezembro de 1984. -Salda· 
nha Derzl, Presidente- Almlr Pinto, Relator- Alberto 
Silva. 

ANEXO AO PARECER N• 904, DE 1984 

Redaçio final du Emeodu do Senado ao Projeto 
de Lel da Câmara IJ9 174, de 1984, (nl' 4.125/84, na 
Cua de oriaem). 

._Retifi_c~, sem ~nu~. a Lei n~'.7. 155, de 5 ~e~dez~mbro de 
1983, que "estima a Receita e Fixa a despesa da União 
para o c;xercicio finailceiro de 1984.". 

EMENDAN• I 
(CorrapOade l omenda o• 1-CF) 

Onde se lê: 
Distrito Federal 
Brasília 
-Sol:iedade Espírita Vila da Esperança - SEVE 

(sendo 150.000 pj Assitência Social) (sendo 100.000 PI 
Bolsas de Estudo) ... , ......... , ...•.•..... 250.000 

Leia-se: 
Distrito Federal 
Brasília 
-Sociedade Espírita Vila da Esperança -- SEVE 

(sendo 250.000 P/ Assistência SOcial) ........ 250.000 

EMENDA N•l 
(Corresponde l emenda n• 2-CF) 

Onde se lê: 
Distrito Federal 
Brasília 
-Centro de Ensino Unificado de Brasília - ·cEOB 

(sendo 600.000 P/ Bolsas de Estudo) . , .600.000 
Leia-se: 
_Distrito Federal 
Brasília 
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-Centro de Ensino Unificado de Brasília - CEUB 
(sendo 300.000 pf Bolsas de Estudo)_ •·····~·300~ÕOO 

-Centro de Atividades Artísticas e Culturais do 
CEUB-CAC (sendo 300.000 pf Bolsas de Estudo) 

. . -~- .. --------------------- 3~00.000 
EMENDA N•J 

( Cori'e!lponde à emenda n' 3-CF) 

Onde se lê: 
São Paulo 
Cotia 
-Centro de AssiStência Social às Crianças Pobres-

CASCP (sendo- 250.000 p/ AssistênCia Social) 500.000 
Leia-se: 
São Paulo 
C o tia 
-Centro de Assistência Social às Crianças Pobres - -

CASCP (sendo 100.000 p/ Assistência Social) 250.000 
Cotia 
-Assistência Social Santo Antôrifo (sendo 250.000 p/ 

Assistência Social) . , ....••• --· ..••.•...... 250..:000 

EMENDA N•4 
(Corre!lpOnde à emenda n"' 4-CF) 

Onde se lê: 
São Paulo 
Lavfinhas 

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (S~eção II) 

RESOLUÇÃO N• , DE 1984 

Altera o -Regulamento Administrativo do Senado 
Federal, aprovado pela Re!IOluçio n"' 58, de 10 de no
vembro de"" 1972, e dá outras providências. 

- O_$_en~do Federal resolve: 
Art. \1' O R~gulamento AdministratiVo do Senado 

Federal, aprovado pela Resolução n9' 58, de H) de _l!O-_ 
vembi-o de 197Z,~ passa a vigorar ·com as seguintes -ai te: 
rações: 

-·•Art. 93. A Subsecretaria de Pesso_a11 a Subsecr~ta
ria Fin.ancei!.a._ e a Subsecretaria ~e P~!ri~ôni_o, ~que ~-e 
refere o paráiraro Ónico, incisos UT. rY e _V.__~eSte ártigo, 

- PiSsam a -denominãr-Se~ respectívam_ente, Subsecretariã 
de Administraçào de Pessoal. Subsecretaria de Adminis
tração Financeira e Subsecretaria de Administração de 
Material e Património. 

-. ·-~-· .......... •' .... ~ ••• .., ..... _,.--_--,- ........ ---~ •• '~-- ~~:·~-::7!Z'""1'::":_: 

Art. 96. Ã Subsecretaria de Administração de Pes
soal compete_COO!denar, orientar, controlar e executar a_ 
política de ad-milllsti-ãÇão de pessoal ecte.r~rso~ huwa
nos adotada para os servidores do Senado Feder~!. 

Parágrafo único. São órgãos da _Subs~_çretaria d~ 
Administração de Pessoa!: 

I -Serviço -de Cadastro Funcional; 
li-Ser-viço de Registro; 

-Santa Casa -de Misericórdia de Lavrinhas ou Ir- __ 
III- Serviqo de Instrução Processual; 
IV~ Serviç_o d~ S~leção e Aperfeiçoàmento de _Pes-

mandade de Santa Casa d,e. Lavrinhas ... , ... 3_QO.QOO 
Leia-se: -
São -Paulo 
Lavrinhas 
-Prefeitura Municipal de Lavrinhas (sendo 300.000 

p/ AssistênCia Social) . _, __ ...• , .............. _JOQ))OO_ 

EMENDA N•5 
(Coi-responde à emenda nl' 5-CF) 

Onde se lê: 
São Paulo 

São Paulo 
-Movimento de Assistência aos Ençarre_gados doEs

tado de São Paulo (sendo 280.000 pj Assistência So-
cial) ....... ---- ... __ .• ___ ..... ------··--~<l.QOO 

Leia-se: 
São Paulo 
São Paulo 
- MoViinento" de Assistência aQs Encarregados do _Es

tado de São Paulo (sendo 280.000 p/_Assistência Social) 

···~·-----~~~---~ -.~-.~38Qog:). 

-soai; __ 
v_-:....:.. Serviço-dt; Controle de Inativos; e 
VI --Seç-d.o de Administração. 
Art. 97 .. ÀQ_Seryiço de Cadas~ro Funcional corrlpete 

O Ca..d.a.Stf-an:lento geral dOs servídõreS do SenactP F~ctefal~ 
a expediÇão de docUmentoS-diversos; e a execução-de ou
tras tarefas correlatas. -

§ li' São órgãos do Serviço de Cadastro Funcional:~ 
I - Seção_ de Cádastramento; 
II -Se@ de Expedição de Docum~tos DiverSos~ 
III - Seção de Assentamentos FUf)cionais:e A_rquivo; 
IV-=. Seç_ão de Registro de F_::q"U~n~ia. 
§ 2'~ Â Secão de C~das,tramentç _co~pete_ promover 

o cadastramento geral dÕs_ servídOJ:'es do Senad_o_ Federal, 
assim como manter a sua pennanente atualização; provi
-(ltOclaf o--registio de concessão de salário-família, grati
ficação adiciQnal por tempo de serviço e outras va_nta
gens regulamentares~ providenciar a implantação e atua
lizaÇão de dadoS relativos ao do sistema integrado de ad
ministração de pessoal junto ao PRODASEN, segundo 
manuais de procedimentos pertinentes; preparar alte-
ração de natureza financeira destinada à elaboração das 

PARECER Nt? 905, DE 1984 folhas de pagamento mensais; e executar outras tarefas 
(Da Comissio de Redaçio) correlatas. 

Redaçio final do Projeto de Resoluçi:o nt? 60, de § 31' Ã Seção de Expedição de Documentos DiverSos 
1984, que altera 0 Regulamento Admlnfstradvo do compete instruir e preparar certidões, atestados e de.cla-
Senado Federal, aprovado pela Resoluçio n~' 58, de rações de ínteressJ;:; dos servido~es;_ preparar propostas 
1972, e dá outnls prOvidêaclas. para empréstimos sob consignação em folha de paga

mento, obs.erv.ada a legi~lação específica, e executar ou-
Relator: Senador José Llns tras tarefas c_o..rr~Jª"t_as. .. . ·-· . _ 
A Comlssãõ apresenta a redação final do Projeto d_e_ §-4t-.-Â.St!&_ãQ,d};A~ent~men.~q_s Funcio)1-als e Argui-

Resolução nl' 60, de 1984, que altera o Regulamento Ad- __ ~o .C,Qr:!,l.QC::!e_~!sa~i~ar, atualizar e:contrÕlar os assenta-
ministrativo do Senado F~~r_<l,l, aprovado pela ReSo- mentos in_dividuais de_ servido_res; mant_er e guardar em-
lução n" 58, de 1972, e dâ _outras providências. <u:quiV-os·prQptjos d~ documentos fun_cionais diyersos, e 

Sala das ComisSõeS, 3 de dezembro de 1984. -Salda- executar OJ.Itrªs tarefas correlat-ª"s. -
nhl. Derzl, Presidente --José Lln!l- Relator.:.._ Almir § _5_1' À Seção ele Registro_ de freqUência compete ar-
Pinto. ganizar e controlar as informações sobre a freqUência de 

ANEXO AO PARECER N• 905, DE 1984 

Redaç),o Finai do Projeto de Resoluçio nl' 60, de 
1984. 

Faço saber que o senado Federal aprovou, nos termos 
do art. 51, -item ]0, :ao Regimento Interno~ e eu, -
-----, Presidente, promulgo a seguinte---

servidores procedendo quinzenalmente o seu registro em 
Boletins próprios; controlar as comu.nicações sobre e:om
parecimento de servidores às sessões extraordinárias do 
Senado Federal e conjuntas do Congresso Nacional, 
para efeito de pagamento, e execu._tar outras tarefas cor
relatas. 

Art. 98. -=.A_o S_erviço _de Reg~stro _compete organizar
os assentamentos. iridividuais dos Senadores;_expedir do-
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cumentos e carteiras de identificação de Senadores; ela
borar e atualizar titules de nomeação de servidores; ela
borar minutas de atos_diver_sos_relativos a pessoal; proM 
mover a publícação oficial de atas administrativos e exe
cutar outras tarefas correlatas . 

§ ]I' São órgãos do serviço de Registro: 
I - .Seção de Cadastro Parlamentar; 
II - Seção de Elaboração do Boletim de Pessoal; 

-nr- Seção de Apostila de Títulos; 
IV- Seção d~- Con_trol~_ de Lotação. 

§ 21' À Seção de Cadastro Parlamentar compete or
gattizar, atualizar ê Controlar oS assentainentos indivi
d~:iis-ô.Ós -SCnaciôres;--éÕnfecciona! e cori:ti'olar a expe
diçãO-de Carteiras de íd(mtidade de Senadores; preparar e 
atuãlizar fichaS de dados individuais dos Senadores; pre
parar c~~dõe_s;_e executar outras tarefas co~~latas. 

§ 3t À Seção de elaboração do Boletim dQ Pessoal 
compete coletar e catª_logar dados, atas decisórios, bem 
como demaiS documentos suscetíveis de publicações; 
compor datilograficamente; preparar sua diagramação e 
paginação; p-roceder a revisão da montagem gráfica, re
lacionar e manter o endereçamento dos destinatárlqs; 
controlar a circulação e distribuição do Boletim do Pes
soal; enGaminhar à publicação no Diário do Congresso 
Nacional ~Seção II das matérias pertinentes a adminis
tração de pessoal; e executar outras tarefas correlatas. 

§ 41' À Seçào de Apostila de Títulos compete expedir 
e ituafízar tíi.Ulos de nomeação de servidores de acordo. 
com a legislação em víg"or; e executar outras tarefas cor
relatas. 

§ 5Q À Seção de Controle de Lotªção compete exer: 
cef-- O OOntrolé e âi.uã.tização da lOtaÇão de serVidores; 
prepari.!r minutas de porta_rias e outros atos pirtinintes à 
lotaÇão de servidores; e executar outras tarefas corr_ela
tas. 

Art. 99 --AO Serviço d~ Tnsfruçâo Processual compe
te infOrniar e-instrUir -procéssos referentes a pessoal; ela~ 
borar e preparar a expedição de normas que facilitem, a 
aPlicaçãõ-un"ifol-me _da legislação e~tatutária e celetista e 

- ~etutar o~tras tâfefas correlataS: · 

§ \~-São órgãos do Serviço de Instrução Preces· 
sual: 

I ~-Seção de Pesquisa; 
JI --Seção q~ _Redaçào; 
III- -Seção de Controle de Legislação e Jurisprudên

cia. 
§ -21' À Seção de Pesquisa compete preparar a coleta 

de dados e informações indispensâveis à instrução pro
cessual; reunir pastas funcionais e demais elementos para 
a elaboração de informa_ção relativas a pess_oal; e execu
tar outras tarefas correlatas. 

_§ 31' À Seção_ de Redaç~~ compete preparar a re
dação e datilpgrafia das informações relativas a pessoal 
estatutário e celetistas; e executar outras taçefas .correla
tas, 

§ 49 À Seção de_CQntroLe _çl.e Legislação e Jusrispru
dê'!cia cop1pete preparar e controlar arquivos de legis
lação e d~. d(::J:isões · ~4m.i.nistrativas inte_rnas, do Poder 
JucHciário e do-TributÍai de COn~as da_ União, relativas a 
Pessoal; pi-eparar C co_ntrolar fichários ordçnados por or
dem alfabética, sobre legi_slpção ejurisp~udência publica
das no -Di,iio Oflc~al da União. Diúio da Justiça e 
Diirio do Congresso Nacional; e executar outras tarefas 
correlatas. 

Art. 100 Ao Serviço de Seleção e Aperfeiçoamento 
de P_esso_aj c:ompete planejar e executar, de acordo com 
odentação superior e em colaboração com outros ór
gãos, p~ogramas de seleção para ingresso nos Quadros 
de P~~soa1 dp. Sen.adq Federal; e ou~ros destinados à Pro
gressão e A-scenssão Funcional; planejar e realizar trei
namento permanente de servidores; e executar outras ta
refas correlatas. 
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§ 1 'I' São órgãos do Serviço e Aperfeiçoam-ento de 
Pessoal: 

1- Seção de Avaliação de Desempenho; 
II - Seção de PJanejamento de Concursos; 
III - Seção de Execução; de processos seletivos; 
IV- Seção de Treinam_<mto e Aperfeiçoamento. 
§ 2"' À Seção de Avaliação de Desempenho compete 

realizar estudos necessârios à_ implantação sistemática e 
periódica da avaliação de desempenho dos servidores do 
Senado Federal; propor medidas que visem a permanen
te atualiz.ação; racionalização e apuração dos Boletins de 
Avaliação; manter quadros-demonstrativos noiTiinais dO 
pessoal em condições d_e_concorrer a progressão horiz(!n
tal, progressão verücal, progressão especial e ascensão 
funciOnal; planejaT e executar todas as tarefas relativas 
ao levantamento de vagas para efeito de ascensão e pro· 
gressão funcional; preparar levantamentos sobre os cri
tériOs de classificação de candidatos a progressão e as
censão funCion-ais; e execuüi.r outras tarefas~ cQITel_atas. 

§ 39 À Seção de Planejamento de ConcUrSos compe
te elaborar instruções e prOgramas de concursos internos 
e externos: baixar edifais fixã.lldo locais e datas d~ reali· 
zação, i-dentificação e Vista de provas; determinar, me· 
diante análise -de atribuições dos cargos e empregOs do 
Senado Federal, requisitos mínimos indispensáveis para 
elaboração de provas; articular-se com os 6rgãos compe
tentes quando da elaboração das instruções de concur
sos, com o objetivo de_faz~r cumprir as exigências legais 
ou regulamentares atinentes __ ªo _exercfcio de- determina
das atividades profissiOnaiS; estudar e sugerir a conve
niência e oportunidade de prorrogação dos prazos deva
lidade de concursos; sugerir e convocar examinadores 
para organização, execução e julgamento das pro_v~s; e 
executar outras tarefas correlatas. . __ . - - __ _ 

§ 49 Â Seção de Execução _de Proces.s_o_s seletivos 
compete executar os concu_rsos e provas e títulos inclusi
ve os destinados a progressão e ascensão; manter registro 
do processamento dos concursos, em suas diversas fases; 
divulgar as datas de abertura de inscrição, realização,
identificação e vista de provas e os resultados parciais e 
finais do concursos; abrir, encerrar, aprovar e cancelar 
incrições, baixando os respectivos editais; orientar ·as -
candidatos no sentido de que a inscrição se processe com 
a observância das _respectivas instruções; e executar ou
tras tarefas correlatas. 
§ 59 Á Seção de Treinamento ci AperfeiçoamC:rifo com
pete executar estudos e pesquisas destinados a verificar a 
necessidade de treinamento de pessoal do_Senado Fede
ral; realizar em carâter permanente cursos destinados a 
especialização, aperfeiçoamento, adaptação e readap
tação de seus servidores; coordenar a ação dos professo
res dos respectivos cursos; colaborar na elaboração de 

. convênios com Outras eritidades jjára- fins de treinamen
to; coordenar a eficiência dos ·cursos ministrados, inclu
sive a utilização de processos audivisuais; e execlltar·ou
tras tarefas cotielat_ã.s. 

Art. 101. Ao Serviço de Controle de ]nativos com
pete efetuar o cadastrameotQ geral dos servidores inati· 
vos do senado Federal, dos'Servidores demitidos, exone
rados e dos falecidos, inStruir e -providenclãr arelneSsa 
de processos de aposentadoria ao Tribunal de Contas= da 
União; informar e organizar processos de pensionistas; e 
executar outras tarefas cm:i'elatas. 

§ 19 São órgãos do Serviço de_ Controle de Inativos; 
I - Seção de Cadastro -e I nativos; · 
II - Seção de Expedição e Arquivo; 
III- Seção de Informação e Jurisprudência-. 
§ 29 -À Seção de Cadastro de I nativos compete pro

mover o cadastro de.servido~es aposentados, demitidos, 
exonerados e falecidos, elabo_rar títulos declaratórios de 
i nativos e apostilas respectivas; encaminhar infórtnações 
ao sistema de processamento de dados; expedir certidões 
e outros documentos relativos a servidores_inatiVos; e 
executar outras tarefas correlatas. 

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção II) 

§ 39 À Seção de Expedição e Arquivo ·compete pre
parar a remessa de processos e informações ao Tribunal 
de Contas da União, relativos a servidores aposentados; 
preparar e remeter ao Ministério-da Fazenda, ao Institu
to Nacional de Previdência Soc{al e oUtros órgãos públi
cos, processos e informações relativas a pensionistas de 
servidores falecidos; manter atualiza'dos_ arquivos de pas
tas de docu~entos de servidores aposentados, demitidos, 
exonerados e falecidos; e executar outras_tarefas correla
tas. 

§ 49 À Seção de Informação e Jurisprudência com
pete prepa_ra_r processos de aposentadoria a serem enca
niinhados para julgamento do Tribunal de Contas da 
Ufliào; mant~r sob controle a legislaçãO e JurisprudênCia 
Sobre apose-i-ttados e pensionistas; executar Outras (arefas 
correlatas. 

Art. 102- Ã Seção _de AdministrãÇãÓ compete rCce
ber, controlar e distribuir o material-e o expediente da 
Subsecretaria; executar trabalhos datilogrãficos; organi
-zar-e OOnsÕiidar dadOs estatísticos, proceder ao -ContrOle 
interno do pessoal da Subse·cretariã; elaborar os registras 
de protocolo do expediente sobre assuntos de A.sminis~ 
traçàõ -de -PeSsolil; preparar minutas- de OfiCias â"serem' 
expedidos: e executar outras tarefas correlatas. 

Art. _103 Ã SUbsecretaria de Administração Fíiian
ceira compete coordenar, orientar e c~ntrolar a_ execução 
do Sistema de Administração Fi-nanceira e Orçamentârin 
do Senado Federal; coordenar a elaboração d_as pres
tações de; contas trimestral ç anual; coordenar a elabo
raÇão da proposta orçamentária e os pedidos de abertura 
de créditos adicionais; executar a fiscalização dos crédi
tos, o processamentos das despesas e a preparação dos 
pagamentos de Senadores, servidores e fornecedores; e 
co_Ürdenar a exe,cução de mectld-as relªtlVis io cfono8ra
ma de desembolso financeiro do orçamento e crêditos 
adicionais. 

Parágrafo Único- São órgãos ·da Subsecretaria de 
Administraçãa,Financeira: - . 

I - Seção de Administração; 
11 -Serviço_ de Administração e Pagamentos de Pes-

soal; 
III- ServiçO de Administração Financeira; 
IV- SerViço de Administração Orçamentária. 
Art. 104. Ã SCção- de AdffiiníSüaçãO ·compete rece

ber, controlar e distribuir o materiã.l de expediente da 
SUbsecretaria; executã.r oS trabalhoS datilográficos e de 
reprografia;- organizar a cOnsolidação dos dados estatís
tiCos; proceder ao controle interno do pessoal da Subse
cretaria; a:isistir ao Diretor da Subsecretaria no encami
nhamento de informações relativas à disponibilidade 
orçamentária existente, com vistas às compras, obras e 
serviços; encaminhar informar;ões-aOSíSiema- dC: Proces
samento de Dados, de acordo com os manuais de pro-ce
dimento pertinentes; e executãr outraS tilid'.i!s cOrrelatas. 
- Art. 105. Ao Serviço de Administração e Pagamen

to de.-P_essoal comp(:1:e coordenar, organizar e supervisio
nar todos os trabalhos das Seções a ele subordinadas; 
elaborar os cronogramas das folhas de Pagamento de 
acordo com a orientação da Subsecretaria de Adminis
tração Financeira; elaborar os demonstrativos dm; dis
pêndiC?s globais de despesa com pessoal, tendo em vista a 
proposta orçamentária e os créditos adicionais; -manter 
entendimcnto_s junto ao Ci:Qtro de lnformá_ii~ ·e __ Proces
samento de Dados do Senado Federal no sentido de 
atualizar as informações junto ao Sisterila de Proc~a
mento de Dª-9os, acompanhancjo o andamento da elabo
ra-ção das folhas de pagamentos; encaminhar infor
mações ao Sistema de Processamento de Dados, de acOr
do com os manuais de procedimento pertinentes; ·e exe
cutar outras tarefa-S correlatas. 

§ I? - São 6rgãos -do Serviço de Administfação e 
Pagamento de Pessoal: 

I ""':":' Seção de Pagame~to de Pa~lamentares e -Pessoal 
InatiVo; ~ . " 
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II --SecãO- de Pagamentos de Pessoal Ativo; 
III -- Seção de Pagamento de Pessoal Temporârio; 
§ z-;o Ã Seção de Pagamento de Parlamentares e Pes

soal I nativo compete calcular os subsídios, a ajuda de 
custo dos Senhores Senadores, a ajuda de transportes 
nos Estados, e os pagamentos relativos a Proventos e 
Vantagens dos servidores !nativos e Pensionistas; regis
trar as alterações de caráter financeiro relativas a esses 
servidores; encaminhar infoi'mações ao Sistema de Pro
cessamento de Dados, de acordo com os manuais de pro
cedimento pertinentes; executar outras tarefas con·ela
tas. 

§ 3~ Ã Seção de Pagamento de Pessoal Ativo compe
te calcular os pagamentos relativos a vencimentos. e van
tagens dos servidores_ Ativos; registrar as alterações de 
carâter financeiro relativas a esses servidores; elaborar a 
folhi de pagamento dos consignatãrios e pensionistas; 
organizar o mapa para atender a Relação_ Anual de In
formações Sociais - RAIS; organizar o mapa de serw 
viços extraordinârios; encaminhai' iriform8ções ao Siste
ma de Processamento de Dados de acprdo com os ma
nuais _de procediment9 pertinente; e executar outras taro-· 
fas coorrelatas. 

§ 49 Ã Seção de Pagamento de Pessoal Temporário 
cOmpele elaborar as folhã.s de pagamento dos servidores 
contratados sob o regime da Consolidação, das Leis do 
Trabalho dQ SCnado Federal; registrar as alterações de 
carâter finanCeiro relativas a esses servidores; elaborar os 
contratos de trabalho e proceder às anotações na Cartei
ra de Trab~lho e Previdência Social, de acordo com o 
que dispõe legislação em vigor; elaborar as folhas de pa
gamento dos consignatârios relativas a esses servidores; 
organizar os mapas Para· atender a Relação Anual de ln
form-aÇões SOciais - RAIS; elaborar as Relações relati
vas ao Cadastro Geral de Empregados e Desempregados 

- RE, a ser encaminhada quinzenalmente à De"legaciã 
Regional do Trabalho; elaborar as Guias de Recolhi
mento dos Encargos Sociais --Fundo de Garantia de 
Tempo de Serviço e demais encargos; encaminhar infor
mações ao Sistema de Processamento de Dados, de acor
do com os manuais de procedimento pertinentes; e exe
cutar outras tarefas correlatas. 

Art. 106. Ao Serviço de Administração Financciirã. 
compete preparar e classificar os documentos. contábeis 
do Senado Federal; registrar e controlar os documentos 
contâbeís e as saldos verificados; elaborar os Balancetes 
e Demonstrativos Contâbeis dos SiStemas Orçamen
târioS, Financeiro, Patrimonial e de ComPensação do 
Senado Federal, bom como· o Quadro das Variações Pa-· 
trimonia"is, assinados juntamente com Q Diretor do ór
gão; preparar 3. Prestação de Con__tas; controlar as contas. 
bancárias; supe~sloflãr e coordenar os traba\hos' das . 
Seções a ele subru:dinadas; analisar balancetes e bafanços 
das Unidades dã-Administràção e das entidades subv~n~ 
ciona_das; assinar todos 9$ e~pedie:ntes referentes ~o ser
viço; encaminhar informações ao Sistema de Processa
mento de Dados de acordo com os manuais de procedi
mento pertinentes; e executar outras tarefas correlatas. 

§ -11'-- SãO _órgãos do Serviça d~ Administração Fimin-. 
ceira: 

I - Seção de Contabilidade; 
II - Seção de Anâlise e Conferência; 

111 _- SeçãO- de PagamentO. 
~§-=:2tf A. Seção de Contabilidade compete efetuar a 

conferência dos processos pagos; efetuar lançamentoS de -
receita e despesa, bem- como os lançamentos_ contábeis 
em formuláriOs próprios para fins de processamento de 
dados; conferir os lançamentos efetuados pelo Centro de 
Informática e Processamento de Dados, procedendo às 
Córieçõe_s necessârias; elaborar mensalinente o balancete 
do Senado Federal; consolidar mensalmente os balance
tes das tr-êS Unid~des Orçamentárias (Senado, CEGRAF 
e PRODASEN), para Serem enviados à Secretaria Cen-
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trai de Controle Interno- SCCI_,.- SEPLAN, e ao Tri
bunal de Contas da União - TCU~ elaborar trimestral
mente a Prestação de Contas do SenadO Federal, para a 
ComiSsão Diretora; efétu:ir êncCrr:iinCiito -e a reaOertitra 
das contas do exercício; elaborar anualmente a Prestação 
de Contas do Senado Federal, para ser enviado ao Tri
bunal de Contas da União; analisar balancetes e ba
lanços dos órgãos da Administração e das entidades sub
vencionais; manter intercâmbio de informações com as 
Seções de Análise e Conferência e ã de Pagamento, vi:
sande uma melhor adequação no processo de adminis
tração financeira; e eXecutai- outras--tarelaS correlatas. 

§ 39 À Seção de AnáliSe e Conferência compete re
gistrar e controlar os docunleritos que defam entrada 
para liquidaCão- e -p-agamenfo, em-fich-as próprias e Pór 
fornecedores; efetuar a conferência e anãlise desses-dõcu
mentos; efetuar a baixa dos empenhos emitidos, quarido 
da liquidação da despesa; compor os processos que deve
rão conter os documentoS exigidos pela legislaÇão perti
nente; controlar as concessões de suprimento de fundos; 
manter intercâmbio de infoimã.ções com as SeçõeS âe 
Contabilidade e a de Pagamento, visando uma melhor 
adequação no processo de administração financeira_;_ e 
executar outras tarefas correlatas. 

§ 4~" Ã Seção de Pagamento compete manter sob sua 
guarda os cheques, ordens bancârias, valores e toda do
cumentação contábil, inclusive a referente aos processos 
licitatórios com trâns-itO peíit Subsecretaria de PB.triffió
nio; preencher oS doC-urrlentos referentis- a··pagamentos; 
encaminhar os documentos, acompanhados do respecti
vo processo, para a competente assinatura do Diretor da 
Subsecretaria de AdminiStração-Firianceira e do Ofden·a
dor da Despesa; remeter à Seção de Contabilidade os 
processos pagos, bem como a posição do saldo financei
ro; controlar a_credencíal de fornecedores e representan
tes legais, para pagamento; encaminhar aos agentes fi
nanceiros todo e qualquer documento que autorize mo
vimentação Óas contas bancárias do Senado FedCI--ai, in
clusive 'folhas de pagamento, pagamentos a terceiros e 
recolhimentos de qualquer natureza; e executar outras 
tarefas correlatas. 

Art. 107 Ao Serviço de Administração Orçarneit
târia compete Se-tiCrvisionar e coordenar os tfabalhos das 
Seções a ele subordinados; dirigir e -co:oidenar os assun-
tos à elaboração e execução orçamentária, de acordo 
com as instruções baixadas pela Comissão Diretora e de
mais normas legais que disciplinam a matéria; propOr a 
abertura de créditos adicionais; elaborar e/ ou autorizar 
as normas de administração orçamentária, nõ âmbito do 
Senado Federal; elaborar o cronograma de desembolso 
financeiro do orçamento e dos cr&iítõs adicionais apro
vados pelo Senado Federal; consolidar as propostas 
orçamentárias, Créditos adicionais e demonstrativos das 
despesas com pessoal e encargos sociais das Unidades 
orçamentárias;- proceder o acompanhamento tisico
financeiro dos Projetas e atividad_es constãntes do orça
mento das unidades orçamentárias do Senado Federal; 
encaminhar informações ao Sistema de Processameilio 
de Dados, de acordo com os manuais de procedimento 
pertinéntes, e executar outras tarefas cOrrelatas. 
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posta para abertura de créditos adiCiOnais e admíriiStrâ:. 
los quando aprovados; elaborar o cronograma de desem
bolSO. financeiro do orÇamento e dos créditos adiciona
dos aprovados do Senado Federal; rllanter registrO atUa~ 
lizado_ dos dados relativos a compromissos finaceiro
orçamentário assumidos, com vistas à elabOração da 
proposta orçamentária e créditos adicionaiS; elaborar 
efou atualizar normas de administração orçamentâria, 
no âmbito do Senado Federal; consolidar as propostas 

- - -oi-çamentârias; crédftos e demoRstrativos das despesas 
com pessoal e encargos sociais das Unidades Orçamen
târias elaborar análise crítica, através de ralatório e grâ
fico, -evid(mciando a situação orçamentária; manter in
tercâmbfo de--informações com a Seção de Execução 
Orçamentária V1sãndo uma melhor ade~uação no Pro
cesso de administração orçainentária; encaminhar infor
mações ao Sistema de Processamento de Dados, de acor
do com os manuais de procedimento pertinetes; e execu-
tar outras tarefas correlatas. -- -

§ 3~> Ã Seção de Execução Orçamentâria cõmpete 
cOntrolar a aplicação dos recursOs orçamentâfios e 
extra-orçamentário, através de registras diârios qUe evi
dencie_m a situação das dotações, tomar conhecimento 
~os-empenhos da despesa e de anulação da despesa, emi
tindo as Notas Orçamentârias, na confofrilidade das 
normas pertinentes em vigor; elaborar demonstrativos 
mensais sobre a execw;;ão orçamentária, eyidenciandq as 
dotações, os e!Tipe_nh-os, e a~ulaçÕes e~itidas-e-os saldos, 
bem como análise crítica da posição orçamentária;-efe
tuar a codificação, de acordo com as classificação fun
cional programática, dos documentos a serem empenha
dos; proceder a informação processual com demonS.. 
tração do bloqueio de recursos orçamentárioS e a si
tuação na dotação, com vistas à compra, obras e ser
viços; efetuar o acompanhamento sistemático das nor
ma-s afins; _e]ª-bora~ de!Tionstrativos evidenciando a ne- _ 
cessidR:cf~_c!_e_ ~bç_fl:ura d~ __ crêditos adjcionais; manter irf~ 
tercâmbio de: informações com a SeçãO de Elaboraç~o 
Orçameritária, visando uma_Tnelhor adequação no Pro
cessamento de Dados, de acordo com os manuais de pro
cedimento perti_nentes; e àcbçutar outras tarefas correla
tas. 

§ 4v Â SeCão de Acompanhamento Físico e Finacei
ro c_ompete proceder ao acompanhamento físico e fina
ceirQ d1,1._ execução orçamentârfa, por proji:io e ativida: 
d~s~ controlar a despesa decorrente da execução dos c~m
tratos e convênios firmados pelo Senado Federal, no âm
bito das Unidades Orçamentárias; Controlar o sistema de 
previsão das despesas setoriais, preparando iriTorlnes 
para a elaboração orçamentária; encaminhar infor
mações ao Sistema de Processamento de Dados, de acor
do com os m..anuais de procedimento pertinentes; e exe
cutar outras tarefas correlatas. • 

Art. 108 Ã Su&Secretadã. de Ad-ministnição de_ Ma
te_r_íal e PatrimôniO COmpete coordenar, orientar e con

-- trofar a execUção das ativldades do sistema de adminis
traÇão d_~ material e do patrimônio do Senado Federal. 

Parágrafo Único_- São órgãos da Subsecretaria de 
AdministraÇão de Material e Patrimônio: 

§ IV São 6rgãos do _Seiv!Ço de Adm!oistração Orça- · · 
I - Ser'<:i_ço- de Aquisição de Material; 

_lj -Serviço de_ Controle e T_ombamento de Bens; 
III_: S-e~_yiÇo de Ãlmoxarifado;_e mentária: 

I - Seção de Elaboração Orçamentária; 
II- Seção de Execução Orçamentária; 
III - Seção de Acompanhamento Físico e Financei

ro. 
§ 2v À Seção de "Elaboração corripete elã:borai:--a pro

posta orçamentária--do Senado Federal, de acordo com 
as baixadas pela Comissão Diretora e demais normas le
gais que disCiplinam a matéria; aCi::lffiPãnhar a--execução 
da Lei Orçamentâria e dos A tos pertinentes aos créditos 
adicionais, no âmbito do Senado Fediral; examinar e 
proceder à alterações no orçamento detalhado por pro
grama de trabalho e natureza da despesa; elaborar pro-

·r v- Seç_ão de AçJministração. 

§ sv Â Seção de Controle e Arquivo de Documentos 
compete receber, processar, manter a guarda e praticar 
tOdas as ações necessârias à regularidade dõs â(icU.men
tos e p-rOCessos de aquisiçãO de material e outros que lhe 
forem encaminhados; classificar e codificar as infor
mações destinaáas à ãHmeiúação do -Sisterria de Proces
sãrrieilio de Dados eixecutãr outrãs tarefas correlatãs. 

§- 69- Ã Seção de Manutenção e Assistência lecnicã 
de Máquin-as compete proyídenciar e controlar o atendi
mento dos pedidos de execução de serviços de assistência 
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técníca de máQUinas de escrever, reprodutoras de textos, 
calculadoras _ _c_outr_as, pelas firmas contratadas para esse 
fim;- receber, distribUir e recolher máquinas; exercer o 
con"t~~ie de QüaJidade doS serviços prestados e- equipa
mentoS adquiridos: manter o COntrole rígido da nume
raÇão pati-iirionial, infOrmando a Seção dC Tombamento 
a localizaçãO dos equipamentos qu_e lhe estão afetos; e 
exeCUtar- oú.fras· tarefas COTi"elatã.s. 

Art. llú. Ao SúviÇO dC Controle e Torribamento de 
Bens compete Padronizar, esp.!cificar, codificar e catalo~ 
gar os bens patrimoníliiS;- ri:alizar o controle de tomba
mento peii6dico dos mesmos e manter o respectivo ca
dastro; clãssificar o- niã.tl!ri3.1 permanente: inventariar 
anualmente os bens patrimoliiais, relacionando os que 
forem considerados inservíveis, passíveis de alienação ou 
de recuperação economicamente viâvel; conservar sob 
sua responsabilidade as escrituras do património imobi
liário do Senado Federal e executar outras tarefas corre-
latas. - -

§-IV Sã~--~gãos do Serviço de Coil!rõle e,Tomba-
mento de Bl::ris: 

1- SecKO ·a·e Tombamento 
II- Seção de COntrole 
§ 2~> Â Seção de Tombamento compete realizar a 

identificação _-de cada objeto com a respectiva plaqueta 
numérica; discriminar a espécie, a localização, o estado 
de conservação. valor e outros dados necessários à ela
boração çio inventário anual; avaliar e relaciortar os bens 
considerados inserv(veis e executar outras tarefas corre
latas. 

§ 3'1 Ã S~_ç_ªo de C.C?Jltrol~ c_ompete efetuar o registro, 
por órgãos, dos bens distribukJos; organizar e manter 
atualizado fiChário de contiole de tenDas de responsabi
lidade dos titulares da guarda de bens patrimoniais; ela
borar, em colaboração com a S~ão de Tombamento, os 
levantamentos com dados Precisos destinados ao inven
tãrío anual; classificar e- co\lific:ir as informações de sua 
área destinadas à alimentação do Sistema de Processa~ 
menta de Dados, e executar outras tarefas correlatas. 

Art. III. Ao Serviço de Almoxarifado compete re
ceber, conferir, gUardar e controlar a distribuição dos 
materiais adquiridos pelo Senado Federal; exercer o con
trole de qualidade sobre ben~ a serem estocados; manter 
e zelar pela _correta escrituração das entradas e saídas; 
atender as aquisições dentro dos limites de fornecimento 
estabelecidos: elaborar dados estatísticos de consumo de 
material: propor, se necessâriO, providências para corri~ 
gir QeficiênclaS rtas cQndíç§es de estocagem dos depósi~ 
tos; propor a rcieitperação de materiais passíveis de reuti~ 
lização e de medidas para evitar desperdícios ou uso ina-·. 
dequado de rriateriais e eú:c~tlir outras tarefas correla
tas. 

§- lV São órgãos do Serviço de Almoxarifado: 
I - Seção-de Recebimento e Conferência de Material; 

_IJ- Seçã.o d_e Atendimento; 
III- Seção de Controle e Estocagem de Material. 
§ 2V À Seçào de Recebimento e Conferência de Ma~ 

teria! compete receber, conferir, classificar e dispor o 
material em lugares próprios; verificar periodicamente as 
condições técnicas de estocagem; zelar pela cônservação 
de materiais Sob sua guarda e executar outras tarefas 
correlatas. 

§ 3V --Ã Seção-'de Atendimento compete distribUir o 
material mediante requisição própria; manter escritu
ração das sa_ídas de material e executar outras tarefas 
correlatas. 

§ 4"" À Seção de Controle e Estocagem de Material 
compete manter a escrituração própriã de saídas e entra
~as de_ material evidenciando níveis de estoque;_ registrar 
dadoS estatíSticos do coitsumo de material com vistas à 
etabO-rãcãO do calendãr-iO-de compras; comunicar ao Ser
viço de Compras as ocorrências sobre deficiências do 
material adQUirido, oU que não atendam às especifi-
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cações exigidas: zelar pela correta estocag~l_ll __ dos bens 
sobre sua guarda e executar outras tarefas--correlatas. 

Art. 112. Ã Seção de Administração compete rece
ber, controlar e distribuir o material e o expediente da 
Subsecretaria; executar os trabalbo~dat!l_ográficos; orga
nizar-a consolidação dos dados estatístícos; proceder ao 
controle interno do pessoal da Subsecretaria; encami
nhar informações ao Sistema de Processamento de Da
dos, de acordo com os manuais de procedimento perti:. 
nentes, e executar outras tarefas correlatas." 

Art. 109. Ao Serviço de Aquisição de Material com
pete elaborar as normas de padronização do material; 
organizar o calendário de compras; instruir- os processos 
de aquisição de material; preparar editais e expedir 
cartas-convite; verific-ar aS :disponibilidades orçamen~. 
tárias para as aquisições; processar e manter atualizado 
o cadastramento de firmas rornecedoras, eretuar as dili
gências necessárias ao fiel cumprimento de normas legais 
aplicáveis às licitações e compras de qualquer natureza; 
atender às solicitaÇões da Comissão Permanente de Lici
tação e e~ecutar_ outr_a,s tareras corr_elatas. 

§ !q São órgãos do Serviço de Aquisição de Mate-
rial: 

I --Seção de Compras 
II - Seção de Cadastro de Fornecedores 
III- Seção de Controle de Contratos_ 
IV- Seção de ContrOle e Arquivo de Documentos 
V- Seção de Manutenção e Assistência Técnica de 

Máquínas 
§ 2'1' A Seção de Compras- compete processar e"ins.: -

truir os processos de aquisição de material com a fiel ob
servância das normas_ sobre licitação e enquadramento 
correto no elementQ de__d~pesa próprio; elaborar nor
mas s_obr._e padronizaçã_o e I!:Specificação do m_aterial; or
ganizar o calendário de compras; preparar editais e expe-
dir cartas-convite; atender às solicitações da Comissão 
Permanente _de Licitação e executar outras tareras corre
latas. 

§ 3~' À Seção de _Cadast[o de Fornecedpres compete 
processar e manter atualizados os registras cadastrais de 
habilitações de firmas roriteCedoras; expedir certificados 
de registro aos interessados inscritos; eretuar as diligên~ 
cias necessárias ao cuprimento de exigências legais quan
to a prazos de validade de documentos apresentados; 
atender às solicitações da Comi!!são Permanente <!e Liç_i-. 
tação e executar outras tareras correlatas. 

§ 4.., A Seção de Controle de _Çontratos_ compete 
acompanhar, controlar e fiscalizar a execuÇão dos con
trã.tos de locação. de serviços de manutenção _e assistência 
têcnica de equipamentos diyersos; dos contratos de ror
necimento de livros e periódicos; dos contratos de forne~ 
cimento de gêneros alimentícios; conferir ·notas fiscais é 
raturas respectivas; manirestar-se quanto -aos reajustes 
contratuais propostos a executar outras ta-refas correia~ 
tas. 

Art. 2~' O ínciso III, do Anexo II, do Quadro de Pes
soal do Senado Federal, na parte rererente às funções 
gratificad-ãs, passa a·vigorai- com os- seguint~ ac~ci
mos: 

"t I Chefe de Serviço ...............• FG-1 
26 Chere de Seção .................. _- FG-2 
14 Assistente de Controle.Interno ~·-· .. FG-3 
05 Auxiliar de Controle de Informações FG-3 
06 Auxiliar de Controle de_Tombam_entoFG~3 
03 Assistente da Comissão Permanente de 

Licitação ·······~·······-·~r········~--··· FG-3 
36 Auxiliar de Controle Interno ..... FG-4" 

Art. 39 A Tabela de Distribuição de Funções Grati
ficadas, constantes do Anexo II, na parte relativa às_Sub~ 
secretarias de Adminis-tração de Pessoal, de Adminis
tração Fiflai:Jceirã-e·de Administração de Material e Pa-

trimônio, passa a vigorar com a nõva denominação e 
acresci~_as daS segU}iltCs funções: -

"11.01.01 Subsecretaria de Administração de 
Pessoal 

5 Chefe de-$erviço ........ : . ; ·._ .... L•. FG_.. t 
14 Chefe de l>eção ................ __ F~ 
5 Auxilíar de Controle de Inrormações FG-3 
5-= Auxiliar de Gabinete .............. FG-4 
1_1 .01.02 Subsecretaria de Administração Finan~ 

cC:ira 
3 Chefe de Serviço .................. _ EG-1 
5 Chefe de Seção ............. ~ .. _. _ .. FG-2 
14 Assístente- de Controfe.lnterTlO- ··:--:--:-:_. _F'"Q':.J 
36 Auxiliar de Controle Interno .... q FG-4 
11.0 1.03 Sübsecretaria de Administrãção de Ma~ 

teria! e Património 
.3-..Chefe de Serviço· ........... _ ... -..•. FG-1 
7 Chefe de Seção -· •....... _ •........ FG-2 
6 Auxiliar de Controle de Tombamento FG.:r 
-3 AsSistente da Comissão Permanente de 

LicitaÇão ........... -........ , ~·. ~~~:·~~ FG-3" 

:Art. 4q _O Capítulo I, do Título III, do Livro I, fica 
acrescido das SeÇõesXXXII, XXXIII, XXXIV e XXXV, 
com os seguintes artigos: 

SEÇÃO XXXII 
Dos Assistentes -de Controle Interno 

Art. 240-A.. Aos Assistentes de Controle Interno in
cumbe assistír o Chefe do órgão na área de sua especiali
dade: prestar assistência na elaboração, execução e análi
se orçamentária; na preparação dos registras dos paga~ 
mentes e análise dos documentos contâb~is; na elabo~ 
ração dos balancetes e demonstrativos contãbeis do Se
nado Federal; nos registros de pagamentos ·de Parlamen~ 
tares, Pessoal Ativo e fnativo; nOS trabalhos administra
tivos; e desempenhú outras ativídades peculiares à 
runção. 

SEÇÃO XXXIII 
Dos Auxiliares de Controle Interno 

Art. 240-B. Aos Auxiliares de Controle Interno in
cumbe auxiliar o Chefe do órgão na área de sua especiá
lidade; executar as tÚÚas auxiliareS p(;rtinenteS.ao órgão 
a que eStiver subordinado; e desempenhai outras ativida
d~ peculiai-es à função. - · 

SEÇÃO XXXIV 
Dos Auxiliares de Controle de Tombamento 

Art. 240~C. Aos Auxiliares de Controle d~ Tomba
mento incumbe a execução de tarefas pertinentes aO Con
trole patrimonial efetuando, periódica e anualmente, os 
respectivos inventários e executar- outras tareras_ cõm:la~ 
tas. 

SEÇÃO XXXV_ 
Dos f\ssistentes da COritissão Permanente de Licitação 

Art. 240-D. Aos Assistentes da Cciiriis-::iãO Perma
nente de.Llcitação fncumbe a execução de tarefas de 

--aj>Oi''fe- administrativo aos membros do" órgão, colabo--
rando na elaboração de editaiS c demais atos convoca
tórios-de licitações; na apuração, análise e julgamento de 
propostas; na Instrução de mapas demonstrativos, rela
tórios e pareceres para decisão da autoridade competen~ 
te: e na elaboração_ de atas das reuniõeS; sob supervisão 
do Presidente e do Dlretor da Subsecretaria de Adminis
tração de Material e Patrimônio, e executar outras tare
ras- correlatas." 

Art. 5.., A Subsecretaria de Administração de Pes~ 
soai republicará o Regulamento Administrativo_ do_Se- _ 
nadO Fedeial, renuinerando os seus disPositivos e attiili
zando o número e a distribuição das funções gratifiCa
das, de acordo com o disposto n~ta Resolução. 

Dezembro de 1984 

Art. 6~' As despesas de_c_orrentes da aplicação desta 
ReSOJ~çã~ '?Orrerão_J c_onta dos recu~os orçamentã_rioS 
pióp;ios d~ Senado FcdCral. . 

ArL 7.., Esta Resolução entra em vigor na data de 
sua publicação. 

Art. 811 Revogam.:.se as disposiÇões em contráriO. 

O S.R. PRESIDENTE (lomanto Júnior) -As re
dações finaiS lidas vão à publicação. 

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

São li~os_ e apr~vado~ o_s seguintes 

-REQUERIMENTO N' 3ss, DE 1984 
Nos termos_ do art. 356 do Regimento Interno, requei

ro dispensa de publicação, para imediata discussão e vo
tação. da redação final das Emendas do Senado ao Pro
jeto de_ Sei da ç:ãmara nl' 174, de 1984 (nq 4.125/84, na 
Casa de origeril), que retifica, sem ônils, a "!-ei n'i' _7.155, 
de 5 de dezembrO de 1983, q-ue "estinia a RecCita: e -fiXa a 
Despesa da União para o ex.ercfcio financeiro de 1984". 

Sala das Sessões, 3 de dezembro d~ 1984.-:- Ml,l'tlgs 
FUho. 

REQUERIMENTO N• 386, DE 1984 

Nos ier~oS d~ a~-l~356 do RegimeflfiJTntet"no, requei
ro dispensa de publicação, para imediata discussão e v o-:_ 
tação, da redação final do {J'rojeto de Resolução n~' ~0, de 
1984, que~ altera o Regulamento Ad~inistrativÕ do Sena~ 
do Federal,-aprovado pela Resolução nl' 58, de 1972, e dá 
outras_ providências. 

Sala das Sessões, 3 de dezembro d~ _ _l_98_4. -=- _M_.rtlns 
FIIIio. · -

O SR. PRESIDENTE (Lomanto Júnior)"- AProva
dos oS requerimentOs passa~se à imediita ã:priciação das 
redações finais. 

Em discussão a redação fina] das emendas do Senado 
ao PrOjeto de Lei da Câmara n'l' 174, de 1984. (Pausa.) 

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

Em votação. 
Os Srs. Senadores que a aprovam permaneçam senta

doS.- (PaUsa.) 
Aprovada. 
Aprovada a redaçã_o firi.al a matêria voltará à Câmara 

dos Deputados. 

O SR. PRESIDENTE (Lomanto Júnior) - Em dis
cussão a redação final do Projeto de Resolução n~' 60, de 
!984. (Pausa.) 

Não havendo quem queira discuti~la, declaro~a _encer
rada. 

Eni votação. 
Os-Srs. Senadores que a aprovam permaneçam senta

dos. (Pausa.) 
Aprovada. 
A matêria vai à promulgação. 

O SR. PRESIDENTE (Lomanto Júnior) - A Presi
dência convoca sessão extraordinãria a realizar-se b.oje, 
às 19 horas e 23 minutos, com a seguinte 

ORDEM DO DIA 
Discussão, em turno único, da redação final (orerecida 

pela Comissão de Redação em _seu parecer o\' 857, de 
1984), do Projeto de Resolução n~' 84, de 1984, que auto
riza o Governo do Estado da Bahia a alienar terras de 
-sua -propriedade, localizadas_ no município de lramaia, ã 
Empresa "Fazend_as Reunidas Santa Maria Ltda., até o 
limite de 7.5!)6 ha (sete mil, quinhentos e seis hectares). 

O SR. P_RESID:ENTE-(Lomanto Júnio~)-- Estâ en
cerrada a ;sessão. 

Levanta-se a sessão às 19 horas e 22 minutos. 
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Ata da 243~ Sessão, em 3 de dezembro de 1984 
2• Sessão Legislativa Ordinária, da 47• Legislatura 

-EXTRAORDINÁRIA-

ÀS 19 HORAS E 23 MINUTOS. A"CHAM~EPRE-
SENTES OS SRS. SENADORES.' _ 

Jorge Kalume- Altevir Leal- Mário Maia- Euni
ce Michiles - Fábio Lucena --Rairinindo Parente-
Gaivão Modesto- Odacir Soares- Aloysio Chaves':"""" 
Gabriel Hermes- Hélio Gueiros -Alexandre Costa -
João Castelo --Alberto Silva - Helvfdio Nunes -
João Lobo-- Almir Pint9 -::-José Lins- Virgílio Tãvo
ra - Carlos Alberto - Moacyr Duarte - Ma~tins Fi
lho - Humberto Lucena - Marcondes Gadelha -
Aderbal Jurema - Cid Sampaio - Marco Maciel -
Guilherme Palmeira -Carlos Lyra- Luiz CaValcante 
- Passos Pôrto - Jutahy Magalhães - Lomanto Jú
nior- João Calmon ....:José lgnãcio Ferreira- Moacyr 
Dalla- Amaral Peixoto- Nelson Carneii'o- Roberto 
Saturnino - Morvan Acayaba - Benedito Ferreira ::..... _ 
Henrique Santillo- Mauro Borges- Gastão MUller
Josê Fragelli- Marcelo Miranda- Saldanha Derzi
Enéas Faria_:: Li:noir Vargas- Carlos Chiarelli- Pe8 

dro Simon --Octávio Cardoso. 

O SR. PRESIDENTE (Lenoir Vargas) - A listã -de 
presença acusa o cÔmparecimerito de 52 Srs. Senadores. 
Havendo número -regimental, declaro aberta a sessão. 

Sob a prote'ção de Deus l.Oid--ª----riiOS-nOssOS üiil:fãlhos. 
O Sr. 1'1-Secretãrio prOcederá à leitura do expediente. 

t lido o seguinte 

EXPEDIENTE 

OF!CIOS 

Do Sr. l'~..Secretário da Câmara dos Deputados encami
nhando à revisão do Senado autógrafos dos seguintes pro-
jetos: 

PROJETO DE LEI DA CÂMARA N• 247, DE 1984 
(N"' 4.695/84, na Casa de origem) 

De inicidtiva -do Sr. PreSidente da República 

Autoriza o Poder Executivo a abrir, ao Mlnlstêrlo 
da Educação e CUltura, crédito especial no valor de 
Cr$ 4.431.400,000 (quatro bilhões, quatrocentos e 
trinta e um milhões e quatrocentos mU ·cruzeiros), 
para o fim que especifica. 

O Congresso NacionaLdec_r~ta: -~------ _ 

Art. 1' .F:íca o Poder Exeg,Jdv~_ã~torjzado-~~brlr_ 
ao Ministério da Educação e CUltura, em favor da Secr_e~ 
taria Geral - Entidad~s Supervisionadas, crêdito esp~
cial no valor de CrS 4.431.400.000 (quatro bilhões, qua
trocentos e trinta e um milhões e quatrocentos mil cru
zeiros), nas dotações orçamentãfias das atividades abai
xo especificadas: 

Art. 2' Os recursos necessãrios à execução desta lei 
decorrerão _do produto de operação de_c;rédito externa 
contratada pelo Ministério da Eçiucação -e -Cultura junto 
ao Banco Internacional de Reconstrução e Desenvolvi
mento - BIRD. 

Presidência do Sr. Lenoir vargas 

Art 3~> fica o Poder Executivo autorizado, também, 
a prOinover- a abertura de créditos suplementares, obser
vando __ a destinação_ específiCa e utilizando, como" fo-dle~ 

_ comperisatória;- recUrsos deCorrentes de eventuais -dife
renças monetâ~ias. __ 

Art. 4~> Esta lei entra em vigor na data de sua publÍ
cação. 

Art. 59- Revo_gam-se as disposições em contrário. 

MENSAGEM N• 463, DE 1984 

Excelentíssimos SenhoreS Membros do Congresso Na
cional: 

Nos termos do art. 51 !i.a Constituição Federal, tenho 
a honra -de submeter à elevada deliberação de Vossas Ex
celências, acompanhado de Exposição de Motivos do Se
nhor Ministro de Estado Chefe d_a Secretaria de_Planeja
mento da Presidência da República, o anexo projeto d~:; 
lei que "autoriza o Poder Executivo a abrir, ao Minis
tério da Educação e Cultu.Ql, o crêdito especial no valor 
de Cr$ 4.43!.400.0QQ (quatro bilhões, quatrocentos e 
trinta e uril milhões e quatrocentos mil cruzeiros), para o 
fiin- que especifica". _ 

Br_asília,_l? de novembro de 1984. -JoãO Ftgue!~e_!~Õ. 

EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS N• 895/84, DE 30 DE 
OUTUBRO DE 1984, DO SEl'IHOR MINISTRO 
DE ESTADO CHEFE DA SECRETARIA DE 
PLANEJA.MENTO DA PRESIDENCIA.DA RE
PÚBLICA. 

ExcelentíssimO Sililü:>r- Presidente da República 

Em 30 de julho do corrente ano foi assinado um Acor
do de Empréstimo no valor de USS 40 milhões, entre a 
República Federativa do Brasil e o _Banco Internacional 
de Recons_truçãQ e Desenvolvimento. 

2_, o_ projeto, objeto do financianiento, abr;nge i~
vestimentos na área do ensino básico, nas regiões Norte 
e .Çentro-Oeste, no períodO de 1984/1988, e setã executa
do pelo Ministério da Educação. e Cultura --:_ MEC e os 
Estados envolvidos. 

3. Com a finalidade de incluir no vigente Orçamen
to, a primeira parcela dos recursos desta operação; cujo 
ingresso _devi~Ocor_r~r atê Q fin.al. dQ ·eJÇercfeio, tõrna-.se 
n~sário a.ª-f?ertura de _!.lm_ cré!iito ~special, nos termos 
piopostOs pelO Ministêrio da_ Educação e Cultura, 

4_ Após examinar o assunto, esta Secretaria 
manifesta-se favo-ravelmente à concessão do crédito soli
citado, escla_recendQ que os recursos pelos quais correrão 
as despesas estão previstos no art. 43, § 1~>, item IV, da 
~Lei nt>4.320, de 17 de março de 1964, obedecidas, assim 
as prescriçõeS do art. 61, § 1', letra "c", da Constituição. 

5. Em facç: do exposto, tenho a honra de submeter à 
elevada consideração _de Vossa Excelência os anexos pro
jetas-de Mensagem e de Lei. 

Aproveito a oportunidade para renovar a Vossa Exce
lência os protestos do meu mais profundo respeito. 
Antonio Delfim Netto, Ministro. 

(Às Comissões de Constituição e Justiça e de Fi
nanças). 

· PRoJE:ío i! E. LJli óA cA.M~RiN• z4s, IJE 1984 
- {n' 4.694/84, ·na CaSa ~e -origem) -

De ini~íat~va -do ~r.-Preside~re da -RepúbliCa 

Autoriza o Poder Executivo a abrir, ao Ministério 
da Educação e Cultura, crédito especial no valor de 
Cr5 3.31_Z.030:(HJO-(trêsDilhões, trezentos e doze ml

'lbões ·e trinta mil ~ieiros), para o fim que especifi
ca. 

O Congresso Nacional Decreta: 
Art. I~ Fica o Poder Executivo autorizado a abrir, 

ao Ministério da Educação e Cultura, em favor de di ver~ 
sas_ Unidades, o crédito especial no valor de CrS 
3.3 f2.o30.0_0Õ ·c trêS bililões, treZentos e d-oze- milhões e 
trinta mil cruzeiros), nas dotações orçamentárias das ati
vidades abaixo especificadas: 

1500 - MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO E CULTURA 
Cr$1.000 
3.312.030 
1.656.015 
1.656.015 
1.656.015 
1.656.015 

1503 ..... Secretariã. Ger1il -Entídades-SupúV\siOnã.dã._S_ 
150J"_084&24ó2.949 - _ Atividades a.Cargo d-a Fundação Nacionãl Pró-Memória 

1520 - Centro de Desenvolvimeitto e ApoiO Téc~ko à EducaçãO 
1520.08442055.01_1 - Equípamefitospara Ensino e Pesquisa - · 

A rt. 2' _Os recursos necessârios à execução desta lei 
decorrerão do_ excesso de arrecadação oriufldo de ope
rações de créditÔ contratadas pelo Ministério da Edu
cação e Cultura junto â Financiador;1 de Estudos e Pro
jetas -_FINEP. 

_Art. 3~ _flca::õ PodJ;:r ExeCutivo autorizado, também, 
;~promove~ a abertura de créditos suPiementãres, obser

. vando a destinaçã'? específica e utilizando. c_QTOQ-J9nte 

Cr$ 1.000 

cor.npensatória, recursos decorrentes de dJterenças mo-
netárias. -- ~-

Art. 4"' Esta lei entra em vigor na data de sua publi
cação. 

Art. 5~ -Rev-o"gam-se as diSPosições em contrãiíO. 

MENSAGEM N• 460, DE 1984 

Excelentíssimos Senhores Membros do· Congresso Na
cional: 

1500- MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃ<JFCULTURA 
1503- Secretária-Geral- Entidades Supervisionadas .... , . 4.431.400 

387.100 
4.044.300. 

Nos termos do art. 51 da Constituição Federal tenho a 
honra de submeter à ~levada deliberação de Vossas Ex
c~lênçiãs, acomPanhado de Exposição de Motivos do Sr. 
M.ioistro-Chefe da_Sççretaria de Planejamento da Presi-

1503.0:8420212.&18 --Atividades a cargo do Fundo Nacional de Desenvolvim~nto çia EQ.uçação _ .. 
1503.08421882.818 ~Atividades a cargo do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação ...• 

- _dênc.la ç3a_ República, o <_ll_!exo projeto de lei que "autori~ 
za o Poder Executivo_ a abrir, ao Ministêrio da Educação 
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e CultUra, o crédito especial no valor de Cr$ 
3.312.030.000 (três bilhões, trezentos e doze milhões e 
trinta mil cruzeiros), para fim que eSpecifica". 

Brasília, 19 de novembro de 1984.- Joi.(t Figueiredo. 

EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS No 894(84; DE 30 DE 
OUTUBRO DE 1984, DO SENHOR MINISTRO
CHEFE DA SECRETARIA DE PLANEJAMEN
TO DA PRESIDeNCIA DA REPÚBLICA 

Exelentíssimo Senhor Presidente da República 
Cairi-a finillidade de inclujr no Oiça:rriento do MfilTs.: 

tério da Educação e Cultura recursos proVenienteS· de 
operações de crédito co"m liberaÇão prevista para 1983 
junto à Financiadora de Estudos e Projetas-- FINEP, 
torna-se necessária a abertura de Crédito EspeCial nova
lor de CrS 3.312.030.000 (três bilhões, trezentos e do_ze 
milhões e trinta mil cruzeiros). 

2.- Tais recursôS serão aplicados pela Fundação Na
cional Pró-Memória e pelo Centro de Desenvolvimeoto 
e Apoio Técnico à Educação, no Programa de ConSer
vação e Restauração do Patrimonio Histórico· e Artístíco 
Nacional, bem como no reequípamento-de hospitais uni
versitários. 

3. A autorização pretendida visa criar junto à Lei de 
Meios vigerite, programações que viabilizem a aplicação 
desses Recursos. 

4. Após examinar -o assunto, esta Secretaria 
manifesta-se favoravelmente à concessão do .crédito soli
citado, esclarecendo que as despesas resultantes serão 
atendidas conforme prevê o art. 43, § 19, item II, da Lei 
n' 4.320, de 17 de março de 1964, obedecidas, assim, as 
prescrições do art. 61, § i 'ii, letra c, da Constituição. 

5. Em face do exposto, tenho a honra de submeter à 
elevada consideração de Vossa Excelência __ os_ ane:~_Cos 

Projetas de MeQsagem -~ de Lei. 
Aproveito a oportunidade para renovar a Vossa Exce

lência os protestos do meu mais profundo respeito. Alltô
nio Delfim Netto, Ministro. 

(Às Comissões de Coiistituição e Justiça e de .Fi
nanças) 

PROJETO DE LEI DA CÃMARA No 249, DE 1984 
(N• 526j8J, na Casa~ de origem) 

Altera os arts. 58, 59 e 374 da ConsoHdaçio das 
Leis do Trabalho, i.pronda pelo Decreto--lei n9 5.452, 
de ]9 de maio de 1943, fixando a jornada semanal em 
40 (quarenta) horas de trabalho. 

O Congresso Nacional decreta: _ 
Art. l'il Os arts. 58, 59 e 374 da Conso_lidação das 

Leis do_Trabalho, aprovada pelo Decreto-lei n' 5.452, de 
19 de maiO de 1943, passam a vigorai" com a seguinte re-, 
dação: 

.. Art. 58. A duração normal do tra,balho, para 
os empregados de qualquer atividade, não excederá 
de 8 (oito) horas diárias e não poderá exceder a 40 
(quarenta) horas por semana, salvo prazos fixados 
expressamente em lei. 

Art. 59. A duração normal do trabalho poderá 
ser acrescida de horas suplementares, não exceden
tes de 2 (duas) horas, mediante acordo escrito etitre 
empregador e empregado ou contrato c_oletivo de 
trabalho. 

Parágra(o único._ Do acordo. ou do ççmtrato co
Ietivo de trabalho d_everá constar a importância da 
remuneraçã-o da hora suplementar, que será, pelo 
menos, 50% (cinqUenta por cento) superior à da 
hora normal. 

Art. 374. _A duração normal dQ trabalho da 
mulher rcgular-se-á pelas disposições legais_ relati~_as -
à duração do_ trabalho· em geral, com as restrições 
estabelecidas neste capítulo. · 
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Parágrafo único. A duração normal do traba-_ 
lho da mulher poderá ser acrescida de horas suple
mentares, em n-úinero não excedeliiC de 2 '(duas)~ 
com remuneração superior a 50% (cinQUenta por 
cento) da hora normal, que serão compensadas pela 
diminuição em outro dia, de modo a ser observado 
o limite de 40 (quarenta) horas semanais ou outro li
mite inferior legalmente fixado." 

Art. 29 Esta lei entra em vigor na data de sua publi
ca_ção. _ 

Art. 3"' Revogam-se as disposições em ~ontrário. _ 

LEGISLAÇÃO CITADA 

(Aprovada pelo Decreto-lei n"' 5.452, 
de 19 de maio de 1943) 

TITULO li 

Das Normas Gerais de Tutela 
do Trabalho 

CAPITULO li 

Da Duração do Trabalho 

SEÇÃO I 

Disposiçio Preliminar 

Art. 57. Os preceitos deste Capítulo aplicam-se a to
das as atividades, salvo as expressamente excluídas, 
constituindo exceções as disposiçõ_e;s especiais, concer

-nentes estritamente a peculiaridades profissionais cons
tantes do Capftulo I do Título UI. 

SEÇÃO II 

Da Jornada de Trabalho 

Art. 58. A duração normal do trabalho, para os em
pregados em qualquer atividade privada, não excederá 
de oito horas diárias, desde que não seja fixado expressa· 
nfe-nte outro limite. 

Art. 59. A duraç_ã_o normal do trabalho poderá ser 
acrescida de horas suplementares, em número não exece--
dente de duas, mediante acordo escrito entre emprega
dor e empregado, ou mediante contrato coletivo de tra
balho. 

§ 1"' Do acordo ou do contrato coletivo de trabalho 
deverá constar, obrigatoriamente, a impOrtânCiã da re
muneração da hora suplementar, que será, pelo menos, 
20% (vinte por cento) superior à da hora normal. 

§ 29 Poderá ser dispensado o acréscimo de salário se, 
- 'pOr força de acordo ou contrato coletivo, o excesso de 

horas em um dia for compensado pehi correspondente 
diminuição-em outi"C)dia, de maneira que não exceda o 
horário normal da semana nem seja ultrapassado _o limi
te máximo de dez horas diárias. 

TITULO III 

Das Normas Especiais de 
Tutela do Trabalho 

CAPII_U_LQ _I[! 

Da Proteção do Trabalho da Mulher 

SEÇÃO I 

Da Duração e Condições do Trabalho 

Art. 374. A duração normal diária do trabalho da 
mulher poderâ ser no máximo elevada de 2 (duas) horas, 
independentemente de acréscimo salari~I. mediaitte Con~ 
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venção Qlt.o a_pordo coletivo nos termos do TITULO VI 
desta Consolidação, desde que o excesso ·de horas em um 
dia seja compensado pela diminuição em outro, de modo 
a se·r obeservado o limite de 48 (quarenta e oito) horas 
semanais ou outro inferior legalmente fixado. 

(À Comissão de Legislação Social.) 

O SR. PRESIDENTE (Lenoir Vargas)- Os projetaS 
de Lei da Câmara dos Deputados n\"s 247 e 248 que aca~ 
bam de ser lidos receberão emendas perante a primeira 
comissão a que forem distribuídos, pelo prazo de cinco 
sessões ordinárias, nos termos do art. 141, item II, lebra 
"b~~. do Regimento Interno. 

O =sR. PRESiDENTE (Lenoir Vargas)- Em 13 de 
nove-mbro do corrente ano foi aprovado o requerimento 
n9 2a6,~de 1984, de autoria do nobre Senador Nelson 
Carneiro, que "cria comissão especial mista destiriada a 
realizar estudos acerca da fabricação, comercialização" e 
utilização de agiotóxicos no país. 

Esta presidência oficiOu à Câmara dos Deputados a 
fim de que a mesma se manifestasse sobre a proposição. 

_Atr~v_és do Ofício n9 270,_de 1984, a presidência da
quela Casa comunicou a aprovação da prt;>posta e indi
cgU os deputadOs que~ comporão -a referida comissão. 

Esta Presidência, após consulta às lideranças e não ha
vendo objeção do Plenário, acolhe a indicação da Câma~ 
ra dos D_eputados e designa, para compor a comissão, os 
seguinte parlamentares: 

Pelo Partido Democrático Social - Deputados Au
gusto Trein, Lúcio Alcântara, Octávio Cesário, Sarama
go Pinheiro, Salvador Julianelli e os Srs. Senadores 
Amaral Peixoto, Passos Pôrto, Benedito Ferreira, Gal~ 
vão Modesto, Moacyr Duarte, Carlos Lyra e Jorge Kaa 
lume. 

Pel" Partido do Movimento Democrático Brasileiro 
- Dr~putados Oswaldo Lima Filho, Pacheco Chaves, 
Dirc_eu:-c meiro, Raul Belém e Borges da Silveira e os 
Srs. Ser~ ,)res Pedro Simon, José Fragelli, Mauro Bor· 
ges e f <tro Dias. 

p,_.lo Partido Democrático Trabalhista - Deputado 
JC'sé Frejat. 

O SR. PRESIDENTE (Lenoir Yargas) ~Sobre a me
sa, requerimentos que vão ser lidos pelo Sr. J'il. 
SecretáriO. _ 

São lidos os seguintes 

- REQÜERIMENTÕ N• 387, DE 1984 

Requeremos urgência, nos termos do art. 371, alínea 
"b" do Regimento Interno, para a Mensagem Presiden
cial n9223, de 1984, pela qual o Senhor Presidente daRe
pública solicftã autorizaÇão do Senado para que a PrefCi~ 
tura Municipal de B_elo Horizonte (MO) possa coritratar · 
operação de cfédito no valor de Cr$ 5.660.218.762 (cirico 
bilhões, seiScentos e sessenta milhões, duzentos e _dezoito 
mil, setecentas e sessenta e dois cruzeiros). 

Siifa das S~~ões~ l_de dezembro de 1984.- Humber:_to 
Lucena -- Aloyslo Chaves. 

REQUERIMENTO No 388, DI;: 1984 

Requeremos urgência, nos termos do art. 371, alínea 
"b'' dO ReginlentO Interno, para o Ofício n\" S/37, da 
PrefCititra Municipal de Manaus (~M), solicitan~o au
torizãÇão dá Senã.âo para contratar operaçãO de Crêdfto 
externo no valor de Usi20 .. 000.00Õ,OO (vinte rriilhões de 
dólares). 

Sala das Sessões, 3 de dezembro de 19&4.- Aloysio 
Chaves - Humberto Lucena. 

-b SR. PRESIDENTE (Lenoir Vargas)- Os requeri
meti tos que acabam de ser lidos serão objcto de delibe
ração após a Ordem do Pia. 
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Sobre a mesa, projeto de lei que vai ser lido pelo Sr. )'1. 

Secretário. 

~ lido o seguinte 

PROJETO DE LEI DO SENADO N• 261, DE 1984 

Altera dispositivo do Decreto-lei n~' 1.272, de 29 de 
maio de 1973, e d' outras prol'idênclas. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. 11' Fiei excluído do texto do art. )I' do Decreto· 

lei n~' 1.272, de 29 de maio de 1973, e conseqUe'btemente 
do interesse da segurança nacional, o município de Gua
dalupe, Estado do Piauf. 

Art. 2"' Após a promulgação desta lei serão realiza
das, por ocasião das eleições gerais, eleições diretas para 
escolha do Prefeíto e Vice-Prefeito do município referido 
no artigo precedente. 

Art. 3~' _ Entrará esta lei em vigor na data de sua 
publicaçãO, revogada as disposiÇões em contrário. 

Justificação 

Feita oralmente da tribuna. 
Sala das Sessões, 3 de dezembro de 1984.- HeiYfdio 

Nunes. 

LEGISLATURA CITADA 

DECRETO-LEI No 1.272 
DE 29 DE MAIO DE 1973 

Declara de interesse da Segurança Nacional, nos 
termos do artigo 15, § 1', alinea b, da Constltuiçio, 
os Municípios de São Joio dos Patos, do Estado do 
Maranhio, e Guadalupe do Estado do Plauf, e dá ou~ 
tras providências. 

O Presidente da República, no uso das atribuições que 
lhe confere o artigo 55, item I, dil Consiituíção, decreta:-=-

Art. I" São declarados de interesse da Segurançã 
Nacional, para os efeitos dõ artigo IS, § 1", alínea b, da 
Constituição, os Municípios- de SãO João dos PãioS, do 
Estado do Maranhão, e Guadalupe, do Estado do Piauí. 

O SR. PRFSIDENTE (Lenoir Vargas) - Concedo a 
palavra ao nobre Senador Helvfdio Nunes para justificar 
o projeto que vem de ser lido. 

O SR. HELV{DIO NUNES (PDS - PI. Para justifi
car o projeto. Sem revisão do orador.)- Sr. Presidente, 
J)rs. Senadores, através do Decreto-lei n9 1.272, de 29 de 
maio de 1973, o Governo- Federal declarou de interesse 
da Segurança Nacional,_ nos termos dos artigos 15, § 1', 
alínea ••b", da ConstituiÇão, os Municipios de São João 
dos Patos, no Estado do Maranhão, e Guadalupe, no Es
tado do Piauí. 

DesCOnheço, Sr. Presidente, as razões que levaram o 
GovCi'no Central a- persistir 'na adoção dessa medida. 
Não conheço, de outra parte, em profundidade, a econo
mia interna do sistema politico do Maranhão, mas sei 
que, em termos do meu Estado, o Piaui, não se justifica 
mais, absolutamente, a restrição imposta ao Municfpio 
de Guadalupe. 

Como _todos sabem, por decisão do eminente Presi~ 
dente Castello Branco, sei que foi construída a hidrelétri
ca da Boa Esperança, em razão da qual as primitivas po
voações foram cobertas pelas águas, foram cobertas pela 
bacia hidrográfica daquela hidrelétricã. -

Hoje, entretanto, sequer uma representação do Gover
no Federal existe em Guadalupe. As coisas da politica, 
as coisas da administração, ali transcorrem mansa e pa~ 
cificamente. 

Sei, por outro lado, que os prefeitos até agora nomea
dos desempenharam e vêm desempenhando com honra
dez, com eflciêilcia, os enCã.rgos que lhes foram cometi-

dos, mas agora a medida pode ser dispensável. Aliás, na 
tarde de boje, este Plenário aprovou iniciativa do Sen~
dor Nelson Carneiro, traduzido no Projeto-de Lei do Se
nado n\'0 14 de 1979, que concede autonomia a três mu
nicípios do Estado do Rio de Janeiro, entre eles Duque 
de Caxias, onde existem grandiosas instalações da PE
TROBRÁS: 

Em Guadalupe, existe apenas o manancial a produzir 
energia, energia que serve aO Piaui, ao Maranhão e, em 
certa época, já serviu ao· Ceará, mas que, graças ao de
senvolvim-ento extraordinário daquelas áreas, hoje é ape
nas um apêndice da Companhia Hidrelétrica do São 
Francisco, companhia que, por sua vez, já estâ reclaman
do a demão, a ajuda, a colaboração da usina re«m
instalada de Tucuruí. 

Por consegüinfe, Sr. Presidente, Srs. Senadores, não 
existe a mínima razão, pois, _de ordem politica, de ordem 
administrativa, de ordem de segurança nacional, no sen
tido de que o Município de Guadalupe continue privado 
da faculdade de eleger seu prefeito e seu viCe-:PrCfCito. 

São essas- as-razões, Sr. Presidente, Srs. Senadores que 
me levaram, que me conduziram à apresentação deste 
projeto que espero, em breve, seja transformado em lei. 

O SR. PRFSI_DENTE (L~noir Vargas) - O projeto 
que acaba de ser justificado da tribuna será publicado e 
remetido às Comissões de Constituição e Justiça e de Se
gurança Nacional. 

SR. PR.,E&IDEN:rE (I.:ep.oir V~rg~s) - ~~ssa-se à 

ORDEM DO DIA 

Discussão, em turno único, da Redação Final (o
ferecida pela Comissão de Redação em seu Parecer 
n9 857, de 1984), do Projeto de Resolução n" 84, de 
1984, que autoriza o Governo do Estado da Bahia a 
alienar terras de sua propriedade, localizadas no 
Município de Jramaia, à empresa "Fazendas Reuni
das Santa _Maria Ltda.", até o limite de 7.506 :Ha. 
(sete mil, quinhentos e seis hactares). 

Em discussão. (Pausa.) 
Não havendo quem peça a palavra, encerro a discus

são. 
Encerrada a discussão, a redação final é considerada 

definitivamente aprovada, nos termos do art. 359 do Re
gimento Interno. 

O prOjC:tO vai à promulgação. 

~ a seguinte a redação final aprovada: 

Redaçào final do Projeto de Resolução ii~' 84, de 
1984. 

Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos termos 
do art. 171, parágrafo úni-co, -da Constituição, e 
eu, , Presidente, promulgo a se
guinte 

RESOLUÇÃO No , DE 1984 

Autoriza o GoYemo do Estado da Babia a alienar 
terras de_ sua proprled~i~:de, localizadas no Município 
de Iramaia, à empresa "Fazendas Reunidas Santa 

-Maria Ltda. ", atê o limite de 7.506 hli (sete mll~ qUi
nhentos e seis hectares). 

Senado Federal resolve: 
Art. 1"' É o Governo do Estado da Bahia autorizado 

a alienar terras- de sua propriedade, localizadas no Mu
nicfpio de Iramaia, à empresa denominada FazendaS -
Reunidas Santa Maria Ltda., atê o limite de 7.506 ha (se-
te mil, quinhentos e·-seis hectares), para a implantação de 
projet_o pecuáfio c_onsiderado de interesse social e econô
mico pela Secretaria do Planejamento, CiênCii~C: Tecno~ 
logia daquele Estado e 'aprovado pelo Instituto de Terras 
da Bahia - INTERBA. 
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Art. 211 -A área referida no artigo anterior será alie
nada mediante escritura de promessa de cot;npra e venda, 
com cláusula resolutiva condicionada ao fiel cumpri
mento do cronograma tisico-financeiro da execução do 
projeto. 
· Parágrafo único. A cláusula resolutiva poderá ocor· 

rer, ainda, se a empresa não iniciar a implantação do 
projeto no prazo de 1 (um) ano, contado da data da es
critura de promessa de compra e venda ou se forem para
lisadas as atividades de implantação, ficando o Governo 
do Estado da Bahia com o direito de ser reintegrado na 
posse da ãrea. 

Art. 3' Implantado o projeto, é autorizada a lavra
tora da escritura de compra e venda definitiva. 

Art. 49 Esta Resolução entra em vigor na data de 
sua publicação. 

O SR. PRESIDENTE (Lenoir Vargas) --Pa~a-se, 
agora, à apreciação do Requerimento n9 387/84 de ur
gência, lido no Expediente, para a Mensagem n" 223, de 
1984. 

Em- 'l;_'otação o requerimento. 
Os Srs. Senado"res quC_o aprovam queiram permanecer -

sentados. (Pausa.) _ 
Aprovado. 
Aprovado o requerimento, passa-se à apreciação da 

matéria que foi despachada às Comissões de Economia, 
de ConstitUição e Justiça. e de Municípios. 

So_br~ ª mesa, parecer da Comissão de Economia que 
será lido pel() Sr._ 11'-Secretârio. 

É lido o seguinte 

PARECER N• 906, DE 1984 

Da Comlsdo de Economia, sobre a Menagem a9 
223, de 1984 (n9 433/84, na origem), do Seohor Pre
sidente da RepúbUca, propoado ao Senado Federal 
seja aUtorizada a Prefeitura Municipal de Belo Hori
zonte (MG), a elevarem Cr$5.660.Zl8.76l (clnc:o bi
lhões·, seíSêentos e séSsenta mllbats, duzentos e dezol
_to mll, setecentos e sessenta e dois cnu:elros) o mon
tante de sua dfvida consolidada intema. 

I 

R~~tor: Senador L~ Cavalcan~e \ 
O Senhor Presidente da República encaminha a exam~ 

do ~nado Federal (a_rt. 42, ite!Jl VI, da Copstituição) 
proPosta no sentido de que- sefa- a Prefeitura Municipal 
de Belo Horizonte (MG) autorizada a elevar em CR$ 
5.660.218.762 (cinco bilhões; Seiscentos e sessenta mi
lhões, duzentos e dezoito mil, setecentos e sessenta e dois 
cruzeiros) o montante de sua divida consolidada interna, 
a fim de que possa contratar empréstirito jurito à Caixa 
Económica Federal, esta na qualidade de gestora do 
Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Social- FAS, va
lor correspondente a 466.322,96 ORTN deCrS 12.137,98 
em junho de 1984, deStinado à implantação de galerias 
plUviais ~naqUela Capital. 

2. Cafacterfstlcas da operaçio: 

A- Yalor:_ÇrS 5.660.2!8.762 (correspondente a 
466.322,96 ORTN de Cr$ 12.137,98 emjunho/84); 

B- Prazos: 
l - carência: 24 meses; 
2 -- de ariwrtização: I 08 meses; 
C - Encargos: 
1 -juros: 6% a.a. cobrados trinlestralmente; 
2 -:: cõrreção monetária: 80% do f_nd!ce deva-_ 

riação das ORTN; 
D .........,.. Garantia: vinculação das parcelas do Im

posto sobre a Circulação de Mercadorias (ICM); 
E- Destinação dos recursos: implantação de ga-

lerias pluviaís. - -

3. Segundo o parecer apresentado pelo órgão finan
ciador, a operação de crêdito sob exame é viável eêonô
mica e financeiramente. 
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4. O processo é a-companhado dos seguintes elemen
tos prinCipaiS: 

a) Leis n~'s 3.252 e 3.393, de 22-10-80 i: 23-II-81_ agto
rizado_ras da op~ração; 

b) Exposição de Motivos (EM n'~ 137 /84), do _ _SenhQ!:_ 
Ministro de Estado da Fazenda ao Exm"' Senhor Presi
dente da República, comunicando que o Conselho Mo
netário Naci_Qnal, ao apreciar a proposta, manifestou-se 
favoravelmente ao pleito, formulado conforme- o arL 2'<' 
da Res. n'i' 93, de 1973, do Senado Federal; e 

c) Parecer do Banco Central do Brasil,:--Departa
mento de Operações com Títulos e Valores Mobiliários~ 
favorável ao pleito. 

5. Considerado todo Q endividamento qa referida 
entidade (intra + extr~limite + operação sob exame), 
verifica-se ·qu-e nãO seriam ultrapassados os tetos que lhe 
foram fixados pelos itens I, II e III do art. 29 da Rcs. n• 
62, de 1975. 

6. Trata-se, entretanto, de uma operação extralimite 
a que, por força das disp-osições contidas no art. 29 d.a 
Res. nt 93, de 1976, não aplicam os citados limites (itens 
I, II e III) fixados no_art. 29 daRes. n962, de 1975, ambas 
do Senado Federal, haja vista -que os recursos a serem re
passados provêm do Fundo de Apoio ao DesenVolvi
mento Social - F AS. 

7. Além da característica da operação - extralimite 
-e segundo conclusão do Departamento de Operações 
com Títulos e Valores Mobiliários, a assUrição dO com
promisso sob exame não d_everá acarretar maiores pres
sões na execução õtçamentárla dos próximos exCrcfc10s. 

8. Atendidas as exigências das normas vigentes e as 
disposiçêies do Regimento Interno, concluímos pelo aco
lhimento da presente mensagem, na forma rlo seguinte: 

PROJETO DE RESOLUÇÃO .N• 124, DE 1984-

Autoriza a Prefeitura Municipal de Belo Horizon
te (MG) a ele_var ~m _Cr$ :5.6(;9.218.762 (cinco bi
lhões, seiscentos e sessenta mllhões, duzentos e dezoi
to mil, setecentos e sessenta e dois cruzeiros) o mon
tante de sua dívida consolidada interna. 

O Senado Fe_d~ra_I_r~gj_~_ 
Art. 19 E: a Prefei_tu_ra MLJ._nicipal de Belo Horizonte, 

Estado de Minas Gerais, nos termos do art. 29 da Res.o
lução n9 93, de 11 de outubro de 1976, do Senado Fede.
ral, autoriz_ada a elevar_ o _montante _d~ sua díyida co_ns_9-
lidada interna em Cr$ 5.660.218.762 (cinco bilhões, seis
centos e sessenta milhõ~. dt~zentos e dezQitO mjl, set(}o 
centos e sessenta e dois cruzeirõs), correspondente a 
466.322,96 ORTN de Cr$ 12.137,98, em junho de 1984, a 
fim de que possa Contratar um emprêstimo de igual va
lor, junto à Caixa Ec_onômica Federal, esta na qtJ:a\ida~e 
de agente financeiro do Fundo de Apoio ao Desen_volyi
mento Social - F AS, destinado à implantação de gale-
rias pluviais, naquela Capital, obedecidas as condições 
admitidas pelo Banco Central do Brasil, no respectivo 
processo. 

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

Sala das Comissões, 28 de novembro de 1984. - R&
berto Campos, Presidente-. Luiz Cavalcante, Relator
Beneditq Ferreira - Jost% Fragelli - Fábio Lucena -
Fernando Henrique Cardoso - José Uns. 

O SR. PRESIDENTE (Lenoir Vargas)- A Comissão 
de Economia concluiu seu parecer pela apresentação do 
Projeto de Resolução n9123, de 1984, que autoriza aPre
feitura Municipal de Belo Horizonte a realizar operação 
de crédito no valor de 5 bilhões, 660 milhões, 218 mil e 
762 cruzeiros, dependendo de parecer da Comissão -de 
Constituição e Justiça e de Municípios. 

Solicito aO Senador Aderbal Jurema o parecer da Co
missão de Constituição e Justiça. 

DIÁRIO DO CONGRESSO-NACIONAL (Seção II) 

O SR. AOERBAL JUREMA (PDS- PE. Para emitir 
parecer.}.:.....:.sr.----presidente, Srs. Senadores: 

O Projeto sob exame, de autoria da Corhissão de Eco
nomia do Senado Federal, como conclusão de seu pare
cer sobre a Mensagem n"' 433/84, do Senhor Presidente 
da República, autoriza a Prefeitura Municipal de Belo 
Horizonte (MG) a contratar um empréstimo no valor de 
Cr$ 5.660.218.762, (cinco bilhões, seiscentos e seSSenta 
milhões, duzentos e dezoito rriil, setecentos e seSsenta e 
dois -cruzeiros) correspondente a 466.322,96 ORTN de 
CrS-12.137,98, vigente em junho/84 junto à Caixã Eco
nómica Federal, esta na qUalidade de agente financeiro 
do FundO de-ApOio ao Desenvolvimento Social-FAS, -
destinado a implantação de galerias pluviais, naquela 
CapitaL 

O pedido de autorização foi formulado nos termos do 
preceituadó no parágrafo único do artigo 29 da Reso
lução nt93, de 1976, do Senado Federal, implicando, por 
conseguinte, a não observância dos limites fixàdos pelo 
artigo 29 da Resolução n• 62, de 28-10..;75, também da 
Câmara Alta do Congresso Nacional. 

Do ponto de vista que nos compete exarriinar, verifica
se que todas as formalidades foram atendidas, não ha
vendo óbice à tramitação normal da presente propo
sição, porquanto é jurídica, constitucional e de boa ~êc
rifca legislativa. 
~ o parecer. 

o sR: PRESIDENTE (Lenoir Vargas) - Solicito ao 
nobre Senador Passos Pôrto o parecer da ComiSsão de 
Municípios. 

O SR. PASSOS PdRTO (PDS -~SE. Para emitir pa
recer.)-_ Sr._ Presidente, Srs. Senadores: 

A matéria sob a nossa apreciação, já exaustivamente 
analisada pela autora do Projeto de Res.olução em tela, 
objetiva autorizar ·a Prefeitura Municipal de Belo Hori
zonte (MG), nos termos do _que estabelece o art. 29 da 
Resolução n9 93, de 1976, do Senado _&d_eral, a contra
tar operação de crédito no valor de Cr$ 5.660.218.762 
(cínco bilhões, seiscentos e s_essenta milhões, duzentos e 
dezoito mil, setecentos e sessenta e dois cruzeiros) corres
pondeiite a 466.322,96 ORTN de Cr$ 12.137,98, vigente 
em junho/84, junto à Olixa Econômicá Federal, esta na 
qualidade de agente financeiro do F_u_n_do_ de ApOio ao 
Desenvolvim-ento Social '::""'"' FAS, dC§tinãda à irpplan
tação de galerias pluviais, naquela Capital. 

A proposição mereceu a acolhida da Comissão de 
Constituiçãõ~e- Justiçã,- que a entendeu conforme os câ
nones legais, pertinentes ao assunto. 

Nos aspectos que competem a este Órgão TécnicO exa
minar, entendemos que o plei.to deva ser atendido nos 
termos do proposto pela Co_missão de EConom-ia da· Ca
sa, visto que a opei'ação de crédito a ser autorizada pro
piciãfâ -a·captil.ção' de águas pluviais, melhqramento ne
cessário aos setores beneficiados. 

Do ponto de vis_ta que nos CÇ!mpeteexaminar, verifica
se que todas as formalidades foram atendidas, não ba

- vendo óbice à tramitação normal da presente proposição 
porQuanto é jurídica, constitucional e de boa têcnica le-
gislativa. 

t;: o parecer. 

O SR. PRESIDENTE (Lenoir Vargas)- Os parece
res são favoráveis. 

Completada a instrução da matéria, passa-se à discus
são _do projeto em turno único. (Pausa.) 

Não havendo quem peça a palavra, encerro a discus
são. 

Em votação. 
Os Srs. Senadores que o aprovam que_iram permanecer 

sentados. (Pausa.) -
Aprovado. 
A matéria vai à Comissão de RedaçãoA 

Dezembro de 1984 

O SR. PRESIDENTE (Lenoir Vargas)- Sobre a me
sa, parecer da Comissão de Redação que será lido pelo 
Sr. !9-Secretârio. 

É_}_i~o o seguinte_ 

PARECER N• 907, OE 1984 
(Da COmissão de Redação) 

Redãçio final do Projeto de Resolução g9 114, De 
1984. 

Relaton Senador Saldanha Derzi 
A Coinlssão apresenta a redação final do Projeto de 

Resolução n9 124, de 1984, que autoriza a Prefeitura Mu
niciPal de Belo Horizonte (MG) a contratar operação de 
crédito, no valor de CrS 5.660.218.762, (cinco bilhões, 
seiscentos e sessenta milhões, duzentos e dezoito mil, se
tecentos e sessenta e dois cruzeiros). 

Sala das Comissões, 3 de dezembro de 1984, -Passos 
Pôrto, Presidente - Sandanba Derzi, Relator - José 
UnS-

ANEXO AO PARECER N• 907, DE 1984 

-- Redaçio final do Projeto de Resoluçio n9 124, de 
1984. 

Faço saber que _Q S~nado Federal aprovou, nos termos 
do art. 42, inciso- VI, da Constituição, c eu, 

, Presidente, promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO N• , DE 1984 

-=~Auto.-iz• a Prefeitura Muni_cipal de Belo Horlzon .. 
t~_(MG) a contl3tar_operaçio de crédito, no valor de 
CrS $.6®.218.76~, (cln~ bilhões, seiscentos e su
senta milhões, duzentos e dezoito mil, setecentos e 
sessenta e dois cruzeiros). 

O Senado Federal resolve: . . ·- __ _ 
Art. 19 f: a Prefeitura Municipal de Belo Horizonte, 

Estado de Minas Gerais, nos termos do art. 2' da Reso-_ 
lução n9 93, de 11 de outubro de 1976, do Senado Fede~ 
ral, áUto-ríZâda a êoritrataf operaçãO-de..crédito no valor 
de CrS 5.660.218.762. (cinco bilhões, seiscentos e sessen
ta miliJõ~. duzentos e dezoito mil, setecentos e sessenta e 
dois cruzeiroS), correSpondente a 466.322,96 ORTNs, 
consi@ra.do o valor nominal da ORTN de Cr$ 
l2.l17,98, (doze _mil, cento e trinta e_s_ete cruzeiros e no .. -
venta e oito centavos), vigente em junho de 1984,jl,lnto à 
Caixa Econômica Federal, esta na qualidade de gestora 
do Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Social- FAS, 
destinada à implantação de galerias pluvia-is, -i:iã(j_uela 
Cajiítal, obedeéidas as condições admitidas pelo Banco 
Central do Brasil, no respectivo processo. 

Art. 2?- Esta Resolução entra em vigor na data de 
sua ·publicãÇão_~ 

O SR. PRESIDENTE (Lenoir Vargas)- Achando-se 
em regime de urgência a matéria cuja redação final aca
bil di:-sei- lida, deverá ser esta submetida imediatamente à 
deliberação do_ Plenário. 

Em discussão a redaçãô finaL (Pausa.) 
N~o ~avend~ quem peça a palavra, encerro-a discus

são. 
Em votação. 
Os Sri. Sci:nad.C,-res que ã ãprovam queiram permanecer 

sentados. (Pau_s_a,)_ 
Aprovada. · -· 
O projeto vai à promulgação. 

O SR. PRESIDENTE (Lenoir Vargas) - ~ssa-s_C1 

agora, à apreciação do Requerimento n9 388/84 de ~i, 
gência, lido no Expediente, para o Oficio n' S-37 /84. 

Em votação o requerimento 
Os $rs. Senadores que o aprovam queiram permanecer 

sentados. (Pausa.) 
Aprovà:do. 
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Aprovado o requerimento, passa-se à apreciação da 
matéria que foi despachada às Comissões de Finanças, 
de Constituição e Justiça, e de MunicípiOs. 

Solicito ao Sr. SenadQr Jorge Kalume o parecer da 
Comissão de Finanças. 

O SR. JORGE KALUME (PDS ~AC. Para emitir 
parecer.)- Sr. Presidente, Sfs. Senadores: 

O Senhor Prefeito do Município de Manaus-AM, so
liCita-ao Senado Federal, com o presente oficiO,-nOS ter
mos do art. 42, item IV, da Consthl!ição, a competente 
autorização para que aquele Município possa cOritfatáf 
uma operação de empréstimO externo, no valor de USS 
20,000,00.0.QO (vinfe milhões de dólares norte
americanos) ou o ~uivalente em outras moedas, desti
nada a carrear recursos para os Programas de Educação 
e Cultura, Saúde, Saneamento, Habitação e Urbaní_smo 
e Transporte daquele MuniCípio. 

2. 1:: o ~egqint~ o_ Plano de Aplicação da operação em-
exame: 

Em milhões de US$ 

uEducação e Cultura 
ConStrução de oito (8) escolas de oito (8) s~las 
com quadra polivalente .. ·~ .... ~.--USS 1,19 
Construção de doze (12) escolas de 4 (quatro) sa-
las com quadra polivalente ....... USS 0,89 
• Saúde e Saneamento 

2,08 
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ração e a capacidade de pagamento do Estado, atê o li
mite de US$ 20,0 milhões, obedecido o_ seguinte cron_o
grama de contratações; US$ 10,0 milhões em 1984 USS 
10,0 milhões, em 1985; 

c) Exposição de Motivos n9 172 de 28 de novem_bro 
de 1984, do Senhor Mi_nistro de Estado da FãzCnda~ fa
vorável, enviada ao Senhor Presidente da República, 
propondo_ o seu encaminhamento ao Senado Federal, 
para os fins do art. 42, itém IV, da Constituição; 

d) Oficio (FIRCE-CREO n• 8~/339), do 21 de no
vembro Qe !_2ª4, do Departamento _de Fiscalização e Re
gistro de CaPitaiS Estrangeiros, credenciando 8 operaçãÕ 
em pauta, conforme atribuições conferidas pelo Decreto 

· n9 65.071, de 27w8w_69 e pelo Decreto nl' 84/128", -de29-10w 
79. 

e) comportamento da dívida estadual (interna e eXter
na); e, 

f) OfíCio n9 1.585, da Secretaria de Articulação com 
os EstadOs e Municípios - SAREM, reconhecendo o 
carâter prioritário da operação. 

6. O exame das condições creditícias da operação se
rã efetuado pelo Ministério da Fazenda, em articulação 
com o Banco Central do Brasil, nos term:os do art. 111, in
ciso II do_ Decreto n9 74.157, de 6 de junho-de 1974, as
sim que apresentada a respectiva minuta de contrato 
com -o grupo financiador. 

7. O Senhor Presidente da República autorizo_u o 
Governo do Município de Ma naus (AM) a dirigir-se ao 
Senado Federal, na forma do art. 42, item IV, da Consti
tuição. Construção de Pronto-Socorro com equipafuento~ Ins-

trumental, mobiliário e deinais complementos. 3,13 8. No caso, foram cumpridas as exigências do Regi-:. 
menta Interno (art. 403, aUneas a, b e c. Assim, opina

- ---- - mos favoravelmente à solicitação, nos termos do seguin4 

te: 

•Habitação e Urbanismo 
Dragagem, drenagem, remOção de sub-habitªções e 
urbanização do canal de Educandos eJapíinl -- 8,00 
•Transportes 
Melhoria do Sistema Yiâ_do Urbano ...... . 6,79 

2o,oo•· 

4. Em atendimento às normas da Comissão de Fi
nanças foram anexados ao pleito, os seguintes elementos 
fundamentais para a análise do endividamento estadual: 

a) resumo do dispêndio anual com o serviço da dMda 
lntralimite (principal +juros+ encargos), inclusive as ga
rantias, no_pcríodo de 5 anos, inclutdo o exercício em 
que for feito o pedido; 

b) resumo do dispêndio anual com o serviço da dfvida 
extralimlte (principal + juros + encargos), inclusive as 
garantias, no período de 5 anos, incluído o exercido em 
que for feito o pedido;--

c) resumo do desembolso _anual com o serviço da d(vi
da externa em dotar ou outra qualquer moeda, com
preendendo o principal + juros + encargos, no ·período 
de S anos, incluído o exercício em que for feito o pedido; 

d) posição atual do endividamento interno na forll!a 
do que estabelece a Resolução n~> 62, de 1975, do Senado 
Federal {art. 29, ite-ns I, II e III); 

e) informação sobre a fi'nalidade do empréstimo plei
teado (integralização de capital, financiamento específi
co de obra, serviço-ou programa), 

f) posição da dívida fntralimite; 
g) posição da dívida extralhnlte; 
h) posição da dívida externa; 
l) receita. arrecadada em 1983; 
j) operações de crédito realizadas em 1983, 

5. Para atender as disposições do Regimento Interno 
e da legislação pertinente., foram anexados ao processa~ 
do .os seguintes documentos: 

a) cópii da Lei Municipal n9 1.450, de 30 de outubro 
de 1979, autorizando_ o Governo Estadual a contratar 
uma operação de crédito externo, até o valor de USS 
60,0 -milhões; 

b) Aviso n~' 1.159, de 19 de novembro de 1984, da 
SEPLAN, reconhecendo o- caráter prioritário da ope~ 

PROJETO DE RESOLUÇÃO N• 125, DE 1984 

Autoriza a Prefeitura Municipal de Manaus
AM, a realizar operaçio de empréstimo externo, no 
nlor de USS 20,000,000.00 (vinte milhões de dólares 

-õorte--ainerlcanos) destinad-a iios Programas de Inves
timentos daquela Prefeitura. 

O Senado Federal resolve: 
Art. f~>- -.1:: a Prefeitura Municipal de Manaus, Estado 

do Amazonas, autorizada a realizar, com a garantia da 
União, uma operação de empréstiino externo, ·no valor 
de USS 20,000,000.00 (vinte milhões de dólares norte
americanos) ou o equivalente em outras moedas, de prin
cipal,junto a grupo financiador a ser indicado, destinada 
a financiar os Programas de Educação e Cultura, Saúç:Je 
e Saneamento, Habitação e U rbB.ilismo e-Transporte, 
daquele Município, obedecido o seguinte cronograma de 
contrataçõ_es: 1984, US$ 10,000,000.00 (dez milhões de 
dólares norte-americanos); em 1985, USS 10,000,000.00 
(dez milhões de dólares norte-_americanos). 

Art. 29 A oper-ação- realizar-se-á nos terinos aprova
dos pelo Poder Executivo Federal, inclusive o exam~ das 
condições creditícias da operação a ser efetuado pelo Mi
nistério da Fazenda em articulação com o Banco Central 
do Brasil, nos termos do art. 1.,, item II, do Decre_to n9 
74.157, de 6 de junho de 1974,_obedecidas as demais exi
gências dos órgãos encarregados da execução da política 
econômico~financeira do Governo Federa.!, e. ainda o 
disposto na Lei Municipal n9 1.450, de 30 de_ outubro de 
1979, alteraàa pela Lei n9 1.514, de 24 de setembro de 
1980, au~orizadoras da operàção. 

Art. 39 Esta resolução entra em vigor na data de sua 
publicação. 

1:: o parecer. 

O SR. PRESIDENTE (Lenoir Vargas)- A Comissão 
de Finanças concluiu seu parecer pela apresentação do 
Projeto de Resolução n~> 125, que autoriza a Prefeitura 
Municipal de Ma naus a realizar opeiação de empréstimo 
externo no valor de 20 milhões de dólares, dependendo 
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dos pareceres da Comissão de Constituição e Justiça, e 
da Comissão de Municípios. 

Solicito ao nobre Sr. Senador Moacyr Duarte o pare
cer da Comissão _de Constituição e Justiça. 

O SR. MOACYR OU ARTE (POS- RN. Para emitir 
parecer.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores: 

A Comissão de Finanças na forma regimental apre
senta projeto de resolução que autoriza a Prefeitura Mu
nicipal de Manaus, Estado do Amazonas, a realizar, com 
a garantia da União, empréstimo externo no valor de 

_uss-· 20,ooo;ooo.oo- (Vinte milhões de dólares norte
americanos) ou o equivalente em outras moedas, de prinM 
ciPal,junto a grupo fiilaricíador a ser indicado, destinada 
a financiar os- Programas de Educação e Cultura, Saúde 
e Saneamento, Habitação e Urbanismo e TraJ?.-sportes 
daqUele MunicTPíO, Obedecido o seguinte cronograma de 

-contratação: ern 1984, US$ 10,000,000,00 (dez milhões 
de dólares norte-americanos); em 1985, US$ 
10,061J,OOO.O"Q \dez milhões de dólares norte
americanos). 

2.. O aitigó 29 do projeto, ora sob exame, estabelece 
que -.. a opera-Ção realizar-se-á nos termos aprovados pelo 
Poder Executivo-Federal, inclusive o exame das con
dições creditícias da -operação a ser efetuado pelo Minis
tério da Fazei-Ida em articulação com o Banco central do 
Brasil; nos termos do art. 1~>, item II, do Decreto n11 

_- -74.157, de o-aejünho de 1974, obedecidas as demais e:d
gências do~ órgãos encarregados da execução da política 
ecõh.ômico-financêira ·do Governo Federal, e, ainda, o 
disposto na Lei Municipal n9 1.450~ de 30 de outubro de 
1979, modificada pela Lei n"1.514, de 24 de setembro de 
1980, autorizadora da operação. 

3. Para atender as disposições do Regimento Interno 
e da legislação pertinente além das exigências estabeleci
das pela Comissão de Finanças, conforme se conclui do 
exame do seu parecer, foram anexados ao processado, os 
seguintes documentos. 

a) cópia da Lei Municipal n" 1.450, de 30 de outubro 
de 1979, autorizando a Entidade a contratar uma ope
ração de crédito externo, atê o limite de USS 60,0 mi· 
lhões: 

b) Aviso nv 1.159, de 19 de novembro de 1984 daSE
PLAN, reconhecendo o carãter prioritário da operação, 
bem como a capacidade de pagamento do Estado, atê o 
limite de USS 20,0 milhões; 

c) Exposição de Motivos n9 172, de 28 de novembro 
de 1984, do Senhor Ministro de Estado da Fazenda, fa
vorável, enviada ao Senhor Presidente da República, 
propondo o seU eil."ca.inínhamento- ao Senado Fi:Qeral, 
para fins do art. 42, ífem IV, da Constituição; 

d) Oficio (FIRCE n• 84/339, de 21 de novembro de 
1984) - Depãrtamento de Fiscalização e Registro de 
Capitais Estrangeiros, "credericiando a operação em pau
ta, com base nas atribuições conferidas pelo Dec. n9 
65,071, de 27-8-69 e pelo Decreto n~> 84.128", de 29-10-79; 

e) comportamento da dívida Estadual (interna e ex
terna). 

f) OfíCio SAREM n9 1.585, da Secretaria de Articu
lação com os Estados e Municípios - reconhecendo a 
prioridade da operação em exame; 

4. --O exame das condições creditícias da operação se
rã efetuad_o pelo Ministério da Fazenda, em articulação 
com o Banco Centrai do Brasil, nos termos do art. }9, in
ciso II do Dec. 74.157, de 6 de junho de 1974, assim que 
apresentada a respectiva minuta de contrato com o gru
po financiador. 

- 5. -No caso, foram cumPridas as exigências constan
tes no art. _403, alíneãs a, b e c, razão por que, na forma 
do art. 108, item VI, ambos do Regimento Interno, a Co
missão de Finanças opinou favoravelmente ao pleito da 
Prefeitura Municipal de Manaus (AM), nos termos do 
projeto de resolução que apresentou. 
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6. _Nada hã que possa ser argUido contra a propo
sição, no que compete a esta Comissão ex:ãminar;-e está 
corretamente formulada sob os ângulos constitucionais e 
jurídicos, razão pela qual entendemos possa ter trami
tação normal. 
~o parecer. 

O SR. PRESIDENT~ (Lenoir Vargas) - Solicito :ão 
nobre Senador Jos~ lgnácio Ferreira o pareCer da Co
missão de Municípios. 

O SR. JOSt IGN~Cio FERREIRA (PMDB--; ES. 
Para emitir parecer.)- Sr. Presidente, Srs. Senad-ºrc;s: 

A Comissão de Finanças, como conclusão de seu pare-
cer sobre o oficio do Senhor Prefei_to Municipal de Ma
naus (AM), apresentou p00jeto de resolu.çãÔ, pelO qual 
fica .. a Prefeitura Municipal de Manaus, Estado do 
Amazonas., autorizada a realizar, com a garantia da 
União, uma operação de empréstimo externo, no valor 
de US$ 20,000,000.00 (vinte milhões de dólares norte
americanos) QU o equivalente ep1 outras moedas, de prin~ 
cipal,junto a grupo financiador a ser indicado, destinada 
a financiar os Programas de Educação e Cultura, Saúde 
e Saneamento, Habitação e Ur_banismo e Transportes 
daquele Município, obedecido o seguinte cronograma de 
contratação: em J984, USS 10~000,000.00_ (dez milhões 
de dóla_r_es norte~americanos), em 1985, USS 
10,000,000.00 {dez milhões de dólares norte
americanos)". 

2. Na forma do art. ~!. Jtem_IV, da _Resolução n' 132, 
de 1979, do Senado Federal, as proposições que envol
vam operações de crédito internas ~ externas, de qual
quer natureza, em que um ou mais municípios sejam par
te interessada, deverão merecer estudo e parecer desta 
Comissão. 

Esclarece o Senhor Prefeito-de Ma naus no oficio que 
enviou ao Senado _Federal _os detalhes das aplicações, 
que são: 

Em milhões de USS 
Educaçio e Cultura 
ConStruÇão-de (8) oito escolas de (8) oito salas 
com quadra polivalente ....•.... USS 1.19 
Construção de (12) (doze) escolas de ( 4) 
quatro salas com quadra polivalente US$0,89 2,08 
Saúde e Saneamento 
Construção de pronto-socorro com 
equipamento, instrumental, mobiliário e de-
mais complementos ... o o;~ •• : •• -~-~ .. ··--"· :.-J.t~ 
Habitàçio e urbâiifÇo 
Dragagem, drenagem, remoção _ Q.e 
subabitaçQes e urbanização. do canal de Edu-
·candos e Japiim .... -~. -· •• ~- .... ~ .. ~-. 8,00 
Transportes 
Melhoria do sistema viário urbano ....• r. . 6. 79 

20,00 

4. Na forma ·ao artigo 29 do projeto, o exame das 
condições creditícias da operação será efetucido P.elo-Mi
'nistério da FazenPa, em artículação _cOm o ~anco_ Cen
tral do Brasil, nos termos do art. 1 '• inciSo II, do Decrétb · 
n' 74.157, de 6_dejunho de 1_974, assim quC apres_entad~ 
a respectiva minuta de contr<!.tc;t co~_ ~ grUI)O financia~ 
dór. 
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5. No caso, foram cumpridas as exigências-do Regi
meritO IntCrriO-{art. 403,- alíneas a, b e e). Assim, em face 
das razões expostas~- somos pela aprovação do projeto de 
resolução, de autoria da Comissão de Finanças, ora sob 

_nosso exame. 
~o parecer. 

O SR. PRESIDENTE (Lconir Vargas)- Os parece-
res são favoráveis. 

Completada a instrução da matéria, passa-se à discus
são do projeto em turno único. 

Em discussão (Pausa.) 

Não havendo quem peça a palavra, encerro a discus
são: 

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

sentados. (Pausa.) 
Aprovado. 
A matéria vai à Comis~~Q d~ Redação. 

O SR. PRESIDENTE (Leonir Vãrgas) -Sobre a,me
sa, parecer da Comí_ssào de Redação que s_er_á lido pelo 
Sr. !"'-Secretário. 

1:. __ ii~_o o seguinte 

PARECER N• 908, DE 191U 
-(Da Cõmissão dr Redaçio) 

Redaçio final do Projeto de Resoluçio n' 125, de 
1984. 

. Rela.ior: Se~ado; PUsos Pôrto 
A Comissão apresenta a redação final do Projeto de 

Resolução n"' 125, de 1984, que" autoriza a Prefitura Mu
nicipal de Ma naus, Estado do Amazonas, a realizar ope-

- ração de eJllpréstimo externo, no valor de USS 
20~00Ó.ÍlÕO,OO (vinte milhõeS -de-~d(,)Jares),_destiitada ao · 
Programa de Investimentos daquela Prefeitura. 

Sala das Comissões, 3 de dezembro de 1984 .. - Joio 
Lobo_, Pre~idente- Passos ~ôrto, Relator ~ J~e ,Ka-__ 
lume. 

ANEXO AO PARECER N• 908, DE 1984 

Redaeio fino! do Projeto de Resolueio n'l 12!, de 
1984. 

Faço saber que o Senado _Federal aprovou, nos termos 
do art. 42, inciso IV, da ConstitUição, e eu, ; Presi-
dente promulgo a seguinte-

,.DE 1984 

AUtoriza a Prefeitura Muolc:lpal de Manaus, Esta
do do Amazonas, a realizar operaçlo de emprésdmo 
externo, no ..-alor de USS 20.000.000,00 (l'inte mi
lhões de d6lares), destinada ao Programa de lnTeati
mento daq~ela Prefeitura~ 

O Senado Federal resolv~ 
Aá~ I' ~a Prefeifura Municipal de Manaus, Estado 

do Amazonas, al!iorizada a realizar; cri~~ gãrailtia da 

Dezembro de 1984 

União, uma operação de empréstimo externO, no valor 
de- USS 20.000.000,00 (vinte milhões de dólares) ou o 
equivalente em outras moedas, de principal, junto a gru
po financiador a ser indicado sob a orientação do Minis
tério da Fazenda e do Banco Central do :erasil, destinada 
a financiar os PrOgramas dC Edu-cação e Cultura, Saúde 
e Saneamento, Habitação e Úrbanismo e Transportes, 
daquele Município, obe~ecido -o seguinte cronograma de 
contrã.taçÕe!!: em Í984, US$10.000.000,00 (dez milhões 
de dólares) e effi t985, USf IO.OOO.ÕOO,OO (dez milhões 
de _dólares) 

Art. 29 A operação realizar~se-á nos termos aprova
dos pelo Poder ExecUtivo Federal, inclusive à exame das 
condições_ cr_ed_itrcias da_ oPeração, a ~er efetuado pelo 
Ministério da Fazenda, em articulação com o Banco 
Central do Brasil, nos termos do art. 1', item II, do De· 
creto ""' 74.157, de 6 de junho de 1974, obedecidas as de
mais exigênciaS dos órgãos encarregados da_e_x~pção da 
política econõmico-financeíra do Governo Federal, e, 
ainda, as disposições da Lei Municipal n' 1.450, de 30 de 
outubro de t 979-, illterada pela Lei n9 1.514, de 24 de se
tembro de 1980, autorizadoras da operação. 

Art. 3"' Esta Resolução entra em vigor na data de 
sua publicação. 

O SR. PRESID~NTE (Lenoir Vargas)- Achando-se 
em regime de urgência a matéria cuja n;dação final ::1caba 
de ser _lida, esta será submetida imediatameq.te à delibe
ração do_ Plená.ri_o. 

- Em discussão a redação finaL (Pausa.) 
Não havendo quem peça a palavra, encerro a discus

são. 
Em votação. 
Os Srs. Senadores que a aprovam queiram permanecer 

sentados. (Pausa.) 
Aprovada. 
O projeto vai à promulgação. 

-O SR. PRESIDENTE (Lenoir Vargas) --A Presidên
cía convoca sessãO extraordinâria a realizar-se hoje, às 
19 horas e 48 minutos, com a seguinte 

ORDEM DO DIA 

-I-

Discussão, em turno único, da Redação Final (ofereci
da pela Comissão de Redação em seu Parecer n'í> 843, de 
1984): do Projeto de Lei do Senado n'í> 117, de 1979, de 
autoria do Senador Jorge Kalume, que dispõe sobre a 
aplicação, como incentivo fiscal, na ârea da SUDAM, da 
totalidade do Imposto de RC:irda devido pelas Pessoas 
Físicas e Jurídicas domiciliadas na Amazônia Legal e clã 
outras providências. 

O-SR. PRESU)~NTE (Lenoir Vargas)- Está encer
rada a sessão. 

(Levanta-se a sessão às 19 horas e 46 minutos.) 
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Ata da 244• Sessio, em 3 de dezembro de 1984 
2• Sessão Legislativa Ordinâria, da 47• Legislatura 

-EXTRAORDINÁRIA-

ÀS /9/fORAS E48 MINUTOS, ACHAM·SE PRE· 
SENTES OS SRS. SENADORES.' 

Jol'!l• Kolumo- Altovlr lool- Mlrlo Mala- Eunl· 
co Miohllos - Fôblo Lucena - Raimundo Parente
Oolvao Modosto - Odoolr So,... - Aloyslo Chaves -
Oobrlol Hormos- H6Uo Ouolros- Alexandre Costa
Jo!o C•stelo - Alberto Silvo - Helvtdlo Nunes -
Joao lobo - Almlr Pinto- Jos6Lins - Vlfllnlo Tivo
rn - 0\rlos Alberta - Mo&t:yr Dullrto- Martins Fi~ 
lho - Humberto Lucena - Moreondos Oadelho -
Ad<rb•l Juremo - Cid Sompolo - Moroo Mooiel -
Ouilh~rme: Palm'lir1il - Cu.rlos Lyra. - Lui:z: Ctv1le~.nte 
- Passos Pôrto - Jutohy Magolha .. - lomonto Jd
nior-Jo!lo C&tmon -Josê lg:nido Ferreira- Moat:yr 
D11lht- Am1ml Pcl:x.oto- Nelson Ctrneiro- Roberto 
St\tumino - Morva.n Ae:~ya:ba - Btnedho Ferreira -
Henrique Sontlllo- Mouro llufllOS -Oostlo MUllor
Josõ Fr"'!olll - Moroelo Mlronda- S.ldonho Derrl
Enõos Forlo- Lenolr V•fll••- Corlos Chiarem- l'o
dro Simon - O<:tâv!o Cordoso. 

O SR. PRESIDENTE (lenolr Vol'!los) - A listo do 
p~nc;aacust o comparedmMto de Sl Srs. Senadores. 
H11.vendo nUmero rcaimentttl~ doclraro aberta a sesslo, 

Sob o protoçio do O.us, !nloiomos nossos trobolhos. 
Sobre~ M ... , requerimentos que sotao lidos polo Sr. 

1'-Soorotllrlo. 

Silo lidos os seguintes 

REQUERIMENTO N> 339, DE ltM 

Roquoromos Ul'!loooio, nos tormos do o.tl. 311., oltnea • 
do Regimonto lntomo, poro a l'rojoto dolo! do Câmoro 
n• 241, d< l9S4 tn• 3.992/8_., no Coso doorlatm), do inl· 
oiotivo do Senhor Prosldento do Ropllbll<o, quo oltoro o 
dtnom-nã~o ~ o valor de \"tt\dmento men:W: doo: ®.fiOS 
quo espoeinoo • dâ outros pro\>I<!OOolos, 

Solo dos Sessiles, 3 do d....,bro do 19S.. - Ahyole 
a.a ... -H .................. 

REQUERIMEI'o'TO N> 3tO, DE ltM 

Nos termos do dispost<> no ort, 371, oUnoo • do Regi
monto Interno, requoromos u~ol• poro • Men"'iiOD 
n•ll6, do I~, quo "~utorl>o • l'to!Oituro Muniolpol d< 
S.,...,..b• (SI'), rom bo.., no quo ostobel""" " on. a> do 
Rosolu.;lo n• 93, d< ll·lil-16, do S...•do Fod.,.l, • oon
trotor opo1'0.;lo do ..Wito no .ai'" d< Cr$ 6. 141.04MOO 
(sois bliMes, <onto o quoronto • um mllh~ • quorento • 
dQi8 mn ~rulclros'\ 

Solo d•• ~ 3 do d....,.bro do 19S.. - Ahyole 
a.a ... -H .................. 

O SR. PRESIDENTE (l..,olr Vo~-O. requeri' 
montas li<k» ....ao "'todos • .,.,. • Ot®m do DI>, nos 
~<tmos roglmont•ls. 

O SR. PRESIDENTE (Lenoir Vo~- h......, à 

ORDEM DO DIA 

Dl<wssl<>, om turn<> 1\nk<>, do red•.;lo flnol (o~ 
...ctdo poJo Comlsslo <~<o Rodo.;lo om sou h....., n> 

Presidência do Sr. Lenoir Vargas 

a.J, de 1984), do Projeto del.cl do S...ado n• 117, 
de 1979~ de autoria do Senador Jorge Kalume,. que 
dispõe sobre a aplicaçlo- como incentivo fiscal- na 
ireo d• SUDAM, da totalidade do Imposto de Ren· 
da devido pelas pessoas fisicas o jurídicas domicilia .. 
das na Amazônia Legal e d6 outras provid&ncias. 

Em disousslo a redaçllo final. (Pausa.) 
Nio hu.vendo quem queira discuti .. Ja~ declaro-a onc:er

ntdu., 
Encerrada a dlst:usslo, a red1.çlo final 6 considerada 

definitivumente aprovada nos termos: do art. 3S9 do Re
gimento Interno, 

A matêfill vai ._ promulgaçlo, 

~ I sefi:Uintc 1. redaçlo final aprovada 

RIOlado flui .. ..,... • Lol•s..u. .. u,, 
•1m .... .,...~.~.-.......u.. 
-.oa-daSUDAM,da~ .......... 
·R--polu,_.llokuo~,.._ 
JOidlladasoaA...W.~ollot-......
du. 

O .Cong....só Nocional dooroto: 
Art. I• A ponir do Olloroioio finonooiro do 1980, som 

~duir & Legisl&~o vigente sobre a matêria, as pessoas 
rtsieas e juridi®.s domia1il.di.S n• Amuônia L•l~ po.. 
dotao oplloor ot~ 101m (com por conto) do valor do Im
posto do Rondo devido, om ornpresos que • SUDAM de
cl~re ilJ't&s :a ~ incentivos fise:a.is., inclusive as de 
~omi3. mist:a, 

Pll'Õtlrofo ~nico. As opli<oç(los previstas neste lfliao 
eons:titui~o em reeursos do Fundo de ln"VOStimento 
do AmolÕnio (FINAM) poro fin•noiomonto ~empresas 
• sor5.o oporodos no formo ostobelooido poJo Dt<:teto-l.cl 
n• 1.316, d< ll d< de<wlbro d< 197<1-
~Ati, :!>_ A oplioo.;lo pre\>lsto nosto Lei _.poJo pro

"' d< 10 (dOl) onos. 
Art. 3' Esto lclontn om •iaor no doto d< suo publi

oo.;lo. 
Art. 4• Ro--.. os dlsposlo;(los em rontririo. 

O Slt. PRESIDENTE (lonoir Vofll .. ) - &&otodo • 
m•ttti• ®nst1.nte: n:a Ofdem. do D' p:t~« à votaçlo 
do Roquerimonto n• 389, lido no Expodionto, do Ul~Õnoi• 
poro o l'rojolo d< lei do am ... n' 241, d< 1984, 

l!m vot:a~o o nqutrimento. 
Os.Sn.. Senadores que o ~pro"W:m petnm\~m smt., 

doo. (f>•uso..) 
Apro.ado. 
Apro.ado o requerimento, .,._..., ~ o.,...:io..;lo do 

motêrio. 

otsc...ao; ""' toirno dniro, do ""*'" d< lei d• 
amon •• 241, d< ~~- do inlolo.tiw do ~r 
Prosldont• do Ropdbli<o, ~·· ..._.,.. • don<>mino.;lo 
~<> voklr d<'IOnoimonto mot\sol dosoatp~.,.ospo
oill<o, • di o~uo. provld<aclos (dopondondo d< po· 
....,.. dos c~ d< s.m.;o Nbtioo Ciw • d< 
F\n•_.). 

S<>liolto d" nobre S...odor Pa,...,. Pôno <> pore<or do 
C<>missl<> do Som<;o Pôblioo Civil . 

O SR. PASSOS PORTO (PDS -SE. Para emitir pa· 
recer. Sem revislo do orador.)- Sr. Presidente, Srs. Se
nadores, esse projeto~ de iniciativa do Senhor Presidente 
da Repllblica., e visa a enquadrar na categoria de Oficiais 
de Previdbtcla alguns servidores do antigo IPASE que 
oram Aptteo Administrativos e r.......,. dlliaôadas ex
ternas, o que vale dizer, exerceram deSvio funcional, tra.~ 
bathando naquele órgito em fiscalização finaneeira. Es
ses set'Vidores terilo uma refer&tcla NM .. JS, da escala de 
vencimentos, e sallrios dos ca:rgos efetivos c empregos 
permanentes, 

O referido projeto estende ainda esses beneficlos aos 
ft.mcionârlos aposentados_ que tambêm. ex.crteram, cm 
periodo anterior, o mesmo desvio funcional. Os funcio-. 
nârios alcançados por essa lei poderio optar, no prazo 
de 60 dias. contados da sua vigancia, pela pennan~cla 
na situação-em que se encontrarem. 

O projeto, Sr. Presidente. t da maior justiça a esses 
poucos servidores do lP ASE - <:etçt de .36- que. feito 
o desvio funcional, tetlo os beneficl~ agora, dessa nova 
categoria de Oficiais de Previ.dê:ncia. 

Portanto, no tmbito da Comisslo do Serviço Pôbfico, 
o projeto merece total acolhida, 

to p•recor. 

O Slt. PRESIDENTE (lenoir VOfll"')- O parecer é 
favorbd. 

Distribufdo nobre Senador Josl: Uns o parecer do Co
missão de F'manqas.. 

O SR. Jost UNS (PDS- CE. Pan emitir parecer.) 
-Sr. Prosldonto. Sts. Sonodores: o prQjoto tom por fim 
alterar a situaçio de a.lguns agentes administrativos que 
ttttUnm, dtm.nte anos., no Instituto da Previdência c 
Assistônoio dos Servidores do Estado, lP ASE. atividados 
ligados l orreoodo.;lo do contrlboiç(los de beneficio. 
ftunma~ em stM.ça de diligênci.u er.temas. 

Ao fu:et o levl.nta.mento sotxe a abrangência da pro-
posi.;lo, o IPASE oakulou que apon .. =c-a de 36 servi
dores s.erao por da bendiclados.. Por outro lado, o proje.. 
to atinge t.mbêm. os raposeot!Kios que comprovadunente 
""""'"'"m otividodo d< dil~o Olltomo no IPASE. 

Pof Eim, Sr. Presidente, o prqieto vem apenas sanar 
uma falha que ht.:tle pN;judb .tlguns servidores. No m~ 
tanto~ nlo tn1z nenhum inoonven.iente,j:l que nlo di di
rolto à pereop.;lo de otto.wloo ou indoninçlo do qual
qutf Mtureu. 

() pore<or l'i fovwbd, Sr. Pt<sldonte. 

O SR. PliESIDENT1: (lonoir VOfll"') - Os pam:o
ressi.ofo.-~. 

Compktodo • ~o do motêrio, ~...,~ dlstus
$lo 00 projc:to em turno 'llnk:o. 

Em di:o:ussl.o. (P• .... ) 

N~<> h•""'do q...,. - • pob.•ro, <n<:<m> o dlstus
si.o. 

Em""~· 
Os Sts~ Senadom que çro~ o projeto queiram 

"""""""""' ..,.todoo.. (husa.) Aprowdo. 
() projet<> iri l oon.;lo. 
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t o seguinte o prOjeto aprovado 

PROJETO DE LEI DA CÃMARA No 241, DE 1984 
(Nv 3.992/84, na Casa de origem) 

De iniciatii'a do Sr. Presidentg_ da República 

Altera a denomlnaçio e o valor de vencimento 
mensal dos cargos que especifica e dá outras prol'idên

ci.as. 
O Congresso Nacional_ decreta: 
Art. !9 Os funcionários en_qUadrados na C~,J.tegotia 

Funcional de Agente Administrativo, qUe comprovada
mente exerceram atividades de diligente externo de arrJ:
cadação, no extirl.to lnstituto _çi~_:PJI=-vidência e Assistên
cia dos Servidores _do Estac;Jo - lP ASE, p~-;sam a ter 
seus cargo-s denominados Oficial de Previdên.cia (diligên
cias externas), corri-O vencimento correspondente à refe
rência NM-35 da escala de vencimentos e salários dos 
cargos efetivos e empregos permanentes. 

Art. 21' Os cargõs de Oficial de_Previdência (diligên
cias externas) passam, com os respectivos ocupantes, a 
integrar Quadro Suplementar e são automaticamente su-_ 
primido à medida que vagarem. 

Art. 31' A alteração do valor de v:encimento mensal 
serv"irã de base para reviSão de pro~entos dos funcio
nários na inatividade... 

Art. 41' Os -fu~ciõnãrios alcançados -por esta JefPO
derão __ optar, no prazo de 60 sessenta) dias, ContádoS da 
sua vigência, pela permanência na situação em que se en
contrarem. 

Art. 5~' A nova situação nãO prejudicará a lotação 
ou as atribuições doS funcicinâiiõS ãtingidos por esta lei. 

Art. 6~' O disposto nesta Jei não dá direitõ a per
cepção de atrasados ou a indenização de qualquer espé
cie. 

Art. 71' O órgão de pessoal do Instituto de Adroini_s
tração Financeira da Previdência e Assistência SociaL~ 
lAPAS, apostilará sob sua responsabilidade, os _tít1J.l9s, 
dos servidores beneficiários desta lei, em adimplemento 
das condições a que se refere o art. I.,. 

Art. 8~' A despesa com a execução desta l11i correrá à 
conta das dotações orçamentárias próprias do tnstituto 
de Administração Financeira da Prevídênda e Assistên
cia Social - lAPAS. 

Art. 9~' Esta lei, inclusiVe quanto a seus efeitos finan
ceiros, -entra em vigOr na data de sua publicàção. 

Art. 10. Reyogam-se as disposições em contr~ricf. 

O SR. PRESIDENTE (Lenoir Vargas) - P~a~se 

agora à votação do Requerimento n"' 390, lido no EXpe
diente, de urgência para a Mensagem Presidencial n' 
226, de 1984. 

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

dos. 
Aprovado. 
Aprovado o r(:querimento, passa-se à apreciaçãO da 

matéria que foi 'despachada às Comissões de Economia; 
de Cõnstitfi_ição e Justiça e de Municípios. 

Sobre a mesa, o pareCer da Comissão de Economia 
que vai ser lido pelo Sr. 1~'-Secretârio. 

1:: lido o seguinte 

PARECER No 909, DE 1984 

Da Comlssio de Economia, sobre a Mensagem n' 
226, de 1984 (n' 438/84, na origem), do Senhor Pre
sidente da República, submetendo i apronçlo do Se
nado Federal, proposta parti que ~eja autorizada a 
Prefeitura Mualclpal de Sorocaba- (SP) a coatra
tar operaçio de crédito no valor de CrS 6.141.042:.000 
(sel5 bUhõe5, cento e quarenta e um mllhões e qua-rn~ 
ta e dois mil cruzeiros). 

Relator: Senador Severo Gomes 
Com a Mensagem n' 226/84, o Senhor Presidente da 

República. submete à deliberação do Senado Federal 

DIÁRIO DO CONGRES~O NACIONAL (Sei;ão II) 

pleito da Prefeitura Municipal de Soroc_a_ba (SP) que ob
jetiva oontrat.ar, junto ao Banco do Estado de São Paulo 
S.A., este na qualidade de agente financeii"Q-dO--Banco 
NacionaLda Habitação,ª- seguinte operação de crédito: 

Caracteristicas da operaçio: -

A- Valor: Crl6.141.042~000,00 (corresponden-
te a 600.000 UPC, de Cr$ 10.235,07, em abrTI/84); 

B-Prazo: 
r - de carência: 24 meses; 
2 - de amortização: 240 meses; 

- Ç -- Encarg05: 
I- juros: 10,5% a.a. (BNH); 1% a.a.__(Ag. f.in.); 
2 _:.. correção monetâria: pela variação trimestral 

da ORTN; 
3- taxa de administração do BNH: 2%:
D-Gtlrantia: vinculação de. quotas_-partes do 

ImPosto sobre a Circulação de Mercadorias (ICM); 
E- Destrinação dos recursos: execução óe obias 

do Projeto CURÃ em diversos bairros do muniCí
- pio. 

Ó c·ón~eu10Monetário Nacionªl prOnunciou-Se pelo 
encaminhamento do pedido, levãndo-em Cõntã O -PãreCef 
têcníco do Banco Central do Brasil e a infofriiâÇào da Se
cretaria de Planejamfmto da Presidência da República de 
nada ter a opor à realização da operação em causa. 

No mérito, o financiamento do Projeto CURA (Co
munidade Urbana de Rec~peração acelerada) enquadra-
se em casos análogos que têm merecido a acolhida da 
Casa, até mesmO porque se trat.am de investimentos re
produtiVos que fazem retornar aos c9fres públic~sboa 
par(e_ dos cãpitais empregãdos~ -

Ademais, a utilização do mecaTiismo do empréstimo 
aos fundos especiais, por iflteffuédio do BNH, é uma das 
raras alternativas de que ainda dispõem os municípios 
brasilein:is paf.ã. resolverem os graves problemas sob as 
suas responsabilidades, notadamente àqueles viriCUTados 
ao aparelhamento urbano, tais coinO:- energ-ia elétrica, 
escoamento de águas pluviais, sistema viário e pavimen
tação, t;ansJ,orte coletivo, iluminação pública, comuni-
cações _em geral, educaçã,o e cultura, saúde, abastecimen
to, recreação e serviços públicos etc. 

A despeito dos altos custos embutidos_po processo en
dividamento (motivado pela estrutura do atual_sistema 
Tributário nacional), entendemos que a menSagem deva 
ser acolhida, nos termos do seguinte: 

PROJETO DE RESOLUÇÃO No 126, DE 1984 

Autoriza a Prefeitura municipal de Sorocaba 
(SP), a contratar operaçio de crédito no valor de Cr$ 
6.141.042.000 (seis bUhões, cento e quarenta e um Dll-
lhões e quarenta e dois mil eruzelfos ). -- -

O Senado Federal resolve: 
Art. --rv- -~a Prefeítura Municipal de Sorocaba, Esta

do de São Paulo, nos termos do art. 21' da_Resolução n~' 
93, de II deoutubro_d_e 1976, do Senado Federal, autori
zada cOntratar õpéração de crédito no valor de Cr$ 
6.141.042.000 (Seis bithões cento e quarenta e um mi
lhões e quarenta e dois mil ciuzeiTos) correspo~dente a 
fc:iOJRJIT-UPCS~ consideradO o valor noffiinal da UPC de 
Cr$ 10.235,07 (dez mil, duzentos e trinta e cinto.cfuzei
ros e este centavos) vigente em abril de 1984, junto ao 
Banco do Estado de São Paulo S.A. sete na qualidade de 
agente financeiro do Banco Nacional da_Habitação -
BNH, destinada à execução de obras do ProjetO CURA, 
em diversos bairros Qo Município, obedecidas as ç_on
dições admitidas pelo Banco Central do Brasil, no res
peCtívõ- Processo. 

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

Sala das Comissões, 21 de novembro de 1984.- Ro
berto Campos, Presidente - Severo G01nes, Relator -
José Llns- José Fragelll- Lulz Cavalcante- Octaívlo 
Çardp~_- -Jorge Kalume. 

Dezembro de 1984 

O SR. PRESIDENTE (Lenoir Vargas) - -0 Parecer 
da Comissão de Economia conçlui pela apresentação do 
Projeto de Resolução n11 126/84, que autoriza a Prefeitu, 

_ ra----Munieipal de Sorocaba a contratar operação de crédi· 
-to, dependendo de pareceres das Comissões de Consti· 
tuiçào e Justiça e de Municípios. 

Solicito ao nobre Senador Hélio Gueiros o parecer da 
Comissão de Constituição e Justiça. 

O SR. Hl!:LIO GUEIROS (PMDB --PA. Para emitir 
parecer.) -Sr. Presidente e Srs. Senadores: 

O presente Projeto de Resolução, da Comissão -de 
Economia do Senado Federal, como conclusão de seu 
Parecer sobre a Mensagem n9 226(84, do Senhor Presi
dente da República, autOriza a Prefeitura ~unicipal de 

-Sorocaba (SP) a._ contratar empréstiriio no valor de Cr$ 
6J41.042.000 (seís bilhões, cento e quarenta e um mi
lhões e quarenta e dois mil cruzeiros), destinado à exe
cução de obras do- Projeto CURA, _em divefsos bairros 
daquele Muníçípio. 

O pedido foi formulado nos termos do preceituado no 
Artigo 2~' da Resolução n9 93, de 1976, do Senado Fede-

- r~l • .im-plicando, por Cánseguinte, a não observância dos 
limUes fixados no artigo 2~' da Resolução nl'_ 52, de 1975, 
tH.Inbém do SenadÕ Federal, e se faz acompanhar de toda 
documentação exigida pela legislação. 

Assim, verifica-se que a proposição foi elab-orada cofl
so-ante as Prescrições legais e-regimentais aplicáveis à es
pêcie, merecendo, por isso, o nosso encaminhamento fa
vorável, no que_ tange aos aspectos de constitucionalida
de, juridicida_de e técnica legislativa. 

.to parecer. 

0 SR. PRESIDENTE (lenoir Vargas)- SolicitO__ao 
Nobre_senadQr_Marcelo Miranda o parecer da Comis
São --de Municípios. 

O SIL MARCELO MIRANDA (PMDB - MS. Para 
emitir pãrecer.) --Sr, PreSidente e Srs. Set')ad_orçS: 

O Presente Projeto de Resolução, de autoria da Co· 
missão de Economia do Senado_ federal, como conclu
são de seu Parecer sobre a mensagem n9 226/84, do Se
nhor Presidente da República, autoriza a Prefeitura Mu
nicipal de Sorocaba (SP) a contratar empré!otimo no va
lor áe Cr$- 6.141.042.000 (seis bilhões, cento e quarenta e 
~rn milhõ:s _e quarenta e dois mil cruzeiros);-destinado à 
éiecuç~O-dt!.obras do Proj$:to CURA, em diversos bair-
ros daquele Município.- -

A proposíçãii mereceU a acolhida da Comissão de 
Constituição e Justiça, que a entendeu conforme os câ
nones legais, pertinentes ao assunto. 

Nos aspectos que competem a este Órgão Técnico exa
minar, entendemos que o pleito deva ser atendido nos 
termos do proposto pela Comissão de Economia da Ca~ 
sa, visto -qiie a operação de crédito a ser autorizada car
reará grandes beneficias para a ârea beneficiada pelo 
projeto: 
-tste o parecer. 

O SR. PRFSIDENTE (Lenoír Vargas) - Os parece-
res são favoráveis. - · 

Completada a instrução da matéria, passa-se à discus
são do projeto em turno único. 

Em discli&são. (Pausa.) 
Não ·havi:ndO cillem peça a p·alavra, encerro a discus

são. 
Em votação. 
Os Srs- senadores que o aprovam queiram permanecer 

sentados. (Pttusa.) 
Áp-rOvaào-. 
A matéria vai à Comissão de Redaçào. 

O SR. PRESIDENTE (Lenoir Vargas)- Sobre a me
sa, parecer da Comissão de Redação que serã lido pelo 
Sr. 1~'-Secretáfio. 
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1:: lido_ o l)eguinte 

PARECER N• 910, DE 1984 

(Da Comissão de Redaçio) 

Redação tinaJ do Projeto de Resoluçio n9 126, de 
1984-

Relator: Senador Saldanha Derzi 

A Comissão apresenta a redação final do Projeto de 
Resolução n"'126, de 1984, quC autoriza a Prefeitura Mu
nicipal de Sorocaba, Estado de São Paulo, a contratar 
operação de crédito no valor de CrS 6.141.042.000 (seis 
bilhões, cento e quarenta e um milhões e quarenta e dois 
mil cruzeiros). 

Sala das COmíSsões,_3 de dezembro de 1984.-Passos 
P6rto, Presidente - Saldanha Derzi, Relator - José 
Lins. 

ANEXO AO PARECER N• 910, DE 1984 

Redação final do Projeto de Resolução n"' 126, de 
1984. 

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

RESOLUÇÃO W DE 1984 

Autoriza a Prefeitura Municipal dé Sorocaha, Es
tado de São Paulo, a contratar operaçio de crédito no 
valor de CrS 6.141.042.000 (seis bilhões, cento e qua
renta e um mUhões e quarenta e dois mil cruzeiros) 

O Senado Federal resolve: 
.n.n. l"' ta Prefeitura Municípal de Sorocaba, Esta

do de São Paulo, nos termos do art. 2"' da Resolução n"' 
93, de 11 de outubro de 1976, do Senado Federal, autori
zada a contratar operação de crédito no- valor de CrS 
6.141.042.000 (seiS bilhões, cento e quarenta e um mi
lhões e quarenta e dois mil cruzeiros) correspondente a 
600.000 UPCs, considerado O Valor nominal da UPC de 
CrS 10.235,07 (dez mil, duzentos e trinta e cincO cruzei
ros e sete centavos) vigente em abril de 84, junto ao Ban
ca do Estado_ de São Paulo S.A., este na qualidade de 
agente financeiro do Banco Nacional da Habitação -
BNH, destinada à execução de obras do Projeto CURA, 
em diversos Oairros do Município, ObC:dCcidaS as co-n:. 
dições admitidas pelo Banco Central do Brasil, no res
pectivo processo. 

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

O SR. PRESIDENTE (Lenoir Vargas)- Achando-se 
em regime de urgência a matéria cuja redação acaba de 
ser licfa, deve ser esta submetida à imediata apreciação 
do Plenário. 

Em discUssão a redação final. (Pausa). 
Não havendo quem peça a palavra, encerro a discus

são. 
Em votação. 
Os Srs~ Senadores que a aprovam queiram permanecer 

sentados. 
Aprovada. 
O projeto Vai à promulgação.-

O SR. PRESIDENTE (Lenoír Vargas)- A Presidên
cia convoca os Srs. Senadores para uma sessão extraor
dinária a realizar-se amanhã, às -10 horas, cOm a Seguinte 

ORDEM DO DIA 

Discussão, em turno único, da redãção finãi(õf6fec:ida 
pela ComisSão de Redação em seu Pãrecer n'~ 824, de 
1984), do Projeto de Decreto Legislativo n' 13, de 1984 

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seçã() II) 

(n"' 43/84, na Câmara dos Deputados), que aprova o tex
to do Tratado da Comunidade Ibero-Americana d,e Pre
vidência Social, concluído em Quito, a 17 de março de 
1983. 

O SR. PRESIDENTE (Lenoir Vargas)- Estã encer
rada a sessão. 

(Levanta-se a sessão às 19 horas e 58 minutos.) 

DISCURSO PRONUNCIADO PELO SR. 
MOACYR DUARTE NA SESSÃO DE 30~/I-84 E 
QUE. ENTREGUE À REVISÃO DO ORADOR. 

-SERIA PUBLICADO POSTERIORMENTE. 

O SR. MOACYR DUARTE (PDS - RN. Como 
Líder, pronuncia o seguinte discurso.)- Sr. Presidente, 
Srs. Senadores: -

Exercendo eventualmente a Liderança do PDS, não 
poderei ficar silente diante dos comentários do nobre 
Líder do PMDB, feitos há alguns instantes. Mui amigo, 
Sr. ~residente, mui ãmigo mesmo o eminente Senador 
Qgstão ~aUer~quando ]~menta e_lamenta profundamen
te o enfraquecimento do PDS. _a_ evidente e inquestioná
vel, Sr. Presidente, que o nosso Partido atravessa uma 
grave crise. Temos que admitir qrie fatores diVersos, exó
genos e endógenos, contribuem para provocar crises Cm 
diversos partidos nacioniis e niesmo internacionais. 
Qual o partido nacional, e nos reportemos de 1946 aos 
dias atuais, que não teve os seus momentos e os seus dias 
de grandes crises. O Partido Social Democrático, a 
União Democrática Nacional, o Partido Trabalhista 
Brasileiro, o Partido Social PrOgresSista, a então Esquer
da Democrática, até o Partido Comunista -Brasileiro; 
Corisiderada um par"tido, até então monolítico, hoje se 
divide nas mais diversas tendências. Quantas crises teve 
que atravessar, impavidamente, o Partido do Movimen
to Democrático Brasileiro? Eu me recordo, Sr. Presiden
te e Srs. Senadores, que há pouquíssimos anos., quando o 
Senhor Presidente da República, por inspiiaçâo, não sei 
de _quem, desejou suspender a vigência do instituto da fi
delidade partidária por algum tempo, para permitir a 
acomodação_ das diversas tendências que se agrupavam 
nos diversos partidos nacionais, o PMDB foi o primeiro 
a se Insurgir Contra a idéia piesidendaf da SUspensão 
temporária do instituto ~a fidelidade partidária, sob a 
alegação que essa sugestão governamental tinha como 
objetivo O esvaziamento dO S:rande partido da Oposiçãó, 

-permitindo e estimtJ.lando, assim, a debandada de muitOs 
de seus fi_liados e dàs seus próceres mais ilustres e mais 

· eminentes. 

Solf daqueles, Sr. Presidente, Que defendCm por pri~cf
pio, por formação, por convicção, não apenas o direito 
de ir e vir, como também o direito da livre manifestação 
do pensamento. Mas o instituto da fidelídade partidária 
tão malsinado nos dias de hoje, e contra o qual se inSur
gem personalidades, as mais respeifâveis do mundo poli
tico brasíleirõ, durante algum tempo, teve os seus defen
sores tanto na Bancada do Goverrio, quanto na_Lhostes 
dos eminentes e insignes oposicionistas. Eu aCho, _Sr. 
Presidente que o PDS atravessa uma crise conjuntural, 
m~s este P~_ti~o talvez seja sensível ao trabalh_o gue e-stá 
sendo _desenvolvido por muitos dos seus líderes, com 9 
escopo de repensá-lo e fazer com que ele possa renasce-r~ 
como a Fénix da lenda grega, de suas próprias cinzas. 

Sou daqueles que acreditam, Sr. Presidente, que- o 
PDS, a suã tendêil.Cia e a sua ínclii.tação êa: Ge tornar-se_o_ 
gtáfide partido de Oposição ao Governo do preclaro ex
GoVerriaóor de Millas aerrus;~se eteito fOr, e eSSaSBã.n
cadas que aqui se encontram, com ·algumas honrosas ex
ceções-a-partir da instalação da próxima Sessão Legisla
tiva, apenas mudarão de lugares. Mas nós, Sr. Presiden
te, creio__que reu_nificados, rehascidos, revigorados sere-
mos e nos constituiremos no grande Partido oposicionis
ta ao Governo, que tudo indica se instaurará no próximo 
dia 15 de março, porque, Sr. Presidente, não acredito em 
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democracia com um partido único, e desde que me iniciei 
na vida pública aprendi que Parlamento sem oposição 
não é substantivo, é adjetivo. 

Nós vamos, Sr. Presidente, como oposição que sere
mos, exigir o que nos cabe e cobrar o que nos é devido. 
Esse -é õ papel da Oposição, papel que haveremos de de
sempenhar com coragem, com altivez e, sobretudo, com 
patriotismo. Apenas, Sr. Presidente, mais um pensamen
to que, na qualidade de Lfder eventual desta Bancada, 
pretendo manifestar: a Bancada do PDS,- no Congresso 
Nacional, é tão responsável pelos êxitos como também 
pelas frustrações do Governo do Presidente João Baptis

~ ta rigue1rédo. 

Carregamos sobre os nossos ombros as vantagens e as 
desvantagens de sermos Partido do Governo, embora re
conheçamos que jamais fomos Partidos no Governo. 
Mas nem por isso q:eixaremos de abdicar das responsabi
lidades de termos sido o alicerce sobre o qual se assentou 
o Go_verno do _Presidente João Figueiredo, e responsá
veis, também, por muitos dqs seus êxitos, iD.clusive pela 
consolidação do seu maior projeto político, que foi o 
projeto de reabertura democrática, recolocando o_ País 
nos trilhos da legalidade e retirando-o do arbítrio e do 

~ \{Utoritarismo. 

O Sr. Pedro Simon- Permite-me V. Ex• um aparte? 

O SR. MOACYR DUARTE- Ouço, com muita hon
ra, o aparte do eminente Senador Pedro Simon. 

O Sr. Pedro Simon- Nobre Líder, nós vivemos neste 
momento um instante da maior importância, do maior 
significado. No momento em que V. Ex', como Líder do 
Governo; vem aqui e anuncia-a antecipação de um resul
tado que a Nação jã sabe, que é a vitória do candidatO 
Tancredo Neves, e se predispõe de uma maneira alta-
mente nobre e elogiável, à posição que o seu Partido ha
verá de adotar na Liderança da Oposição no nosso País, 
acho este moment~_ muito significativo e muito impor
tante. Acho esta hora aqui, no Senado Federal, uma 
hora realmente magnífica, porque estamos dando um 
passo muito irriportante para a retomada da democracia. 
V. Ex• como Líder do Partido do_ Governo estã a reco
nhecera- que os fados determinaram- a vitória de Tan
ctedo Neves-, está a admitir, é normal e lógico, mas, é 
importante, ã. Posse de iãncredo Neves; e- está a anteci
par o que deve ser o papel do PDS de oposição ao futuro 
Goveriw-: É uma missão bonita e nobre, eminente Sena
dor, nós a desempenhamos durante 20 anos, não-espera
mos- que V. Ex• leve tanto tempo, 20 anos foi o tempo 
que nós a desempenhamos. V. Ex• desempenhará uma 
oposição a um governo democrático que estará voltado 
para a normalida9-e democrátiCa numa época mais tran
qilita das dificeis que nós atravessamos de 64 para cá, 
onde as injunções, os problemas, os dramas, os atas ins
titüC(onais, as questões que V-ieram acima dos partidoS e 
acima do Parlamento dificultaram a nossa vida. V. Ex•s 
haverão de liderar uma Oposição que batalhará para 
criã.rmos uina AsSeinbléiã Nacional ConStituinte, na 
qual nós todos, congregados acima de Partidos, havere
mos __ de _çlebater idéías-- para o novo pacto social. Mas, me 
parece, nobre Senador, algo realmente importante eu 
não poderia deixar de destaca~ com o mais sincero elogio 
a atitude de V. Ex•, que achÕ magnífica, em um gesto de 
grandeza, em uma .humildade que dignifica que, real
m~nte, dem_onstra,_ que estamos começando a viver nos
sos dias neste País. Não é o Líder do Governo prevendo, 
buscando, criando ameaças; não é ameaçando, não é 
inovando fórmulas, não é batendo nos quartéis mas é, 
pelo contráriO, dizendO como diz V~Ex.•: ganhará a Opo
sição, Tancredo serã o Presidente, nós haveremos de fa
zer, tenho certeza, com muita digriidade a oposição. Que 
seja feliz V. Ex• e os seus colegas na brava e brilhante 
missão de fazer oposição a Tancredo Neves. 

O SR. MÜACYR DUARTE- Eu agradeço-o -aparte 
do eminente Senador Pedro Simon que me distinguiu 
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sobremodo. Apenas, me permito chamar a atenção de S. 
Ex• que quando me referi ao- eminente candidato Dr. 
Tancredo Neves, usei a expreSsão no condicional ao afir
mar que se o eminente ex.-Goveroador de Minas Gerais 
viesse a investir-se no poder a I 5 de março de 1985? cer
tamente, o PDS passaria a se constituir no grande Parti
do de Oposição ao seu Governo. Depois de repensado e 
de reagfutinado como preconizam alguns dos seus pare
dres mais eminentes e ilustres. 

O meu discurso foi neSse sentido, porque, pelo menos 
nos dias de hoje, aritmeticamente- e a aritmética~ uma 
ciência positiva e exata ...:... tudo faz crer ã muitos que a 
vitória do Dr. Tancredo Neves já se cfescortina_, mas não 
desejaria me arriscar a uma premonição de que S, Ex.• se 
investirá no cargo -de Presidente da República Federativa 
do Brasil, a 15 de março, embora tudo indique. 

Sr. Presidente, seremos certamente oposição, com a 
defecção talvez de alguns de nossos companheiros hoje 
situacionistas. Certã"rtfente, se á paciência ~ a grande vir
tude dos políticos, quem. sabe se amanhã, ou depois, esta 
Bancada será honrada com o concurso e a colaboração 
valiosa de muitos que hoje cantam hinos de lOUvor e di
zem hosanas ao Dr. Tancredo Neves. E esta Bancada os 
receberá de braços abertos, e eles haverão de comungar 
conosco, de se identificar conOsco nos rilesriloS prop-óSi
tos, sem discriminação, como está ocorrendo com ex
companheiros nossos que estilo p-rovocando ciúmes ni'io 
escondidos nos arraiais oposicionistas-que--ainda não as~ 
similaram esses jov_ens turcos. 

O Sr. Gastio Müller- Permite V. Ex• um aparte? 

O SR. MOACYR DUARTE- Pois não, honra-me o 
aparte do nobre Senador Gastão Miiller. 

O Sr. Gastão Müller- Embo_ra V. Ex• não me citasse 
nominalmente, mas como Lrder do PMDB, eu falei na
quele momento, estava na Liderança, e não gostei quan
do V. Ex• deu um tom'irônico ao mui amigo. Mui _amigo, 
quer dizer sentido irónico da ~mizade. Expressão essa 
popularizada no Br_asil inteiro por um grande humorista 
brasileiro na TV Globo. Não. Estou sendo coerente com 
o raciocínio gue V. Ex• prestou atenção, me honrou com 
sua atenção. Primeiro, li os artigos do O Estado de S. 
Paulo e O Globo, defendi a tese, o princípio de que o Par
tido _Social Democrático está ameaçado de um esfacela
mento. E ressaltei, em todas as oportunidad~ que eu 
acho, não como mui amigo, mas como amigo de fato, o 
enfraquecimento total ou o esfacelamento, estraçalha
mento - o que quer dizer - do PDS é desagradável e é 
o enfraquecimento de toda a _nossa classe. Comparei até 
com uma casa geminada. Nas casas geminadas se uma 
parede começa a rachar ou se enfraquecer, enfraquece 
todo o sistema da casa geminada, que seria então o siste
ma político brasileiro. De modo que concordo com V. 
Ex• no que está dizendo, só queria ressalvar esse ponto, 
porque eu nilo o fiz com o sentido irônico da palavra. 

O SR. MOACYR DUARTE- Sr. PreSidente, enca
reço a V. Ex• que detennine a retirada das notas taqui
gráficas da expressão mui amigo, que melindrou e sensi
bilizou o emirientc colega Senador Gastão MUller. Não 
roi essa a minha intenção. Substituo a expressão por 
muito amigo, pois não tive qualquer propósito de ironi-
zar. 

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

O Sr. Gastão MUller - Muito obrigado, Senador. 

ATO N• :16, DE 1!184 
DA COMISSÃO. DIRETORA 

A Comissão Diretora do Senado Federal, no uso das 
suas atribuições regimentais c à vista do que estabelece a 
R.csoluçã.o nt 66, de 1984, resolve: 

DIÁRIO DO CONGRESSO NAÓOJ'rAL (Seção ll). 

Designar Comissão composta pelos Senhores: Dr. Ai
man Nogueira da Gama, Diretor-Geral; Dr. Pedro Ca
valcanti D•Atbuquerque Neto, Diretól' da Assessoria; 
Dr, Alberto Moreira de Vasconcellos. Consultor-Geral; 
e Dr. Rui Janiques. Diretor Executivo do PRODASEN, 
para, sobre a Presidência do prizrieiro e no prazo de ses
senta dias, estudar a possibilidade de ser aplicado aos 
serVidor~ do PRODASEN o regim_e ~tatutârio, deven
do ser sugeridos, se ror o caso, os A tos_ e medidas neces
sários a sua aplicação. 

Sala Qa Comissão Diretora', 29 de nOvembro de 1984. 
- Moacyr Dalla- Jaisoo Barreto- Lomanto Júnior
Henrique Santillo- Lenoir Vargas- Raimundo Pareo~ 
te. 

COMISSAO DE ECONOMIA 

27• Reunião, realizada ~m 2_1 ~e novembro .de 1984 

Ás dez horas do dia vinte e um de noveriibro de; mil 
novecentos e oitenta e quatro, na-sala de reuniõ~es da Co
misSão, Ali senador Nilo Coelho, presentes os Srs. se
nadores Roberto Campos: Presidente, José Lins, José 
Fragelli, Luiz CavalCante, Severo Gomes, Octávio Car
dóso e Jorge Kalume, reúne-se a Comissão_ de Econo~ 
rriia. Deixam de comparecer, por motivo justificãdo, os 
Srs. Senadores Benedito Ferfeiia, JOão Castelo, Albano 
F'rãnco, Ferriando Henrique Cardoso, Cid SampaiO e 
Fâbiá Lucena. Havendo númerO regíriH:ntal, o Sr.-Presi
dente deClara abertos os trabalhOs, dispensandO a leitura 
da Ata da reunião anterior que ê dada como aprovada. 
São- apreCiadaS as" segUinteS matéflàs-:-oMensagem "' 
192/84.....:..: Do Sr. Presidente da República, submetendQ 
à aprovação do SeDado Federal, proposta do Sr. Minis
tro da Fazeilda, para que seja autorizado o Governo do 
Estado do Rio Grande do Sul a elevar, temporariamen
te, ein Cr$ 90.310.588.007 o montante de sua dívida con
solidada interna. Relator: Senador Octávio Cardoso. Pa
recer. favorável, concluindo por um Projeto de Reso
lução. Não havendo quem queira discuti-lo, o parecer é 
dado como aprovado. Mensagem n' 194/84 - Do Sr. 
Presidente da República, submetendo à aprovação do 
SCi1ado Federal, proposta do Sr. Mini.Stiõ da Fazenda, 
para que seja autoriZado o Governo do Estado _do Rio 
Grande do Sul a elevar, temporariamente, em Cr$ 
14:1-8.370.403.394, o montante de sua dívida consolidada 
interna. Relator: Senador Octávio Cardoso. Parecer: fa
vorável, concluindo por um Projeto de Resolução. Não 
há objeção, sendo o parecer aprovado. Mensagem R' 

193/84 - Do Sr. Presidente da República, submetendo 
à aprovação do Senado Federal, proposta do Sr. Minis
tro da Fazenda, para que seja autorizado o Governo do 
Estado de Santa Catarina a elevar, temporariamente, em 
CrS 6.790.738.566 o montante de sua dívida consolidada 
interna. Relator: Senador Josê Lins. earecet: favorável, 
c_oncluindo por um Projeto de Resolução. Não hã dis
cussão e a Comissão aprova o parecer. Mensagem nt 
195/84- do Sr. Presidente da República, submetendo à 
aprovação do Senado Federal, proposta do Sr~ Ministro 
da Fazenda, para que seja autorizado o Governo doEs-_ 
tado de Santa Catarina a elevar, temporariamente. ein 
Cr$ 14.307.923.098 o montante de sua dívida consolida
da interna. A Comissão aprova o parecer proferido. 
Mensagem nt 215/84- Do Sr. Presidente da República. 
submetendo à aprovação do Senado Federal. proposta 
do Sr. Ministro da Fazenda, para que seja autorizado o 
Governo do Estado do Rio de Janeiro a eleVar, tempora
riamente, em. CrS 1.145.050.000 o montante de sua divi
da consolidada. Relator: Senador José Fragelli. Parecer: 
favorável.. concluindo por um Projeto de Resolução. 
Não havendo discussão, o parecer é- dad9 como aprova
do. Mensagem n' 211/84- Do Sr. Presidente da Re
püblica, submetendo à aprovação do Senado_ Federal, 
propost;do Sr. Minitro da Fazenda, pará que sej:i aôtô= 
rizado o Governo do Estado da Paraíba a elevar, temp<>-
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rariamente, em CrS 24.853.830.000 õ montante de sua 
dívida consolidada interna. Relator: Senador Octávio 
Cardoso. Pareeer: favofâvel, concluindo por um Projeto 
de Resolução. O parecer ~ aprovado pela Comissão, 

Mensagem n9 22_1/84- Dos~. Presidente da ReP6blica, 
submetendo à aprovaçã.oodo Senado Federal, proposta 
do Sr. Ministro da Fazenda, para que seja autorizado o 
Ooy~tno do ~stado Q_~ ParªíQa a congatar Qpera~o de 
crêdito no valor de CrS 8.285.120.32:1. Relator: Senador 
OctávjO Cá.rdoso. Par~:e~r: favorável, concluindo por um 
Projeto-~e Resolução. Não havendo objeção, o parecert: 
consideiado aProvado, Mensagem n9 226/84 - Do Sr. 
Presidente da República, submetendo à aprovação do 
Senado Federal, proposta do Sr. Ministro da Fazenda, 
para que seja autorizada a Prefeitura Municipal de Soro· 
ciba -(SP), a contratar operação de crédito no valor de 
Cr$ 6.14L042.000. Relator: Senador Severo Gomes. Pa· 
recer: favorável, concluindo por um Projeto de Reso
lução. Não há manifestação em conti'ârio, sendo o pare
cer aprovado. Prosseguindo, o Sr, Presidente solicita ao 
Sr. Senador .SeVero Gomes que assuma a direção dos 
Trabalhos, a fim de que po.ssa relatar os itens a sCgUír: 
Mensagell?- n' 229/84- Do Sr. Presidente da República, 
submetendo à aprovação do Senado Federal, proposta 
do Sr. Miriísiro da Fazenda, para que seja autorizado ·o 
Governo do Estado de Mato Grosso a elevar, tempora
riariiente, em Cr$ 36.876.518.417 o montante de-sua-dívi
da consolidada. Relator: Senador Roberto Campos (a
vocado). Parecer: favorável, concluindo por um Projeto 
de Resolução. Não havendo objeção, o parecer~ aprova
do. Mensage_m n_9 230/84- Do Sr. Presidente da Repúbli
ca, submetendo à aprovação do Senado Federal, propos
ta do Sr. Ministro da Fazenda, para que seja autorizada 
a Prefeitura Municipal de Cliiabá (MT), a contratar ope
ração de crédito no valor de Cr$ 5.260.260.487, Relator: 
Senador Roberto Campos. Parecer: favorável, conCluin
do por um Projeto de Resolução. Não há discussão, sen~ 

- do o parecer aprovado. Mensagem n9 231 (84 - Do Sr. 
Presidente da República, submetendo à aprovação do 
Senado Federal, proposta do Sr. Ministro da Fa~enda, 
para que seja autorizada a Prefeitura Municipal de Cuia
bá (MT), a contratar operação de cré:dito no valor de 
Cr$ 7.952.802.000. Relator: Senador Roberto Campos 
(avocado}. Parecer: favorável, concluindo por um Proje
to (te Resolução. A Comissão aprova o parecer ap'reseil
tado. A seguir, o Sr. Senador Severo Gomes faz retornar 
ao Sr. Senador_ Roberto Campos a direção dos traba· 
lhos. Ao reassumir, o Sr. Presidente faz uma consulta 
aos membros da Comissão sobre a conveniência da con~ 
tinuidade ou não da sessão, uma vez que o Sr. Senador 
Luiz Viana, Presidente da Comissão de Relações Exte
riores, solícíta a presença de alguns Srs. Senadores, que 
tambêm fazem parte daquele órgão técnicó, para a vo
tação de matériã relevante. Dessa fonna não haveria 
qaorum para a continuação dos trabalhos. A Comissão, 
por unanimidade. entende deva ser atendída a solící
taçào da CRE, ficando as demais matérias da pauta Com 
discussão e votação adiadas. As mat~rias adiadas são as 
seguintes: PLC n• 145/84, PLS N• 62/83, PLS n• 92f84, 
PLS n• 183/77, PLS n• 269/77, PLS n• 173/81, PLS n• 
l54f75, PLSn•9j81 ePLSn•14f83. Nada mais bavendo 
a tratar, encerra-se a reunião, lavrando eu, Francisco Ui
lherme Thecs Ribeiro, Assistente da Comissão, a Prcsco
te Ata que, lida e aprovada, será assinada pelo Sr. Presi
dente. 

As dez horas do dia vinte e oito de novembro de mil 
novecentos e oitenta e quatro. na sala de reuniões da Co
missão, Ala Senador Nilo Coelho, presentes os Srs. Se
nadores Roberto Campos, Presidente. Benedito Ferrei
ra. Luiz Cavalcante. Fábio Lucena, Fernando Henrique 
Cardoso. José Lins. João Castelo~ Jorge Kalume c José 
Fragelli. reúne-Se a Comissão de Economia. Deixam de 
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comparecer, por motivo justificado, os Srs. Senadores 
Albano Franco, Severo Gomç:;; e Cid Sampaio. Havendo 
número regimental, o Sr. Presidente declara abertos os 
trabalhos dispensando a leitura da Ata de reuni~_o ante
rior, que é dada como aprovada. Passa-se à apreciação 
das seguintes matérias constantes da pauta: Mensagem 
n~ 220/84- Do Sr. Preside_nte da República, submeten
do à aprovação do Senado Federal, proposta do Sr. Mi
nistro da Fazenda, para que seja autorizado o Go~e_rn._o 
do Estado de Mato Grosso do Sul a contratar operação 
de_ crêdito no valor de CrS 20.470.140.000. Relator:_ Se
nador José Fragelli. Parecer: favorável, concluindo por 
um Projeto de Resolução. Não há discussão, sendo o :Pã
recer considerado aprovado. Mensagem n• 232/84- Do 
Sr. Presidente da Repú9lica, submetendo à aprovação _ 
do Senado Federal, proposta do Sr. Ministro da Fazen
da, para que seja autorizado o Govex:no do_ EsJadQ -de 
Mato Grosso_ do Sul a contraJ,ar operação de crédito no 
valor de CrS 10.070.469.604,26. Relator: Senador José 
Fragelli. Parecer: favorâvel, concluindo Por um Projeto 
de Resol_u_ção. Não hã _discussão, sendo o parecer consi
derado aprovado. Mensagem n9 217/84 --Do Sr. Presi
dente da República, submetendo à aprovação do Senado 
Federal, proposta do Sr. Ministro_çla Fazenda~ para que 
seja autorizada a Prefeitura Muniçipal de Pimenta Sue
no (RO), a contratar operação de crédito no valor de CrS 
3.976.401.000. Relatqr: Senador Jorge Kalume. Parecer: 
favorável, concluindo por um Projeto de Resolução. 

Mensagem n9 236/84- Do Sr. Presidente da República, 
submetendo à aprovação, propostã do Sr. Ministro da 
Fazenda, para que seja auto-rizada a PrefeitUra Munici
pal de Río Branco (AC), a contratar operação de crédito 
no valor de Cr$ 7 ~076.988.000. Relator: Senador Jorge 
Kalume. Parecer: favorável, concluindo por um Projeto 
de Resolução. Não há discussão _sendo o parecer consi
derado aprovado, assim como o item anterior.- Mensa
gem n9 233/84- Do Sr. Presidente da República, sub
metendo à aprovação do Senado Federal, proposta do 
Sr. Ministro da Fazenda, para que seja autorizado o Go
verno do_ Estado de A lagoas a contratar operação de cré
dito no valor de Cr$ 82.5 16.152.804,80. Relator: Senador 
Luiz Cavalcante. Parecer: favorável, concluindo por um 
Projeto de Resolução. Não há discussão, sendo o parecer 
considerado aprovado. Mensagem n9 225/84- Do_ Sr. 
~residente da_ República, submetendo à aprovação do 
Senado Federal, proposta do Sr. Ministro da Fazenda, 
para que seja autorizada a Prefeitura Municipal de Mor
ro-da Fumaça (SC), a contratar operação de crédito no 
valor de Cr$ 388.892.017. Relator: Senador José Lins. 
Parecer. favorável, concluindo por um Projeto de RC:So
lução. Não hã discussão, sendo o parec-er-considerado 
aprovado. ProjetO de Decreto L_egislativo n9 14/83 -
Aprova o texto do Tratado_ da Amizade e Ço_operação 
entre o Governo da República Federa_tiva do Brasil e o 
Governo da República Cooperativista da Guiana, ce
lebrado em Brasília a 5 de outub(o de 1982. Relator: ~e
nador José Lins. Parecer: favorável ao projeto. Não há 
discussão, sendo o parecer considerado aprovado. Men
sagem n9 212/84 - D_QSr._Presidente da .República, sub
metendo à aprovação do Senado Federal, proposta do _ 
Sr. Ministro da Fazend_a para que seja autorizada aPre
feitura Municipal de Vitória (ES), a contratar _operação 
de crédito no valor d_e Cr$ 13.254.670.000. Relator: Se
nador Fábio Lucena. Parecer: favorável, concluindo por 
um projeto de Resolu_çaõ. Não há discussão e o parecer é 
dado como aprovado. Mensagem n• 234/84 - Do Sr. 
Presidente._ da República, submetendo à aprovação_ do 
Senado Federal, proposta do Sr. Ministro da Fazenda, 
para que seja autorizado o _Governo do _Estado da Bahia 
a contratar operações de crédito no valor de CrS 
21.654.154.379. Relator: Senador Jo3o C8$telo. Parecer: 
favorável, concluindo por um Projeto de Resoluç~Q~ 
N_ão hâ discussão, sendo o pareCer considerado aprova-
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do. Mensagem n9 223/84 - D.o Sr. Presidente da Re
pública, submetendo à aprovação do Senado Federal, 
proposta do Sr. Ministro da Fazenda, para que seja au
tori:z;;Wa ª- Prefeit~_ra MuniCipal de Belo Horizonte 
(M G), a contratar -operação de cr~dito no valor de Cr$ 
5.660.218.762. Relator: Senador Luiz Cavalcante. Pare
cer: favorável, concluindo por um Projeto de Resolução. 
Não há discussão, sendo o parecer dado como aprovado. 
Mensagem n• 224/84- Do Sr. Presidente da República, 
submetendo à aprovação do Senado Federal, proposta 
do Sr. Mi"nístro da Fazenda, para que seja autorizada a 
Prefeitura Municipal de Belo Horizonte (MG) a contra
tar operação de crédito no valor de CrS 6.1Mi.333.23l. 
Relatõf: Senador Luiz Cavalcante. Parecer.:_ favorável, 
concluindo por um Projeto de Resolução. Não hã dis
cussão, sendo o parecer considerado aprovado. Mensa
g~m n., 235/84 -J?o Sr. Presidente da República, sub
metendo à aprovação do Senado Federal, proposta do 
Sr. MinistrO da Fazenda_ para que seja autorizado o De
partamento de Estrada de Rodagem de Goiâs (DER
GO), a contratar operação-de crédito no valor de Cr$ 
29.493.883-.394. RClator: Senador _BJm~dit_o_ f_eq_eíra. Pa
recer:- favorável, concluindo por um Projeto de Reso
luçã_o_. ~ão _havendo obj~ão, o parecer é dado como 
aprovado. MenSagem nY 213/84 - Do Sr. Presidente da 
República, subffietendo à aprovação do Senado Federal, 
proposta do Sr_. Ministro da Fazenda, para que seja a_u
torizado o Governo do Estado Minas Gerais·a-contiatar 
operação de_ crédito no _valor d~ CrS 105".381.320._108. 
Relator: Senador Luiz Cavalcante. Parecer: favorável 
concluindo por um Projeto de ResolÔçã.o. _ _Não há dis
cussão, sendo o parecer considerado aprovado. São 
adiadas as seguintes matérias: PLC n9 )45/84, PLS nY 
62/83, PLS n• 92/84, PLS n• 183/77, PLS n• 269/77, 
PLS n• 173/81, PLS n• 154/75 e PLS n• 09/81. Nada 
mais hav~ndo a tratar_, encerra-se a reunião, lavrando eu, 
Francisco Guilherme Thees Ribeiro, Assistente da Co
missão, a presente Ata que, lida e aprovada, será assina
da Pelo Sr. Presidente. 

-Reunião Espedai, realizada em 
10 de outubro de 1984. 

(Semínário .. 0 MerCadO de Capitais e 
o Desenvolvimento Democrático"} 

Ãs nove horas e trinta minutos do dia dez de outubro 
de mil novecentos e oitenta e quatro, na sala de reuniões 
da COmis-são, Ala Senador Nilo Coelho, presentes os 
Srs. Senadore_s Roberto Campos, Presidente, Carlos Ly
ra, Fâblo Lucena e Luiz Viana, reúne-se a Comissão de 
Ecçmorriía: Registra-se a presença do Exm9 Sr. Senado~ 
Moacyr Dalla, Presidente do Seriado Federal, assim 
como altas autoridades ligadas ao setor de Mercado de 
Capitais. A Presente reunião tem por finalidade a reali-

- zação- do Seminário ···o Mercado de_Capitais e o Desen
volvirp.ento Democráticc:f', tendo apoio do Comitê de 
Divulgação do Mercado de Capitais .:.... CODIMEC~ O 
Presidente de Honra, Sr. Senador Moacyr Dalla faz a 
abertura dos trabalhos, que têm como palestrantes os 
Srs._ Cã.riOs Casagrande Sehbe, RQberto Teixeira da Cos
ta, ~auto Setúbal Neto e Mário_ Henrique Simonsen, que 
apresentam, respectivamente, os temas_ "Geração de Em
prego através do Mercado de_ Capitais", "Instrumentos 
para Capifu.lização da Pequena e Média Empresa", 
"Program~ de Aposentadoria Individual do Trabalha
dor" e. "Desenvolvimento, Democracia e Mercado d_e 

·Capitais". Ao encerrar o Encontro-, o Sr. Presidente, Se
nador Rober~o Cam_pos, faz uso da palavra, agradecen
do, ao final, a presença dos ilustres orad_ores aqui presen
tes. Nada mais havendo a tratar, o Sr. Presidente declara 
enç_errados os trab~lhos, lavrando eu, Francisco Gui
lherme_ T: Ribciro, Assistente da Çomissào. a pr:esent~ 
Ata.., que lida e aprovada, serâ assinadà pClo Sr. Presi-
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den~e. determinando. ainda, que as_ notas taquigráficas 
tão logo trad!l__?:idas, sejam anexadas a esta Ata. 

ANEKO À ATA DA REUNIÃO ESPECIAL DA 
COMISSÃO DE ECONOMIA, REAUZADA EM 
/0 DE OUTUBRO DE 1984, QUE SE PUBUCA, 
COM A DEVIDA-AUTORIZAÇÃO DO SR. PRE-

-SIDENTE. 
-lNTEGRA DO APANHAMENTO TA QUI-

GRÁFICO-
PRESIDENTE: SENADOR ROBERTO CAM

POS 
VICE-PRESIDENTE: SENADOR SEVERO

GOMES 

O SR. PRESIDENTE (Roberto Campos) - Meus 
.S111o., tenh_Q a. pr_azer de declarar aberto o Seminârió sobre 
Mercado _de_Capi\ai; e Desenvolvimento Econômico. 
T,::m a palavra _o Sr. Presidente do Senado. Senador 
Moacyr Dalla. 

O SR. MOACYR bALLA ~ Excelentíssiino Sr. Se
nadÕr R.obe~io CampoS, muito- digno Presidente da Co-
missão de Economia do Senado Federal, Srs. Senadores 
e membros desta ComissãÕ, Srfs e Srs. particiPantes des
te conCI_ave sobre Mercado de Capitais e Desenvolvimen
to,_proffiovidO-pela-comissão de Economia do Senado. 

Ná mOmento Cm que a·econOinia brasileira, sobre os 
reflexos da co_njlintu.ra mundial, vive momentos diflceis 
na lutã para a retomada de desenvolvimento e superação 
da crise, a reunião-· de pessoas tão importantes e estudio
sas, em torno de uma temãtica tão relevante, torna-se um 
acontecimento de resultados promissores para a socieda
de brasileira. 

Esta Comissão, que congrega ex-ministros, ex
governadores e outros, todos homens de grande expe
riência e conhecimento, terâ conlo expositores renoma
dos eSPecialistas de explanação de temâtica de semi
rtârio, entre, eles, Carlos Casagrande, que falarâ sobre a 
GerãÇão de Empregos através de Mercado de Capitais, 
Roberto Teixeira da Costa, que desenvolverá tema sobre 
Instrumentos para a Capitalização de Pequenas e Mé
dias Empresas, Paulo Setúbal Neto, sobre o Problema da 
ApOSentãd~rla iRdividual dO Ti-abalhador, Mário Hen
rique Simonsen, festejado professor, sobre o tema cen
tral, Desenvolvimento, Democracia e Mercado de Capi
tais. 

Com este nivel de participantes, reúne-se aqui, nesta 
Comissão, o que existe de mais seleto, de conhecedores 

. deste assunto tão im_portante, o mercado de capitais e 
suas imensas possibilidades de fortalecimento das em
presas, na gerência empresarial de partiCipação de inves
tidOres grandes e pequenos, dos grandes empreendimen
tos, e dos rendimentos da riqueza nacional e da própria 
democratização do capital e da .economia. 

A divulgação e o debate sobre as problemáticas pers
pectiv_as cfo Mercãdo Financeiro de Capitais· devem tef 
um carâter amplo, envolvendo não somente as elites de 
especialistclS e profissionais dO ramo, como também, os 
outros segmentos da sociedade, para que a desinfor
mação, o riSC-õ. o receio não comprometam o aperfeiçoa
mento de Uma área tão salutar e insdispensâvel ao desen
volvimento da atividade econQmica e do próprio pro
gresso do País, garantindo aos investidores e.às empresas 
segurança, e que dêem rentabilidade, fatores indispensá
veis para motivação e a so1idez do mercado. 

A democracia, além de uma forma e uma filosofia de 
governo, é um princípio que deve ser cultivado em _todos 
os níveis da vida deste Pafs e da sociedade, na política, 
no trabalho, no empreendimento econômico, e, conse
quen~menie, na p[-Ofissional distribuição de frutos da ri
queza- proveniciJtéS da participação solidária no labor. 
em benefiCio- da grandeza do nosso País. 
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Portanto, é com a maior satisfação, entusiasmo e espe~ 
rança que dou por aberto este semin_ário~ cuja_~ çonclu
sões certamente lançarão luzes sobre os rumos presentes 
e futuros da atual conjuntura econdrnjca _<lo nosso País e 
da_ própria so_ciedade brasi_leira. . 

Muito obrigado, Srs. (Palmas.) 

O SR. PRESIDENTE (Roºerto Campgs_) - Muito 
obrigado, Senador Mo~cyr Dalla. -

Tem a palavra o primeiro dos palestrantes, Sr. Carlos 
Casagrande Sebbe. O tema sení ''A Geração de Empre
gos através do Mercado d~ Capitais". 

O SR. CARLOS CASAGRANDE -Sr. Presidente, 
Senador Moacyr Dalla, Senador Roberto Cari1p0s, antes 
de mais nada, devo esclarecer que est9_u aqui nã_o c~ mo 
um especialista em mercado de capitais, mrfs sim érripre.. 
sãrio que gerou empregos com -o mercado de capitals, 
com o mercado de ações. - ~ 

Eu sou da terceira geração de uma empresa, que, natu
ralmente, iniciOu cOmO empres~namitiar, como todas as 
empresas que se iniciaram neste_ fais. Sou filho~de imi
grante que se radicalizou numa cidade do interior dp Rlo _ 
Grande do Sul, Caxias_ do S!ll e que ao longo de meio sé
culo de atividade, reúne, hoje, como um grupo empresa
rial qu_e atua na área. têxtil, na ãrea:de confecções, rede 
de lojas, de varejo, e hotelari~. Nesse ~rupo, existem 5 
empresas de capital aberto, atuantes num mercado onde 
se reúnem mais de 4 mil aeio-nistas. Empregamos_nesse 
grupo 6 mil pessoas, difetamente. Então, temos uma r~s
ponsabilidade gerencial na ordem de 20 a 25 mil pessoas. 

Mas isso é no mom~nto de hoje. Há IO~anos, quando 
se falava em crescer, em desenvolver, e Q País estava pro
penso a crescer, nós estâva·rnos com uma fábric~ de con
fecções e 10 lojas, empregando mil e 500 pessoas, sendo 
500 na área de varejos e 1000 na ~rea indl,lstri[!.l •. ç,s;mtra 
os 6 mil empregos_que hoje temos. __ _ 

Mas o Brasil, naquela oportunidade, se propunha a 
crescer e desenvolver, e o primeiro prOblema com que 
nos defrontamos é. que a poupança dos controladores era 
insuficiente, era impotente para aproveitar as oportuni
dades que esse desenvolvimento vinha a oferecer. Então, 
por uma questão filosófica, se optou e se_ seguiu exala
mente o caminho da.-ª_bert~ra do capital, a busca de só
cios, visando fundamentalmente dois o"bjetivos,. O --pri
meiro objetivo era __ a alavancagem de recursos sadiÕs ao 
desenvolvimento e crescimento da empresa; o segundo 
objetivo principal era fazer com que a empresa se: profis
sionalizasse, através da abertura do capitid, ou seja; ri6s 
teríamos que fazer com que a empresa tivesse continU:i

·dade, independente da sorte da capacidade da quarta ge
ração. Sendo eu da terceira;·ac_ho que jã cón~~guimos 
1)1Uito chegar a uma terceira geração empresa, porque a 
r~gra não é essa. Pelo menos procuramo-s profissionali
zar a empresa, através da abertura, para que não ficasse 
exatamente dependente da quarta geração, apenas. 

Então, conseguiu-se Corri: isso t.irii.a Cóisa fundamental, 
nós-não deixamos entrar em c-onflito a gestão em pro
priedade. A gestão é uma gestão profissional, e a pt-o~ -
prieQ.ade é uma propriedade aberta, Foi democratizada a 
propriedade e hoje- nós administramos poiip-anças e inte
resseS de vários investidores~ 

Coino é que isso ·ocorreu ao longo_ do tempo? Se me 
lembi"a bem, em 1975, nos foi oferecida uma empresa 
que gexava em torno de 800_ empregos, mas na oportuni
dade não havia recursos. Lembro-me bem, foi atê o Dr. 
Robertt) Teixejra -da CoSta que estâ aqui hoje, na ocasião 
era vico-presidente de uma instituição financ~ra; fize
mos uma reunião onde ele mostrou ql!-e existe um merca
do de aÇPes, que existia possibilidade de capitalização, 
desde que se tivesse um-a postura: e um filosofia adequada 
a este mercado, que fosSe mentalizada a administração a 
esse meréado, para que pudesse, ao longo do tempo, 
recordo-ore bem de palavras, voltar a esse mercado. Ti-

vemos um bom professor, não resta dúvida. A partir de 
1975, qual-ido se realizou o primeiro underwrlting onde 
conquistaffios, na êpocã, -123- novos -sóciOs, ·mas- sócios 
profissiOftais;- s"6ci0s investidores institucionais, investi
dores corll mUita capacitilção técnica de aValiação, que 
coiabofãi--am, incluSive, cOm o aperfeiçóãmerito da nossa 
admi"llistrâção, através da crítica;· da observação, nós se
guimos um caminho em que estamos vindo nestes últi
mos dez anos. 

Em 77, surgiu uma nova oportunidade de um novo 
empreendimento que geraria 400 empregos, e, na falta de 
possibilidade, na falta de capital própriO, tentamos ir ao 
mercado; na oportunidade, o mercado Cstava fi::chado, 
e!)tava com certa dificuldade. Daí surgiu a possibilidade 
de a empresa brasileira, a I BRASA, uma subsidiária do 
BNDES, que tinha como função participarem empresas 
qú-e iriam ao~mercado, posteriormente~ pudesse ela fazer 
um portfollo rotativo. Quero dizer, com muito orgulho, 

- que nóS tivemos uma experiência com a ffiRASA bas
tante Satl:Sfat_ôria, uma vez que a saída da I BRASA na 
empresa se deu num leilão, leilão de nossas ações na Bol
sa de Valores dõ Rio de Janeiro, onde a IB~ASA conse
gu"its sait do papel, a nosso pedido, com bastante lucro, 
mesmo pelos cálculos reais que a lBRASA cOstuma fa
zer, correção monetária etc. 

A partir de então, n6s ·conseguimos, dentro do merça_-_ 
do de CaPitaís do Rio de Janeiro e de_ São Paulo, criar 
ün"fa -írtHige!ll, _Um!J. presença, e, não há dúvida, todos os 
iiweStimentos que surgiram; em 79, compra de uma em
Pres-a, dé um edifício, depois a ampliação de uma indús
tria na Bahia, Onde geramos 600 erripregos, ·e lambêm 
urri ·p--tõjefõ-ói uiliatece\agem, t9dos foram acompanha
dos com um mlx de Capital próprio e capital de terceiros, 
nesse próprio sempre contando com o mercado 'de ações. 
O último lançamento da empresa foi exatamente hâ 7 
õfês"es,_-quando se lançaram ações d_o ~~~ifício ~EBBE, 
empresa-do grupo. 

Então, essa trajetória fei com qu-e cons:egp"íssemo~ r~a
Hzar esses projetas numa estrutura sadia de recursos, 
sem colocar em risco o nível de endividamento que é o 
fantasma que paira sobre todas as empresas, atualmente. 

Então, tenho que colocar aqui aos Senhores que, de fi
lho de dono de uma fábrica de roupas, eu hoje sou um 
executivo, sou um a-dmJiiistrador de um grupo de empre
sas que tem que rentabilizar as poupanças de muita gen
te; gente_ como todos os trabalhadO:I-eS" áeSfe País, pois o 
PIS, o PASEP têm açõe_s da nossa empresa; çorrío: todos 
os funcionários do Banco do ]3rasil, a f,undação. PREVI, 
dos funcionários do Banco do Brasil, ê acionista da. em~ 
presa; como todos os funcionários do Banco Central, 
como todos os funcionários da PETROBRÃS; _como 
TantoS "funcionários; como tantas pessoas que, atravês 
das suas fundações, particípam do capital da empresa. 
São com essa pessoas que nós, quando nos dirigimos ao 
nosso trabalho, ftcamos·preocupadoS e atentos em fazer 
rentabilizar os investimentos dessas pessoas·. Então, é as~ 
sim que, pelo menos num perfo-do de 10 anos com o mer~ 
cãdo, nós conseguimos gerar 4 mil e 500 empregos, num 
grupo que eu diria já, hoje, não apenas _do_ Íf!teri~r dQ 
Rio Grande do Sul, mas já" com uma presença- naCio-nal, 
com inveStimerl.tos-ta:mbém no Nordes"@. 

A têm d~ relatar o nosso caso~ que é a -maneira maiS 
simplista que eu posso diz~r de como se pode gerar atra~ 
vés do mercado de capitaiS, Queria deixar -uma mensa· 
gem para discussão, pois- "nós estainõs nà ~Comissão de 
FinançaS dõ Sefiad6 Federal, e -prOVavelmente essas pes
soas que fazem o Senado Federal, de uma forma ou de 
outra, irão inflUir ~~ caminlÍi:t" que esta Nação deVerá ter 
tão próximo, a partir do ano que vem, que se desenhe, ou 
se propon~a uma nova postura ec~nômica pelO menos. 
A responsabilidade dos Srs. Senadoies é muito grande 
-porqe envolve todp o comprometlinento sociar e, afinal 
de contas, -os eleitores dó~ Senhores. A nossa tambê!Tl é 
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grande porque nós temos empregados diretos, cujo su
cesso da empresa _depende de seu ganha~pão, seu dia-a
dia. 

En"tão-; eif querra- cõlocar para discussão-que, hÕ}e, não 
temos- proPriamente espaço para resolver o principal 
problema que aflige a nossa Nação, ou seja, o desempre
go. A inefidêricia do Estado na economia acabou por di
recionar, recentemente, com mais força, toda a pou· 
pança interna para cobrir déficits públici:>"s ou para ajus-
tar- as suas contas. Então, assim, riós não va-moS -poaer 
concorrer com os títulos do Governo, é uma luta desi
gual porque nós não podemos decretar a venda dos nos· 

osos: pa_"p"éis: Precisamos,_ na verdade, é liberdade para a 
iniciativa p-rivada, liberdade de ação, para -que possamos 
trabalhar e continuar desenvolvendo. O qUe nós quere
mos é que não seja frustrada a expectativa do empresário 
privado nacional, em poder responder à sua função so
cial, ou seja dar ad capital a sua verdadeira função so
cial. Nós piecisarriuS, antes de mais nada, de capital, 
quer dizer, de capitalização. E este Seminário deve:râ tra· 
ze:r sugestões, idêias- há-ó plano PAIT que o Dr. Paulo 
Setúbaf vai trazer- que, por certo, serão idéias criativas 
que possam concorrer, com o aperfeiçOaffierlto e com a: 
capitalização da empresa privada, num momento tão im
portante e tão deci~ivo t?ara a nossa Nação, 

Essa era a minha mensagem rápida, para colocãr em 
discu~são, depois fico à dispoSição para perguntas. 

O SR. PRESIDENTE (Roberto Campos) - Muito 
obrigado. se não houVer nenhuma indagação, passare
mo~s aO Se-gundo oiador, Dr. Roberto Teixeifa da Costa, 
que f:ilaf-á sobre instrumentos para Capitalização da pe
quena e mêdia einpre8as. 

O SR. ROBERTO TEIXEIRA DA COSTA- Emi
nente Senador Moacyr Datla, prezado Senador Roberto 
Campos, prezado- Ministro Mário Henrique Simonsen, 
rriinhas Senhoras e meus Senhores. 
. t Conl grande-prazei- que eu compareço a esta reunião, 

para dar, em primeiro lugar, um pequeno depoimento de 
um profissional que, desde 1958; tem dedicado a sua vida 
ao mercado de capitaiS. E ao dar este depoimento, eu 
gostaria de, hoje, em pi"irileiro lugar, reconhecer o papel 
extremamente relevante, Senador Moacyr Dalla, que ti
veram dua_S_ pessoas aqui presentes ·no desenvolvime-nto 
desse mer~~do_. Tanto õ Senador Roberto Campos, 
como o Ministro Henrique Siffionsen, cjuando se esCre
ver a história do mei"cado de capitais no Brasil, terão 
seus nomes engrandecidos com merecido destaque. _ 

A esfrutura básica no mercado de capitais brasileiro, 
todo _seu aparato institucional, legal, foi iniciado_ em 
1965, quando O meu então Professor Roberto Campos 
foi Ministro do Planejaminto. E, a partir de 76, o Profes
sor Mário Henrique Simoii.sen, num trabalho de grande 
fôlego, fez a reforma da lei das sociedades anónimas, 
criou a Comissão de Valores Imobiliários e definiu uma 
base de sustentação para o mercado de capitais, que são 
oS inveStidores institucionais-; que têtri-tido um desempe
nho extremamente relevante no comportamento desse 
mercado, e na criação de uma base sólida que tem permi
tido a esse mercado, hoje, ter um comportamento mUito 
mais -profissioô.al e dinâmico. 

Lembro-me ainda bem do momento em que com o 
Min"i'Stro Simonsen, então Ministro da F~enda, toma
mos a decisão, a nível de conselho monetário, da Reso
luç_ão n9 460 que institucionalizou um programa que per
mitiu os fundos de pensãó- aplicarem no mercado de ca
pitais. Na ocasião, tivemos que usar toda a nossa capaci
d:ide de p_ersuasão em convencer os gestores desses fun~ 
dos que aplicar no mercado de ações era uma alternativa 
válida, pois até então esses gestores de fundo tinham, em 
sua ess_ência~-_as Suas aplicações totalmente dirigidas- ou 
para o mercado de dívida ou para o mercado de emprés~ 
timos. 
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Hoje, eles recooh_eceoo_ melhor do que ninguêm que 
realmente o mercad_o de ações tem proporcionado rendi
mentos extremamente satisfatóriOs, e sãO-os prim_ei'!"!'~ a 
protestar, como recentemente pr-otestaram, quando den
tro do pacote monetãrio do Governo urna parcela s-ubs
tancial desse recurso dos fundos de pensão foram desvia
dos para os tftulos públicos. 

Nessa dimensão que o mercado de capitais brasileiro 
assumiu, duas pessoas aqui presentes têm uma contri
buição extremamente relevante para que o nosso merca
do de capitais tenha atingido o nível que atingiu. O Pro
fessor Roberto Campos me perguntãva~ antes da reu
nião, comó estava o nlercaâo de capitais. Eu diria que, 
dentro de um cen_ãrio de uma inflação de 200%, num mo
mento de transição política, tenninando uma recessão 
que se prolongou por quase 4 anos, eu dirii, com o meu 
reconhecido viés de grande torcedor do mercado de 
ações, e do mercado de capitais, eu diria que o compor
tamento desse mercado tem sido satisfatório. 

Nós pudemos presenciar este ano, depois de muitos 
anos, uma revitalização do merCado primário de emis
sões, com empresas abrindo capital, que era o objetivo 
final de toda essa política de desenvolvimento do merca
-do de capitais. Os números são expressivos, o volume _de 
emissões registrados na Comissão de Valores Imobi
liârios - estou me referindo explicitamente a novas 
emissões --somaram, até agosto, 500 bilhões. Se acres
cermos a isto algumas emissões secundárias, quer dizer, 
colocações de papéis já emitidos que estavam na posse de 
investidores instltuci"onaís, nOs teremos certamente ité 
setembro, algo em torno de um _tr_ilbão de cruzeiros de 
novas emissões. 

Quer dizer, então, nós estamos falando, em números 
em torno de 500 milhões de dólares, o que dá uma di
mensão relativa do porte que o mercadQ d~ capitais está 
adquirindo no Brasil. Na minha própria empresa aBra
sil Parque, uma empresa que começou essa sua nova fase 
há três anos, estamos sendo visitados por um sem
números de empresas que querem ser assessoradas para 
abrir o capitaL 

Quer dizer, acho que são depoimentos importanteS 
para mostrar que, apesar de todas as dificuldades, apesar 
deste cenário perverso-em que se desenvolve o mercado 
de capitais, com 200% de inflação, nós temos hoje- uma 
comunidade profissíon-al que trabalha conscientemente, 
temos ínvestídores que realizam, efetivamente, os valores 
negociáveis no mercadO i"Cpreseritam ifína oportunidade, 
do ponlo de vista rle ativos, que não deve ser desprezada. 
E temos empresas abertas num sem-número. Hoje, o 
Brasil já dispõe de 900 empresas abertas, das quais eu di
ria 500"ou_600 permitem oPOrtunidades de investimento. 
Nós temos um sistema financeíro rãZoavelmente-·sofisti
cado, temos bons profissionais, a comunidade de analis
tas financeiros se desenvolveu substancialmente no Bra
sil, e as Bolsas de Valores, às vezes, até com excessiva ri
validade, criaram aparatos bastante modernos do ponto 
de vista de divulgação e informação. A CVM, no seu pa~ 
pel Complementar de ajudar o mercado, tem também 
contribu[do, de uma maneira extremamente importante, 
no sentido de proteger, com regras de divulgação e de in
formação, o investidor para que possa tomar decisões 
conscientes, sempre de posse de todos aqueles dados que 
lhe permitem, conscientemente, assumir riscos. 

De modo que, Senador Dalla e Senador Campos, 
olhando para a frente, vendo esta nova fase que o _País 
vai viver, onde os subsídios, onde os benefícios, para em
préstimos estão substituindo, onde a economia de_ mer
cado vai prevalecer, vejo um papel cada vez mais impor
tante para o mercado de capitais. Vejo realmente as em
presas-conscientes de que realmente têm que abrir mão 
de parte de seus patrimônios e ter sócios -para continua
rem a crescer, enfrentar os desafios que a economia bra
sileira se lhes apresenta: De modo que sou muito otimis-
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ta apesar de todas as_ dificUldades que estamos_ enfrentan
do, acho que o mercado de capitais tende a desempenhar 
um papel cada vez mais importante na cena brasileira. 

Especificamente,_ no tópico que me coulie ãpresentar 
aos Srs ... esquema da capitalização da pequena e média 

. emprçgas, eu gostaria de lhes dar uma idéia de um proje
to que estamos desenvolvendo há algum tempo no Co
mitê de Divulgação do Mercado de Capitais. 

Evidentemente o mercado de capitais é a solr.i.ção 
mai~r de:' problema d_e capitalização de qualquer empre
sa. f: Oele que a empresa tem que buscar os seus recursos. 
Mas o mercado_ de capitais1 por definição_ é um ente Sele
tive, ele depende muito do porte do volume da_ emissão 
da imagem da empresa. Não são todas as empresas que 
podem buscar recursos de capital permanente no merca
do de capitais. Nos Est_ados Unidos, onde o_ capitalismo 

_ r~lmente atingiu o seu nível mais ~levado em desenvol
-viriiento, a partir da década de 40, se institUcionalizoU a
criação q:e umã entidade que veio de certa forma, a res-

. ponder aos desejos de médios e pequenos Cmpresários 
que, possuidores de projetas de renovação tecnológico, 
não tinham como buscar recursos nas institUições finan
ceiras tradicionais. Criaram-se, então, as chamadas ven

-ture capital :Que Rós l~aduZimos Para companhias ae ca
pital de risco. Evidentemente, estas duas peSsoas teriam 
duas manCiraSde buscar o seu capital~ seja atravês da ba
tidl:!, de porta em porta, junto a amigos, ~uscando capi
tais que lhes permitissem viabilizar os projetas que ti
nham em ~ista, ou partindo para uma institUição que as
sim repres-entando interesses, indiv_i,duais pudessem res
ponder aos desejos de capitais desses pequenos empreen
dedoreS~ Criararn~se as-Ccfmp3nhiàS de capitáfde ~isco. A 

- primeira dessas empresas foi criadà em 1946, e ch"amou
se American Reserch Development Incorporation e, cu
rioSamente essa emPresa -teve_cOmo seu prõJi:io inicial a 
segunda maior empresa nos Estados Unidos na área de 
computação. 

De lá para cá, a indústria de venture capital se desen
volveu muito_ nos Estados Unidos. Ela iniciahnente foi 
totalmente patrocinada pelas grandes fortunas, pelos 
fundos das universidades, mas, com o tempo, acionistas 
individuais e também os fundos de pensão passaram a 
ter uma participação extremamente importante. Essa in
dústria hoje nos Estados Unidos tem patrimônio da or
dem de 11 bilhões de dólares. e tem sido o fator mais_ im
portante no desenvolvimento da alta tecnologia nos Es
tados Unidos. Quando hoje: se associa à alta tc;:Çnologia _ 
nqs Estados Unidos, tecnologia de ponta, nós estamos 
falando basicamente da indústria de capital de risco. 

Seguindo as pegadas do modelo_ americano, e é até cu
rioso que eu cite isto, o GQvern_o_ socialista do Presidente 
Mitterrand, na França, tem desenvolvido recentemente 
um aparato_ fiscal_e estrutural para facilitar a existência 
de companhias de capital de risco. Foi diminuído a _tri
-butação sobre g~nhos de capital. facilitado o esquema de 
compras de opções de ações co_m favorecimento fiscal, 
dentro do conceito de que este tipo de empresa precisa 
ser altamente motivada para ter pr~fissionais competen
tes. A lry_glaterra, que até há alguns anos também estava 
muito atrasada a nível de! capital de riscot- nos últimos 
dois aÕos criou mais de 100 empresas nesta área. A com
panhia de capital de risc_o, então, no cenário do mundo 
capitalista, está -dCsenvolvendo-se cada veZ mil:iSC: ocu
pando espaço extremamente importante, espaço este 
priilcipalmente qualitativo, do ponto de vista de identifi
car a oportunldãde de investimento e facilitar que peque
nos e médios empresários tenham acessos a recursos que 
de outra maneira lhes são cerceados. 

Nós achamos que o Brasil, na sua retomada de desen
volvimen_to_. dev~ cogitar e considerar seriamente, meca
nismOs que possam favorecer o capitaLde risco. Curiosa
mente, a nossa estrutura, tão pródiga em incentivos e em 
OenefíciQs, sempre se esqueceu do papel extremamente 

Terça-feira 4 4845 

importante das companhias de capital de risco, e nos úl
timos anos, numa cruzada que lembra um pouco Dom 
Quixote, tenho propugnado porque realmente nós deve
mos pensar neste tipO de atividades como algo de grande 
interesse sócio-eccnôinico do País. A pequena e média 
empresas como é do conhecimento dos Senhores, é gran· 
de fator gerador de empregos, ~ todas as economias ca
pitalis"ias, e, nas eConomias do mundo ocidental, ela tem 
sido marcantemente a grande inovadora, do ponto de 
vista de aproveitar novas tecnologias de desenvolver. 

Portanj:o~ prelado Senadores, Moacyr Dalla e Rober
to Campos, eu acho que nós deveríamos, neste apagar de 
luzes do Governo Figueiredo, e na iminência de um 
novo Governo, pensar seriamente em institucíonalizar 
este tipo de atividade e criar mecanismos que per"mitam 
Que a companhia de capital de risco institucionalizada 
possa apoiar a peguena e média empresas no seu esque
ma de capitãiização. 

Era eSta a mensagem que eu queria tranSmitir, e vou 
delXar com -o -Senador Roberto Cainpos a niinuta do an
tePro]eto dC lel-{inaudível) 

Muito obrigado. (Palmas.) 

O SR. PRESIOENTE (Roberto Campos)- Hã algu
ma questão que os Senhores ouvintes desejam submeter 
ao Dr. Ro_b_çrto_Teixeira da Costa? Estã franqueada a 
palavra para discussão. (Pausa.) 

O SR.- (inaudível)_çaso da poupailça interna, capita
lização, 

O SR. PRESIOENTE (Roberto Campos) -

O SR. - Sr. Presidente, a única obser-
vação que eu queria fazer, (inaudível) relativa dos incen
tivos fiscais. Eu-diria que a subscrição incentivada da so
ciedade anônima de.capital aberto deixou de ser muito 
relevante, quer dizer, ela foi muito relevante até anos 
atrâs; com o desaparecimento do 157, e agora com as 
pessoas de nível de renda mais alta, praticamente não se 
tem incentivo dC: mobilizar çam subscrições de compa
nhias abert_as durante dojs anos, porque o custo do di
nheiro era tão alto que, você ficar com uma aplicação 
imobilizada_ duran_te dois anos, normalmente não traz 
nenhum benefício. Eu diria, o Dr. (inaudível) foi consul
tado, mas eu diria que O número de pessoas que estão 
usando os incentivos fiscãis {inaudivei), não sei se (i
naudível) mas isso pelo menos é o meu sentimento, acho 
qUe hOje é bastante desprezível. Mas concordo que este 
ãnf:eprojeto que nós estamos apresentando aqui conthn 
oS incen.tivos Para que as companhias de capitais de risco 
PUdessem receber parcelas modestas de poupança, mas 
gue ª-.ioda estão em condições de que algum nível do in
centivo permitissem atrair o capital que normã:iil:telltC: 
não vai se sentir ãtraido pC1o de nível de risco que está 
embutido nessa oportunidade. 

Quanto à poupança externa, acho que concordo tamM 
bém, acho que é cedo ptl.ra se pensar novamente em se ter 
uma companhia de poupança externa no mercado de ca
pitais, a nossa exPeriência nO passado foi um pouco frus
trante, po~que nós acabamos d~ ter uma cc-participação. 
Tivemos uma Jegislação extremamente complicada, que 
acabou desincentivando a vinda de capitais, e hoje eu 
ª--cJ:to que o Brasil precisa vencer esta fase de readaptação 
e ter um cenárío menos complexo, do ponto de vista 
pseudo-inflacionário, pofque os investidores estrangei
ros se confundem com o nosso mecanismo de convivên
cia com a inflação, para que normalmente ele possa ser 
considerado um conduto de aplicação de capital de risco 
no mercado de ações. Obrigado. 

O SR. PRI;;SIDENTE (Roberto Campos) -Muito 
obrigado. GoStaria de mencionar que o Presidente Moa
cyr Dalta pediu escusas por não continuar a não partici
par deste seminário, pois já tinha prefixado data para as
sinatura de um acordo com o Tr-ibunal de Justiça. Não 
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sei qual é a proposta do Tribunal de Justiça, mas espero 
que seja pára garantir a imunida-de dos Congressistas: .. 

Gostãria de sugerir àqueles que fazem perguntas que 
falem no microfone, apertando o bo_tão negro à sua fren~ 
te, para que as palavras sejam melhor ouvidas. Eu gosta
ria, também, de convidar o Ministro Mário Simoo~en, 
para coinpor a Mesa. S. Ex• modestamente se colocou 
no auditório, mas, já transcendeu o Planalto, para coisas 
mais excelsas, e eu sugiro- que S. Ex'- a nó_s s_e associe na 
Mesa~ 

Passamos ao terceiro debat~dor, Dr. PautO Setúbal 
Neto. 

O SR. P"-ULO SETÚB"-L N_ETO -Caro Senad.or 
Roberto Cámpos, caro Ministro Mário Henrique Si
monsen, prezados Senhores, a exposição que vou fazer 
aqui vai-se referir, basicamente, utilizando-se_ do ~lJ:Q~ 
projetar sobre o Programa de Patrimônio Individual do 
Trabalhador. Este é um dos __ aspectos, é um d<?s_trabalhos 
que vem sendo desenvolvidos pelo CODIMEC,_com_ o 
objetivO de criar uma poUpança voluntária de longo p-rã.
zo, no País. Hoje, nos carecemos de poupanças volun
tárias, e é uma das alternativas que hoje vislumbramos 
como possíveis para que possamos, a médio prazo, man
ter um desenvolvimento no mercado de capitais, manter 
um desenvolvimento de todo o setor privado que possa 
vir a sustentar o crescimento prolongado não inflacio
nário. Acredito que seja mais fácil que oS comentârios 
que venham a ser feitos, o sejam feitos atraVés do áudio-~
visual para que todos vocês possam ter uma visão do 
projeto como um lodo. Assim, vou-me levantar._ 

Tenho umas pequenas anotaçõçs ã mão. Tr.atl~se de 
um programa que estâ em debate nacional e nós estamos 
colhendo posicionamento há ri'tais de um ano. 

jetiVo de postérgar o Imposto de Renda pago hoje, para 
se pagar no futuro, de forma que não haja perda nenhu
ma para o Governo, seriã ·na realidade a utilização da 
política fiscal como uma forma de fomento ou capitali
zação. Os valores aplicados poderão constituir-se numa 
carteira iridividual, ou em cotas de fundo, ou em clubes 
de investimentos, dependendo do montante a ser aplica
do. Já é uma colocação dQ ponto de vista técriico. Cada 
um de nós, cada um dos indivíduos, pess-oas físicas pode
riam colocar, aplicar os seus recursos em carteiras indivi

_duais. Nós vamos esclarecer adiante o que siló ~as car
teiras individuais. 

" Estas _Carteiras individuais seriam a criação de uma 
conta de cada um, uma conta específica, com o nome, o 
coe de cada um, que teria direito de aplicar os seus re~ 
cursos; abatendo no íinposto de renda, e aplicar onde ele 
quiser, no artigo financeiio que lhe for- conveniente. Ar
tigo financeiro são todos os títulos do mercado financei
ro, CDB, letras de Câmbio, ações, outrçs que possam ser 
vinculadaS nessa conta que nós chamaihos de carteira-in
dividual. Ela poderá ser feitã à sua administ~;:ação, ou se
ja, a -decisão de se investir pode ser feita pela própria pes
soa, ou por um consultor por ela delegado. O consultor 
pode ser um con·~tor, um banco, ou um indivíduo que 
seja de confiança dela, sendo facultada a troca deste ad

·mihistrador, ou seja, não vai existir uin cartório qUe vin~ 
cule ete_r_oamente o indivíd_uo àquela instituição. Por 
e-xemplo, isso foi um dos p~oblemas que nós levantamos 
e um à das críticas ao Fundo 157, é que uma Vez que o in
divíduo entrava, não podia mais mudar, só no ano se
gui'rite. ISto evitaiia'-cjualqUer problema desse tipo. No 

·-ats:ó de fundos mútuos, ou seja, a participação dOs in
·-divíduo-s em fundos que pudessem ter vários outros, tipo 
clube_d_e investimetit_Os, ã-troca deverá ser feita depois de 
um prazo mínimo de um ano. No caso de clubes de in
vestimentos, ~~ seri~ para investi~:ntos especificam:n-
te em ações, sena designada a admm1stração pelos sócios -
em conjunto. 

Nós ·temos dePois-O problema da cU-si-6dia, que-é o 
~roblema onde vai vincular, que vai ter amarração do 
po-nto de'· vista do impoSto -de renda e vinculação pelo 
prazO rieêesSárià. A ·custódia, bas!Cimente, estã sendo in-

Depois de um ano de conversas e debates e reuniõ~s 
mantidas em entidades de classe, dentro da própria--co
missão de Economia da Cãm_ara dos Deputados, e ou
tros, já fi vemOS máis de 100 reuniões ·realizada&, e mai_s 
de 8 mil_~ 700-cupons recebidos. Ou seja, todas as vezes 
que foram veiculadas notícias por nóS, reCebemos de vol
ta mais de 8 mil ·e __ 7QO_cupon·s com suges~~es a:desõe_s e 
fó'rnlu:tas qUe permitam algumas modificações qUe já fo
ram implantadas. O assunto continua em· debate e con_ii
nua com posSibilidade de desenvolvimento e de modiii~ 
cações. 

A primeira cois!L(fue nós vamos colocar é que o PAIT, 
que é: o patrimônio ifldividual do trabalhador, ainda não 
existe, ele está sendo constituído como uma i.déia. Então, 
aí como i'déia, nós temos uma s~rie de rninutas,_yma- s~r1e 
de inserções, dentro dos im_teprojetos de lei, e de tudo 
mais que já foi Constituído. Então, cabe primeiro a colo
cação que estã em debate, é urna idéia abstrata, um pro
grama voluntário, não é nada _compulsóriO, não é naqa 
obrigatório. - -- -~~- __ 

- ~-~ deó!Zàda-nas Bolsas de Vatõres·;de-forrlia que pOssam ter 
todos os ativos; como ela jâ tem a custódia dos_ títulOs_ e 
ações, ter outros ativos também. Os administradores vão 
tomar apenas as decisões de investime"riíõs ·e o trânsito e 
guarda vão ser especifi.camente da custódia. Então, a_ ide
ia gefal que está sendo cofocada.seria essa. Por que esta
mos desenvolvendo todo este programa? Porque nós 
pleiteamos e visamos que um terço dos valores aPlicados 
no-PAIT devem ser aplicados em ações de companhias 

O que é b PAIT'? É um sistema voluntário para a for
mação de patrimônio Que põde ser utilizado para atendi
mento das metas sociãis do in_divíduo~ Que rn~tas? Apo
sentadoria, poupança -pai'a casa própria, porqüe hoje nós 
vivemos o problema· do BNH, o GOverno vem criªndo 
diversos artificias para conseguir suprir -o burado que o 
BNH hoje apresenta, cria bônus, arrecadando fundos 
das mais diversas fontes; educação dos filh_o,s, que é um 
problema crônico nacional; o problema de desemprego 
prolongado, em função de que nós vivemos expeCtativas 
ai lida não muito .claras de uma _retomada ampla do nos
so processo; invalidez ou morte. 

ComO seria feito'? os· valores q~~ seriam aplicados no 
sistema PAIT poderiam ser abatidos da renda bruta, 
provenientes do trabalho, para fins do câlculo do Impos~ 
to de Renda. Então, a primeira çolocação dos Senhor~: 
então, vocês estão fazendo um~ solicitação_ de inc~ntivo. 
Sim, é uma solicitãção de ince_ntivo que não vai trazer. ô
nus, porque seria a u_tilização da polftic~ fiscal com- 6 ãb-

~-=abértás, de fotina que isso traga recursos de loilgo prazo 
para essas coffipanhias. Como agora Roberto Teixeira 
da Costa acabou de colocar, somente este ano qliinhen
tõS bilfiOeS âe cruzeiros foram aplicados em _investimen
tos de novas companhias e isso daria --um "iticentivo às 
pessoas que hoje não particí(jarri desse mercado, a passar 

- ã participação do mercado acionário. Para se ter uma 
-Taéia, hoje, os Estados Unidos têm cerca de trinta mi-
lhões de acionistaS; numa população de duzentos e vinte 
milhões de peSsoas. No Brasil, nós temos quinhentas mil, 
para uma população de cento e vinte. A relação·contirrua 
sendo muito baixa, e, portanto, deve ser incentivadO o 
_seu aum~!l-~O, e esse aumento só pode ser incentivado na 
~edida em-que--haja -degra·u e c-onhecimento'. Uma das 

-forffias de se facilit~r esse conhecimento seria, atravês de . 
uma entrada dentro de uma programa como este. Os 
rendimentos deverão ter as mesmas is~nçõeii dos fundos 
de pensões; montepios e preyidências abertas, de forma 
que um indivíduo que faça isso, fazendo a vinculação 
dos seus investimentos nessa carteira, -ele teri~ a V_ãnta-
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gem de ter o imposto de renda livrç, para ficar somente 
postergada a sua taxação, quando houvesse a retirada 
dos recursos. Em caso de interrupção de contribuições, o 
beneficiário não perde os vaJores aplicados. Isso ~ uma 
coisa muito importante, e nósjâ sabemos que nós temos 
um Iobby contrãrio a essa po-sição, que são os fundos de 
investimentos, os montépios e as carteiras administradas 
de recebimento. Por quê? Hoje, as carteiras e~.itern do 
tipo montépio, na hora em que interrompe o pagamento 
da contribuição, por um problema qualquer do indiv{
duo~ou por um problema de desemprego, ou qualquer 
outl'õ, ele, simplcbsmente, perde os valoresjã recolhidos e 
fica um ganho para a inStituição que está administrando 
isso. Nesse caso, não, o indivíduo não tem recursos para 
_continuar pagando, ele pára de pagar, ou ele teve um in
cidente qualquer, ele deixa de recolher. Esta situ.ação já 
nos ;.roux.e, vamos dizer, algumas cartas contrárias, se 
posicionando contrãtiã:iTi.ente a esse tipo de carteira, por
que entra contra os interesses de alguns, especificamente 
niontepios. No nosso sistema PAIT, de formação de pa
trimónio, os fundos de pensões de montepios não são ex
clusivos, ou seja, quem está no fundo de pensão ou mon
tepio, também pode fazer a sua carteira PAIT. Dentro 
dessa viSão, essa carteira PAIT,já foi constitUf,da nos Es
tadoS Unidos através do sistema chamado IRA~Indi
vidual Retirement Account- que quer dizer exatamente 
o me"sffio tiPo de aplicação, no nosso caso adaptado para 
algumas situações brasileiras, e olhando as sugestões que 
possam ampliar ou melhorar o que já foi desenvolvido. 
No sistema americano, eles trazem principalmente a van
tagem d.o imposto de renda, é utilizado, de uma únifll 
vez, no firiãl do ano. Então, exíste, realmente uma con~ 
centração major de aplicações, no final do ano, ao passo 
que, no Brasii, nós não visualizamps como e que vai ser, 
mas provavelmente vai aco_ntecer o mesmo tipo de fenô
meno. Como funcionaria? A idéia inicial é ter um resgate 
após de(: anos de permanência ou na homologação ·da 
aposentadoria oficial. Os resgates, para fim de educação, 
poupança para casa própria e desemprego serão no má
ximo de um terço do valor acumulado e após cinco anos 
de_ permanência no programa, isso com o objedvo de -
criar pouparlça a longo prazo, porQue, senão, evidente
mente, nós caminharí_amos de novo incentivandp a mo
nitlzação do País, ou seja, todo mundo vai aplicar no 
over nl1ht que de_u_ a_ taxa melhor ontem. Então, o objeti
vo é criar a poupança de longo prazo, que hoje pratica
mente inexiste_em caráter individual no Brasil, a m~nos 
nqs fundos de pensão ou em outras entidades institucio
nais. O resgate por morte ou invalidez será sempre a 

-~-qualquer tempo e isento de qualquer tributação. O resga
te antecipado, fora dos casos previstos, será -incluído na 
renda trib_utável do ano e penalizado_com_o_ imposto de 
renda arlicional, como uma forma d~desiQcentivar_total
mente a retirada antecipada desses recursos. Então, não 
~ retirando esses recursos, ter-se-ia a vantagem de se 
permanecer, por um tempo maior, com as poupanças 
vinculadas para a formação do desenvolvimento eco_nô-

-
1~\:t~~is ·são os pontos positivos para os trabalhadores? 
Prinieiro como vamos ter um prÕblema de lfvre concor· 
rência de mercado, nós vamos ter um custo de adminis-

--tr;çã-0 muitO b3.ixo~ uma.vez que vamos ter as concor
rênciã5eõ.tre as diversas instituições qUe go&tariam de fa
zer esse tipo de progfama. Então, nós vamos ter socieda
des corretoras, bancos de investimentos. Isso permiti: ao 
indivíduo que possa escolher a instituição que lhe dê a 
taxa m<i.is conveniente. Segundo pode-se Ínterromper a 
contiíbuíção a qualquer instante, ou. fazer uma única 
contribUição- gra-ride; no final do ano, por ocasião de 
uma venda maiof; ou qualcjuer cojsa que o indivíduo ve-

- nha a ter. A ~apitalização da poupança voluntária terá o 
retorno mais atraente, uma vez que se busca um favore
dmento fisCal, parã o inveStimentO a mêdio e a longo 
prazos. 
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Outro ponto que não poden1os- di!ixÚ de-cómen-tã:r é o 
problema de eqUidade fisCal. O problema de cqüidade 
fiscal advém do ac"ésso de oportunidades. Atualmente, as 
pessoas que participam dos fundos de pensão hÕ]e, hâ 
aqui muitos representa'ntes, temos e são cento e trinta e 
quatro constituídos e cciiito e delesseis funcionando nor
malmente. Os iridivfduoS que fazem os seus abatimentos 
ou aplicam os seus recursos no fundo de pensão, que é 
uma carteira grande administrada pela própria compa
nhia patrocinadora, eles podem deduzir esses valores no 
seu ímposto_ de renda, e, nesse caso, nós criaríamos a 
oportunidade para que cada uma das pessoas também 
possa deduzir do imposto de renda independendemente 
da vantagem de sua própria companhia ter ou não um 
fundo de pensão, ou seja, itós _est~rnos criando a possibi
lidade e as pessoas que não têm fundo de pensão, que 
trabalham em instituições que não têm fundo de pensão, 
possam vir a ter acesso a esses fundos de pensão. 

O controle das decisões de investimentos e possibilida
des das trocas de fundo e constituições de carteiras indi
viduais. Hoje, não há nada semelhante no mercado que 
permita esse tipo dé-coisa. Nós estaríamos constituindo a 
primeira dela. E possibilidade, inclus{ve, de constituir 
planos mensais de contribuições, ou anuais, ou da fOrma 
como for convenientes. Seria um sistema "à la carte", de 
cada um dos participatile-5. 

Agora, vamos ver os aspectos macro que nós podemos 
desenvolver e levantar as vantagens para a economia do 
País. Do ponto de vista económico, o que nós teríamos 
de vantagens, qual seria a vantagem maior para a ec_ono
mia do País? Primeiro, o aumento da taxa de poupança 
interna, porque estarfamos constuindo uma poupança 
voluntáriã,-que é o que o País precisa hoje, para um de
senvolvimento de longo prazo, o que equivale dizer é o 
maior desenvolvimento eCoriómi-co. segundo, a criação 
de emprego, como Carlos Sebbe já colocou, hoje uma 
das preocupações, não só do mercado, mas de- todos os 
empresários, de toOaSaS pessoas que participam com 
responsabilidade na geração de emprego, é um aspecto 
muito importante todo o problema de recessão que nós 
estamos vivendo. E isso vai criar meios para que se evite, 
e minimize o Problema do dC:Semprego do País, e traz, 
sem dúvida alguma, o aumento do padrão de vida pela 
orientação das poU-panças para uni--investimento produ
tivo. Vai tender a existir Inais investimentos prOdutivos e 
menos investimentos especUlativos ou, simpleSmC:nte, no 
capital. ~uma tendência dCiricentívar o IÍlvestimento em 
ação, ou seja, -orientaÇão pari o deSé"nvolvimenio produ
tivo, possibilitado pelo significativo alongamen-to do 
perfil temporal da poupança interna. Nós teríamos um 
perfil maior de investimento._ 

Outro ponto, maior segurança social pela redução de 
~ncerteza quanto ao futuro dos indivíduoS. Quer dizer o 
seguinte, o INPS, nós sabemos, tem uma crise, o Miriis
tro Jarbas Passarinho vive colocando os prOblemas ciue 
já foram longamente colocados ncis jornais, e todas as di
ficuldades que vem iendo para -a manutenção do caixa
mínin1õ para pagamento do INPS hoje. Isso, evidente
mente, vai trazer, e traz, uma insegurança no Índivfduo 
da permanência da capacidade do INPS continuar pa
gando as aposentadorias da foi'ma como vêm sendo pa
gas, muito provavelmente vai acontecer uma redução; no 
momento politicamente foi possível, vai ser feita -uma re
dução, Com esse programa, isso vai tend_er a minímizar 
esse aspecto da segurança do indivíduo, que e'staria, va
mos dizer, somente à mercê de um único órgão que pode 
estar sujeito a crises que o País pode estar vívendo, Isso 
minimizaria o pioblem8 íridTvídual de cada um. 

O problema maior, hoje, a q.ue nós assistilnos, '~ o 
problema inflacionáriõ e a grande dependência -das em
presas pelos títulos de dívida. Isso permitiria uma re
dução do endividamento, pela colocação maior de títu
los que posssibilitafía a essas elnpresas recuperarem uma 
parcela do seu património, de forma a não se tornarem 
tão dependentes das taxas de juros hoje flutuantes, como 
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todoS os decretos e com todas as necessidades de enxuga
mento de meios de pagamento que nós estamos vivendo. 
Esse ê_um aspecto, vamos dizer, conceituai e importante, 
!,-arque não -hã perda na receita. Este aspecto êmuito iin---

--portante, porque, da mesma forma que na previdência 
privãda, todos os valores sacados, em qualquer circus
tância, serão-inc!ufdos na declaração do imposto de ren
da. Há apenas um adiamento do tributo, ou seja, deduz
se hoje e vai-se pagar no futUro, co"m o fim de estimular a 
poupança e a ampliação.dos prazos de aplicação. Então, 
nós não teríamos aí nenhuma perda tributária,- e sim 
teríamos uma utilizaÇão da política fiscal, com o objetivo 
de Criar e aumentar a capitalizaçãO do País. 

Pontos positivos para as empresas. Elas teriam dis
poníveis e poderiam prever maiores investi~entos -pelã 
disponibilidade de poupança de longo prazo. Elas teriam 
uritã ampliação no mercado primário. lsso é um Iingua~ 

- jar técnico de mercado de capitais, mas significa, para os 
que coil:hecem menos o assunto, significa maiores possi
bilidãdes de compradores iniciais de um título, Mercado 
primário e aquele quando se inicia a colocação do úllllo. 

A colocação de Ínaior núinero de pessoãS;-dentro de 
uma formação de patrimônio individual, eles teriam pos
sibiliôades de se tornarem acionistas iniciais de uma 
companhia. Existe sempre lnCdo do indivíduo, na hora 
em que vai entrar no mercado de capitais, de achar que 
isso é um mercado para uma elite, é um mercad_o de __ espe
cufação, é-um mercado de gente que coÓ.heCe muito, que 
ete _só_ conhe~~-~ ,poupança. _Isso_ não ê verd~de, nós t_e
mos-que desniistüicaf isso. Daí provavi::Imeilte o_ medo 
que as pessoas têm- de fazer esses inveStimentos·. ÊntãO, a 
ampliaçãO do merêado primário, ~o Conhecimerito milü
mo, é muito bom, porque todos passariam a perder o 
medO de investír em ações e -conhecer as vantagens -que 
isso vai trazer para eles próprios. O sistema PA!T utiliza 
a poupança voluntária dos indivíduos ou das empresas. 
Esse é um aspecto qUe tem sido muito atraído hoje. Um 
dos nossos_ assess<?res q~e estâ aqui é um dos prfnCiPais 
criadores di_ todo esse programa e tem participadO ôas
ceni. reuniões, ele esteve nãs noventa -e nOve reuniões que 
nós deserivolvemOs, E u-ma das cois"as que tem sido feita 
peta ABRASCA são reuniões internas.com os indivíduos 
e as áreas de pessoal, que têm trazido um grande incenti
vo para as empresas. Por que esse incen,tivo? _Po:qUe as 
empresas, que_ não gostaríãm de asSumir uma- Posição 
definitiva "pu se aina_rx:arem com o fundo .de pensã.o, elas 
poderiam tomar, como alternativa, para dar aos seus 
func::ionários, uma parcela do seu faturamento, umo'! par

-c-eiã -dO siláilO, ãisttibufdos para OS funcionários Iili coÕ.
la_- PAIT, ou seja, no Sistema PAiT. Então, eles teriam, 
como alternatíva, a colocação de recUrsos que vão ficar 
dispOníveis para os funcionáriOs 'do futuro, diretamerite, 
e pode deixar vinculado ao lucro, ao faturamento de for
ma que não traga nenhum ónus Para a empresa. Se o lu
cro cair, nUm determinado nível, ela pára de pagar, nin
gll~nl_ perde absolutamente nada. No ca.!!o de fundo de 
pensão, hâ alguns problemas,_ teriam que ter algumas 
compensações, em suma, é um pouco mais complicado, 
porque inclusive há algumas outrãs dificuldãdes, pode 
até ter, pode em_alguns casos não ter, mas no caso de em
presa. é mais simples uma atitUde dessa. Às emPfesas po
_derão constit!lir planos individuais para os seus empre
gados, oferecendo percentual de lucro etc, etc. Esse ê um 
aspecto mUito importante, 

Vantagens para o indivíduo. Um ass~nto que está hoje 
em grandc_discussão,_quer dizer, isso: tem datO muitas 
variações, é o limite _de c_ontribuiçãõ-. Qual é- a dedUÇãO 

- máxima, qual deve ser, qual não deye ser, isso está sem
pre em discussão, Dornelles acha uina coisa, fulano acha 
outro. Então, cada um tem um palpite, isso evidente
mente depende da política fiscal. ()"controle da compo
sição da carteira será da custódia, ou seja, as bolsas que 
vão ter custódia, vâo ter o controle disso e as responsabi
lidades pelo mínimo de ações será do administrador. 

Terça-feira 4 4847 

Controle pela Secretaria da Receita Federal e das apli
cações e deduções. A custódia sempre vai enviar à Secre
tar_ia e ao participante uma declaração do montante das 
contrlb_uii;ões efetuadas no ano, ou seja, a custódia vai 
ter a amarração que envia para a Receita e com iss-o vai 
ter o cruzamento, para evitar qualquer desvio ou qual
quer aspec~o neste sentido. 

Então, era isso que C)U gostaria de colocar e estou à dis· 
posição p_ara responder a qualquer outra pergunta que 
t?e fi_zerem. Muito obrigado. (Palmas,) 

O SR. PRESIDENTE (Roberto Campos) - Muito 
obrigado, Dr. ~aulo Setúbal. ~ergunto inicialmente se 
há alguma indagação por parte do auditório. (Pausa.) 
Não havendo nenhum comentário, passo a palavra ao 
Prof. Mário "SimOnsen-.-

O SR- MÁRIO HENRIQUE SIMONSEN -Sena
dor Roberto Campos, Senador Fábio Lucena, Senador 
Carlos Lyr_a, Srs. Congressistas, riliilhas Senhoras, meus 
Senhores: 

O tema que me coube diz respeito a Mercado de Capi
tais, Desenvolvimento e Democracia. Acho que as li
gações entre capital e desenvolvimento são bastantes ób
vias, embora sendo explicadas aqui. As ligações entre 
mercado de capital e desenvolvimento nem sempre são 
devidamente ressaltadas, mas me parece que são real
mente muito importantes. Começaria por observar que 
não há liberdade politica sem liberdade económica, um 
princípiO aCeito pof qualquer constituição democrática. 
- Conciliar esse principio com alguma intervenÇão do 

Estado na economia, exige, fundamentalmente, a adoção 
de normas de discriminação. O Estado deve permitir ins
trumentos de intervenção na economiCa, mas esses ins
trumentos devem ser não discriminatórios, propriamente 
ditos. Em alguns casos é poSsível dar a essas normas de 
não discriminação um cunho s-uficientemente ·objetivo, 
para que iião haja dúvidas quanto à sua natureza. 1:: o 
exemplo do provimento de cargos públicos por concur
sos; -o exemplo de suprimentos de bens e serviço ao Esta
.do por meio de concorrências públicas, e assim por dian-
te. 

Há um -caso em que a O~eracionalização dessas: nor
mas de não discriminação se complica, porque ela, fatal
mente, envolve avaliações subjetivas, que é o caso de 
transformação de poupança controlada pelo Estado 
para o setor privado. Exemplo típico ê o caso da conces
são de crédito por um banco oficial. Sucede que numa 
concessão de crédito ou numa subscrição de capital exis
tem, além dos dados e critérios subjetivos, determinados 
elementos SU:bjetiVOs -de avaliação e qui Dão podem ser 
colocados pelos sentimentos para a decisão de um com
putador, e, conseqUentemente, nesses casos, ê sempre 
impossível colocar inteiramente à prova o teste de não 
disáiffiinação~Quer diZer, esse tesCe se torna de alguma 
forma sujeito aos queStionamentos- q-ue resulta na pró
pria exigência de critêrios subjetivos de avaliação. Eu 
não diria que a solução para iSSO~Seja a eutanásia dáS in
tituições finànceiras estatais, mas n fortalecimento de um 
mercado privado de capitais Que -possa comPetir comes
sas· éhtidade estatais: De modo que aqueles que não tive· 
rem, por uma razão ou outra, satisfeitos com o acesso 
que têm àS fontes de ·caj:Hl.aliza-ção cO.ntroladas pelo Esta
do, possam recorrei a outras fontes àe capitalização pri
vadas que lhes ofereçam as mesmas condições potenCial
mente~ pelo menos. Creio que, neSse sentido, os progres
sos realizados nos últimos vinte anos estão longe de se
Tem relevantes. Até 1964,__0 sisteJ7Ia financeiro nacional 
prãticamente não oferecia instrumentos- _mobiliários ca
pazes_ de atrair as poupanças privadas. fsso não apenas 
inibíu o desenvolvimento de uma pt;>rção de setores, a 
construção civil é um exemplo clássico que minguou 
consideravelmente por falta de mercados de hipotecas, 
mas também centralizou as atividades de fomento em 
praticamente duas únicas instituições oficiais de crêditos: 
o Banco do Brasil e o Banco Nacional de Desenvolvi~ 
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menta Econômico, qUe--naquela êpoca, conCediam em
préstimos a juros reais fortemente negativos, em disso
nância com qualquer forma objetiva de não _discrimi
nação. _Eu não_estou dizendo que o Banco do Brasil ou o 
BNDE fossem deiscrimiriãtórios, naquela época. Ao 
contrário, eles eram geralmente geridos por critérios ade
quadamente técnicos, mas a natureza dõ prõcessõ- era 
inevitavelmente discriminatória porque envolvia créditos 
altamente subsidiados, -concedidos com exclusividade 
por entidades oficiais. 

Com a promulgação da Lei n9 4.728, durante o Gover
no Castello Branco, em 1965, o mercado brasileiro de ca
pitais adquiriu notável impulso, embora mais voltado 
para o crêdito do que para o mercado de ações. Poste
riormente, cm 1976 e em 1977, coto. a promulgação da 
Lei n~' 6.404, a nova lei de sociedades por ações, com a 
criação da CVM e com a criação de novas fontes de pou
pança institucional, propôs-se dar novo fôlego ao merca
do acionâiio. --Trata-se de um esforço relativamente re
cente, mas que produziu resultados já multo palpáveis 
nesses últimos anos. - -

Eu gostaria de abordar, nesta palestra aqui, quatro 
problemas. específicos que julgo merecem ser focallzãdos 
com detalhes. O primeiro diz respeito ao diagnóstico do 
relativo atraso do nosso mercado acionário, comparati
vamente ao mercado de títulos de renda fixa. Nós sabe
mos que o nosso mercado de ações progrediu, mas que, 
de qualquer forma, o mercado de tftulos de renda fixa é 
um mercado muito mais ativo e que, de alguma forma, 
isso levou a um excesso de endividamento de empresas. 
Nós tivemos mals mercado de erMita, propriamente, do 
que mercado de ações; isso fõ1 um aspecto da coisa. 

Um segundo ponto diz respeito ao que se pode esperar 
por realismo de uma política de abertura do capital das 
empresas. Todos nós defendemos a abertura de capital 
das empresas, mas acho que devemos situar um certo pa
drão de realismo para não incorrermos em certos so
nhos. 

O terceiro ponto diz respeito até que medida a abertu
ra de capital interessa ao Governo, a ponto de merecer 
receber incentivos fiscais do Governo. Isso, também, é 
um ponto extremamente importante porque se nós soli
citamos in_c_çntivos_ fiscais, nós :devemos acreditar que 
haja um iriteresse coletivo da abertura de capital. 

E, finalmente,. vale esboçar algumas idéias sobre uma 
melhor estrutura do noss_o mercado financeiro e de capi-
tais. -

Vamos começar explicando um pouco esse relativo 
atraso do mercado de ações, comparativamente ao mer
cado de renda fixa. Gostaria de observar que ninguém 
compra ações, que são títulos de risco, a menos que espe
rem que elas venham a render mais de que as aplicações 
de renda. Isso_ significa - e~ urii .Ponto rrenqUentemente 
esquecido -que para a empresa abrir capital não signi
fica conseguir dinheiro barato, significa cOnseguir di
nheiro estável. Esse é: um ponto absolutamente essencial 
em toda a anâlise, em toda a filosofia do m_e:rcado de ca
pitais. Nessas condições, a motivação para a abertura re
side, principalmente; na itversão ao risco das grandes 
alavancagens, das grandes relações dívida-capital e que 
podem ser perigosas para as empresas, podem mesmo 
arruiná-las, quando as taxas de juros sobem acima das 
taxas de rendimento dos ativos das empresas. 

Com a continuidade do crescimento brasileiro entre 
1950 e 1970, a maioria das empresas brasileiras subesti
mou esse risco que eventualmente as taxas reais de juros 
viriam a exceder as taxas de rendimentos dos ativos. 
Diga-se de passagem, que isso não apenas levou a idéia 
de que era melhor se endividar do que ter sócios, mas 
também a própria expectativa de obtenção de cr~dito 
subsidiado por muitas empresas representava um obstá
culo natural à abertura de capital. Afinal de contas, por 
que abrir o capital e rachar lucros que devem ser razoa
velmente fracos, quando se dispõe de uma fonte de cr~di-
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to subsidiado fornecido ou pelo Governo ou ccim recur
sos governamentais. 

.t clúo que se as empres:rs pudessem ter advinhado o 
que teria ocorrido após 1981, não tenho dúvida nenhu
ma de que hoje nós terfamos no Brasil um elenco muito 
mais vasto de sociedades anônimas abertas, mas, eviden
temente, o que caracteriza a atividáde ecõhômica, ~ que 
sempre há choques; sempre há eventos imprevistos e pelo 
rato da imprevizibilidade da recessão recente, um grande 
número de empresas deixou ou perdeu até uma oportu
nidade_de ouro de abrir o seu capital durante a década de 
1980. E diga-se de passagem, o excesso da alavancagem, 
em época de prosperidade, não ê apenas uma extrava
gância brasileira, isso é um fenômeno que, de alguma 
forma, tem ocorrido no mundo todo, e o exemplo mais 
clássico roi nos Estados Unidos, dtirarite a década de 
1920'. Naquelas estruturas de holding, que se formavam 
na época, havia empresas que tinham uma relação final 
consolidada entre dívida e patrimônio da ordem de 1.000 
para I, tOO para I, coisa desse tipo. FuncionaVa muito 
bem, na década de 20 quando as taxas de lucro eram 
muito superiores às taxas de juros; e, obviamente, quan
do veio a grandes depressão, se transformaram em caste
los de cartas e deram orígeni a uma série de inovações, 
no mercado de capitais americanos, inclusive a criação 
da Security Electlve Commission. 

Em segundo lugar, tambêm, é importante notar que
abrir o capital envolve certos custos fixos e cCrtas reSis
tências psicológicas. Os custos fixos são do lançamento 
oficiãl de ações ao público e da manutenção de um de~ 
partamento de acionistas e do atendimento aos requisi
tos exigidos de uma sociedade aberta, em termos de con
tabilidade, auditoria, prestações de informfJ.çÕes à CVM. 
etc. 

As resistências psicológicas dizem respeito ao fato de 
que o controlador ao abrir o capítal da empresa, torna-se 
obr-'igado ã prestai- coõtas a terceiros, aos acioilistas mi
noritários. Dí&a~se de passagem, essa obrigação, na rea
lidade acaba beneficiando o sócio controlador, porque a 
necesSidade de prestar contas a terceir.o obriga-o a pro
fissiõnalizar a sua administração, a gerir mais objetiva~ 
mente e menos emocionalmente os_ s~us negócios. -

portanto, essa _obrigação, na realidade, acaba 
transformando~se num beneficio para as emprCsas que se 
abrem. Creio que o meu amigo Carlos Sebbejamais hesi~ 
taria em confirmar que esse ê um dos pontos mais valio
sos da abertura do capital para a empresa, o salto quali
tatiVO que se verifica nos- métodos de adnlinistração da 
empresa. Agora, a transição é um poucO reconhecer que 
um filho atingiu a maioridade, significa abrir mão de um 
método familiar de tratamento da empresa para adotar 
um método muíto mais'objetivo de aceitar que essa em~ 
presa alcance a sua maioridade e, como tal, deve merecer 
um tratamento diferenciado entre propriedade e gestão. 
Isso explica o problema do aprendizado na abertura de 
capital, o que aliás foi constatado por algumas pesquisas 
interessantes do IBMEC: Algum tempo atrás o IBMEC 
fez uma pesquisa entre um certo_ número de sOciedades 
que teriam condições de ir ao mercado e abrir o seu capi~ 
tal. Mais ou menos 3/4 delas dissseram que não queriam 
abrir ·o capital e, no fundo, as razões eram todas ligadas 
a essa resistência psicológica a ter sócios. Mas, em com
pensação, essa mesma pesquisa fazia- a oütra pergUnta. 
Ela verificava as empresas qUe haviam aberto o seu capi
tal no passado e perguntava às empresas se elas estavam 
satisfeitas com a experiência que fizéram. Em outras pa
lavras, se elas pudessem retroceder no relógio do tempo, 
se elas abririam outra veio seu capital, como jâ haviam 
feito rio passado. Af, a resposta é que apenas 1% das em~ 
presas tinham-se arrependido de terem aberto o seu capi
tal. 

Portanto, isso mostra um pouco a intensidade desse 
fenômeno de aprendiza'do, que lembra até um pouco o 
processo de abertura de_ capital ao processo de desenvol~ 
vimento de uma indústria nascente; um processo que tem 
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uma certa resistência, um certo aprendizado inicial e cu
jos frutos acabam sendo muito bons, num prazo médio e 
_longo . 

Em terceiro lugar, havía até 1976, um obstâculo, que 
eu chamaria de institucional, a uma maior abertura de 
capitais. É que a lei de sociedades anônimas antiga, mui
to bem moldada para O que era a economia brasileira em 
1941, ~as não para o que se tornou a economia brasilei
ra depois, era uma lei que praticamente desconhecia 
qualquer direito do minoritário. Os direitos dos minori
tários, ·na antiga lei, eram extremamente limitados, extre
mamente exíguos. Já se dizia, até, que na antiga lei de so
ciedades anõminas, os minoritários eram tr.atados, às ve
zes, piores do que os escravos, antes da vigência da Lei 
Áurea. Então, o que aconteceu, na realidade, ~ quC a lei 
antiga, desistimulando os minoritários, desestimulava a 
abertura do capital, porque se ninguém queria ser mino
ritâriõ, é claro que as empresas t~riam muitas dificulda
des para _conseguir abrir o Seu capital. 

O objetivo da Lei n~' 6.404, da nova lei de sociedades 
por ações foi exatamente corrigir essá assimetria 
controlador-minoritário, ao instituir- o diVidendo míni
mo _obrigatório e que ê, no fundo, a âncora para o preço 
das ações, e ao estabelecer condições em que o minori
táriO adquire o direito de recesso, o direito de retirar-se 
da empresa pelo valor patrimonial por ação. Há uma 
porção de outros dispositivos na legislação de protcção 
minoritária. Com a complementação da lei pela criação 
da CVM se estabeleceu o que eu considero um requisito 
essencial para o funcionamento dos mercados contigen
tes a riscos, quer dizer, no mercado de risco nenhum par
ticiPante deve benefiCiar-se de informação privilegiada, 
de informação que não seja simultaneamente acessível a 
todos os demais membros dessa sociedade. E realmente 
isso que tornou bem mais eficiente o nosso -mercado de 
ações e" Que passou a permitir a aceitaÇão de posições mi
norifá"riaS'"que -não eram aceitas no opaSirado. 

Em quarto lugar, também, o que foi uril fator de retar
do do nosso mercado de capitais. Se nós examinarmos 
qualquer mercado de ações nós vamos ver que há nesses 
nieiCados âóis tipos de agentes: aquilo que eu chamaria 
de os fundamentalistas e aquilo que eu chamaria de espe
culadores Keynesianos. 

Os fundamentalistas, no fundo, acreditam que o Valor 
de uma ação ê determinado pelo valor presente dos divi
dendos futuros q_ue se esperã que essa aÇãO-venha a ren~ 
der. Quer dizer, uma ação vale pelo que ela renderâ de 
dividendos esperados em termos de valor atual. ];: claro 
que há uma certa dose de avaliação subjetiva. As taxas 
de juros para o desconto mudam no tempo. No Brasil 
não é muito fácil saber o que é uma taxa de juros real a 
longo prazo, para efeito de avaliação e a própria expec
tativa de distribuição de dividendos envolve julgamentos 
subjetivos. Mas, mesmo assim, são os julgamentos subje
tivos que têm uma âncora dentro de desempenho econó
mico das empresas que são representadas. 

Bom, agora, há um outro tipo, classicamente descrito 
na Teoria Geral de keynes, por isso eu chamo de especu
ladores keynesiano. Entende ele que o valor de uma ação 
é determinado por aquilo que o mercado acha que a ação 
vale, o que gera, no fundo, um círculo vicioso de deter
minação, uma profunda instabilidade, em qualquer 
preço dos sistemas de ações. Se eu tiver um mercado 
composto apenas de especuladores keynesianos, na reali
dade, os preços se formam cada um tentando advinhar o 
que a média dos outros pensa, o que, evidentemente, leva 
a_ um jogo não apenas indeterminado, mas sujeitos a bru
tais flutuações. 

É claro que para o investidor razoavelmente prudente, 
o mercado que seja dominado por especuladores keyne
sianos é um mercado que cria uma boa dose de disilu
sões. O' exemplo clássico aconteceu nos Estados Unidos, 
aquela alta inusitada da Bolsa, que precedeu à crise de 
1929 e o subseqUente colapso da Bolsa. O mundo estava 
ali numa situação_ em que realmente o que havia era ape-
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nas uma grande massa de especuladores keynesianos, 
sem praticameilte nenhum fundamentalista dentro do 
mercado; e, evidentemente, quando eu tenho um merca
do desse tipo, começam a surgir certos problemas de psi
cologia de massa que levam a distorções e desilusões pos
teriores, Nós tivemos esSe exemplo, aqui, em 1971, em 
que várias pessoas começaram a achar que a Bolsa era o 
lugar onde se poderia fazer fOrtunas sem fazer força e :a 
curto prazo. 1:: claro que, após a grande euforia, veio a 
grande decepção. Enquanto as condições de mercado se 
estabeleceram por essa dominância dos especuladores 
keynesianos, o mercado e~a realment~JJ_m mercado pou
co atrativo para os investidores prudentes, houvC mesmÕ 
um grupo de investidores que se afastou __ do me;rcado~_de 
ações definitivamente pela decepção que teve na época. 

Um grande trabalho que ocorreu posteriormente foi o 
desenvolvimento dos inv~tidores; institucionais que são 
essencialmente fundamentalistas, na sua análise e na sua 
avaliaÇão_de carteiras. Isso não eliinina, evidentemente, 
a existência de riscos no mercado, mas na medida em que 
eu tenho no men;:_ado uma presença forte dos investido
res instilUCiofüiís, companhias de seguros, de pensão, en
tão, necessariamen:te, esSe merCado passa--a cotar as 
ações muito mais solidamente, em termos do desempe
nho económico financeirO das companhias -que essas 
ações """representam. - -

Diga-se de passagem, tambêm, que se eu tiver um mer
cado dominado pelos fundamentalistas, os próprios es
peculadores keynesianos acabam transformando-se em 
fundamentalistas. o especulador keynesiano ijuer advi
nhar o que o mercado pensa. Então, se ele sabe que o 
mercado é fundamentalista, ele se torna fundamentalis
ta. Mas essa mudança de característica, digamos, mera~ 
mente especulativa para características têcnicii.s" foi real
mente uma das grandes reviravoltas que ocorreu no mer
cado brasileiro de ações, nos últimos anos, mas foi o re
sultado de um trabalho lento de criação gradual desses 
investidores instifucioriaiS, fundos de previdência priva
da, seguradoras, etc. __ 

Eu lembraria que não é possível evitar oscilaÇões em 
Bolsas, pois as ações, por definição, são títulos de risco, 
mas é exatamente possível amortecer essas oscilações, 
eliminar as suas componentes -exPlosivas, isso que ocor
reu, na medida em que o mercado passou a ser domina
do pelos investidores institucionais. 

Então, essa nossa anãlise, até agOrã, ela mostra, de um 
lado, também, porque houve certo retardo, no desenvol
vimento do mercado de ações, mas, também, ela mostra, 
de outro lado, o esforço que foi feito nos anos mais rC~ 
centes, pelo Governo, pela CVN, em particular, no senti
do de tornar esse mercado muito mais sólido, e com ba
ses para muito melhor desenvolvimento no futuro. 

Então, com ISto,- rióS es8otari1.0S riosso piímeifo iteni 
que era uma anâllse do_ que aconteceu com esse mercado 
de ações, porque ele se retardou, relativamente, ao mer
cado de crédito. 

Vamos passar a um segundo item, o que nós podemos 
espetar com realismo de uma polífíca de abertura de ca
pital das empresas. E aí gostaria de começar desfazendo 
um mito~ Abertura de capital de empresas não é um re
médio fnfalível para todas as empresas naciOnais. Aber
tura de capital é, essencialmente, uma prescrição para 
empresas de um certo porte, para empresas relativamen
te grandes, médias, ou então médias que se querem 
transformar em grandes. 

Isso não é importante, porQUe hâ certos custos iniciã-ís 
de lançamentos que só fazem Senfido se a empresa tiver 
um certo porte para dissolver esses custos fixos, dentro 
do lançamento de uma empresa. Em segundo lugar, há 
um aspecto importante, é que para o lançamento de 
ações seja bem sucedido é preciso que eU tenha uma mas
sa crítica de ações capaz de dar liquidez posterior a essas 
ações. :t preciso que a massa de ações lançadas sejam su
ficientemente ponderável para que esse mercado, depois, 
passe a negociar entre se gera liquidez para: eSsas ações, o 
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que obviamente não é imPossível em dimensões muito 
pequenas. Isso não significa que ilão haja instrumentoS 
de mercado de capitais para pequenas e médias empre
sas. Foí apresentada, hã pouco, pelo Dr. Roberto Teixei
ra da Costa, uma idéia extremamente louvativa e que jã é 
adotada em muitos outros países e que visa, exatamente, 
essas pequenas e mêdias empresas, que são as compa
nhias de risco, a tradução que se encontrou para as ven
ture capital companies dos Estados Unidos. 

Outro .caso, também, da empresa IJI.êdia ou pequena é 
o problema de encontrar só_cios. Tãmbém há casos inte
ressantes de_ abertura_ de_ capitais de natureza regional. 
Há.várias_experiências feitas no Sul do País, em que há 
uma abertura de capital de uma empresa média para 
acionistas que morem no mesmo município, que co-

- nheçam a companhia, que conheçam a áârilinistração da 
companhia, então, digamos, é uma tra-nsição entre a
ab_er(ura nacional, em grande escala, e simplesmente a 
busca de sócios. Isso, aliãs, é um projeto_que deve serre
gulamentado, dentro de muito pouco tempo, que daria 
origem a um típo de abertura de um tipo regional, que 
seria negociada em mercados de balcão, uma espêcie de 

-vestibular para um estãgio superior de abertura. 

Bom, lembraria, tambêm que o próprio desenvolvi
mento tecnológico não acarreta a eutanásia da empresa 
familiar. Há casos em que nós devemos aceitar que a em~ 
Presa familiãr ainda- 6 a e-strutura mais adequada. Certas 
empresas que dependem, fundamentalmente dQ olho do 
dono, em certos serviços, em certas indústrias médias, na 
maioria dos ramos da agricultura, são empresas que de
vem permanecer fechadas. Onde a abertura do capital se 
torna indispensável ê quando a dimensão, tecnologica
mente necessária para que a empresa seja eficiente, exce
de aquilo que uma fortuna familiar pode financiar e que 
uma administração de métodos familiares pode contro
lar eficientemente. 

Portanto, devemos ç:ompreender que a abertura de ca
p~tal_é U_!ll asp~_C!O extremamente im_portant~, po_rém ~ão 
ê uma panacéíã -para- todos os problemas da empresa na
cio-niil. Parte tem -que Ser encontraôO nos instrUme-ntOS""" 
de mercado de capitais, parte é, pura e simpleSmente, às 
vezes uma busca de sócios. Esse ê um aspecto que eu gos
taria de salientar. 

Pergurita-se por que interessa à política económica 
que as empresas abram o seu capital ao público. Eu di
ria: por uma razão central, porque as sociedades capitali
zadas são bem menos vulneráveis ao ciclo económico do 

- que as sociedades com alto grau de endividamentO. 
Nesse sentido, a abertura de capital é um seguro con

tra as falências e as excessivas reduções do nível de em
prego, nas épocas de quebra da atiVidade econômicã-e de 
elevação dos juros reais. Na medida em que as socieda
dçs seiam mais capitalizadas, os problemas do c!clo eço~ 
nômico são sufientemente amortecidos e geram muito 
menores tensões sociais dentro da eConomia. Por isso 
mesmo, existe no processo de abertura de capital um cer
to grau de interesse coletivo e que, juntos, aquelas barrei
ras de custos fixos e psicológicosjá_"sendo pactuadas, no 
que tange à primdia etapa da abertura, justificam certos 
inCentiV_õ_S ãO riil!fcado de ações, eu diria que na rriesma 
linha em que a política do comércio-eXterior costurria in
centivar as índústrias nascentes. 

Que as formas -de incentivos devem evoluir no tempo, 
_ em função dó próprio amadurecimento do mercado, 

parece-me um ponto bastante óbvio. Na abertura de 
1960, por inspiração do Senador, então Ministro Rober
to Campos e do Ministro Octãvio Bulhões, criou-se o 
mais fõrte dos estímulos, o Decreto-lei n' 157, e que era 
realmente um decreto-lei adequado para as condições 
daquela época, embora correspondesse, na realidade, a 
quase um verdadeiro donativo em ações. Embora deva
se Justificãr que a idéia ínicíal do I 57 era menos voltada 
ao mercado secundário do que ao mercado primário. 
Esse ê um ponto importante a ressaltar. 
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Mas, de qualquer forma, ê claro que os incentivos de
veriam evolUir ao longo áO tempo com o próprio cresci
mento do mercado. Naquele tempo, o mercado engati· 
nhava; hoje o mercado jã tem um certo coeficiente de 
maturídade que não tinha naquela época. Houve um cer
to tempo em que havia uma série de incentivos_ à subs
crição de ações, sob forma de deduções parciais do im~ 
posto devido, dentro de certos limites, o sistema do 
Decreto-lei ri' 1.338. Também, esses sistemas já foram 
praticamente extintos. E, na realidade, quando verifica
mos a reação- do mercado, a resistência do mercado a 
essa retiraàife<::ente de incentivos, inclusive aos -157~ vê· 
se que foi- muito maior do qUe- se pressupunha, porque 
havia unia presença marcante, dominante de investido· 
res illstitudOnais rios fundos de pensão, as- seguradoras 
criavam um mercado natural para novas ações, podendo 
compensar ã:té os-efeitos dessas retiradas; algumas vezes 
abruptas de incentivos. 

Diria também que o -que me parec_e essencial daqui 
para diante é tenfar dar ao mercado, não mais as muletas 
do Imposto de Renda que se davam no passado, quer di
zer, não mais aquelas isenções indiscriminadas, porque o 
mercado jã atingiu Um grau de maturidade que dispensa 
esse tipo de isenção e que hoje seria muito orieroso para 
o fisco mas, fundamentalmente, dar presença de investi
dores institucionais ao mercado. O fato tem duas vanta
gens, porque cria de um lado a demanda necessãria para 
estabilizar esse mercado e dá a esse mercado uma carac
terística tCcriiCa de domínio Pelos fundamentalistas, e 
não pelos especuladores keynesianos. 

Eu gostaria apenas de fazer três observações, algumas 
das quaiS, aliãs, já feitas aqui. · 
- O primeiro ponto diz respeito ao recOnhecimento pelo 
Imposto de Renda de um princípio-de isonomia nas de
duções de natureza social. Parece-me que as contri
buições pa-ra a -pi-"eVídência complementar devem, dentro 
de certos limites globais, evidentemente, ser tão dedutí~ 
veis quanto às destinadas à Previdência Socii:tl. Afinal, 
elas têm a mesma finalidade económica e social. Assim 
como também me parece que o seguro saúde tem qu~ ter 
o mesmo tratamento fiscal que se dá às despesas médi
cas. Pode haver limite de dedutibilidade, mas não deve 
haver diferenciação. 

Em muitos casos, no caso específico do PAIT, eu 
lembraria que o problema que existe, realmente, não é o 
de perda de receita, é um problema de diferimento de re
ceita, com juros capitaliZados para o futuro. E esse é o 
cas-o ·em que-realmente o Governo pode fazer a ponte 
com a dívida pública, quer dizer, o caso típico em que Se 
justificii ã emissão de títulos de dívida pública, lastreados 
por alguma coisa para serem resgatados no futuro, e sem 
que-iSsõ-Ciie-umendívidamento interno em bola de neve. 
t o_ caso que se sabe que se estã criando hoje uma pou
pança para comprar aqueles títulos e, de outro lado, di
reta ou indiretamente, na economia, uma receita futura 
para liquidar o vencimento desses títulos. f:. esse exata
mente o princípio fiscal de todos os mecanismos de dife
rimento de receita, inclusive esse a que o PAIT se pro
põe. 

O segundo ponto que eu observaria, quejã foi aqui ex
posto pelo Dr. Paulo Setúbal, diz respeito à ampliação 
das gamas de escolha da previdência complementar. Diz
se que há muita importância nos fundos de pensão, hã 
multa irilportância nas várias entidades de previdência 
que foram atê agora desenvolvidas, mas eu lembraria 
apenas que a abrangência- da previdência complementar 
no Brasil ê hoje muito restrita. São relativamente poucas 
as empresas, em termos de totais nacionais, que adota· 
ram esses esquemas para os seus empregados. 

Conseqtlentemente, certos esquemas flexíveis, pouco 
onerosos, sem problemas atuariais, como ê o caso do 
PAIT, me parece que seriam esquemas extremamente 
bem-vindos para o futuro desenvolvimento do mercado. 

Um terceiro aspecto tambêm foi ventilado aqui, e con
vém lembrar que as entidades de previdência privada, ao 
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contrãrio da previdência oficial, podem descontar das 
aplicações das suas reservas técnicas o equilíbrio atuarial 
dos seus planos. ConseqCientemente, elas não podem ser 
tratadas como fontes de absorção de títulos federais sem~ 
pre que _o Banco _Çentr_al, por uma razão ou outra, preci~ 
sar conter a expansão da base monetária. Essa pode ser 
uma sol~ção emergencial de curto prazo, mas, a longo 
prazo, tem-se que respeitar a necessidade dessas reservas 
técnicas serem geridas de modo que esses fundos de pre
vidência possam realmente honrar seus compromissos 
no futuro. 

Finalizando esta nossa discussão, cu diria que a evo
lução da própria estrutura de incentivos aponta para 
onde deve caminhar o nosso mercado de capitais. 

No que diz respeito aos instrumentos de cr!dito, o 
passo essencial, e que vem seguido desde o inicio do ano 
passado, consiste cm reduzir ao mfnimo as ãreas de crê-
dito subsidiado. Isso não significa aceitar como nonnais 
as taxas reais de juros de 30% ao ano, que hoje vigoram 
na economia brasileira, e que, na realidade, são os aspec
tos patológicos da nossa .economia. Também isso não 
significa necessariamente cohdenar à morte todo e QUal
quer subsídio, jâ que se pode sempre argumentar que o 
subsídio nada mais é do que um imposto indireto, com 
sinal trocado, mas é melhor reconhecer que, a se conce
der algum subsídio, é melhor conceder-se o mesmo ao 
produto e não ao crédito. Inclusive, porque qualquer 
subsídio deve ser de proveniência orçamentária, explíci
ta, com fontes de financiamento bem conhecidas, para 
que a sociedadec possa julgar, através do Congresso, para 
onde estão indos os seus recursos. 

Eu diria que no mercadO de ações o principal reforço 
deve ser por via da própria poupança institucional, e 
creio que cabe estimulá-la especialmente hoje no Brasil, 
tendo em vista, entre outros fatores, que a poupança-in
terna precisa ser fortalecida, já que a externa se tornou 
racionada. 

Além do mais, a poupança institucional, através des
ses vários fundos, tem o mérito de não apenas financiar 
investimentos presentes, mas financiar o bem-estar social 
no futuro. De modo que ela conjuga, de um lado, vanta
gens econômicas e, de outro lado, vantagens muito so
ciáveis na sua própria construção. 

E lembraria que a legislaçã_o fiscal deve reconhecer es
ses pontos dentro de um principio de isonomia, no trata
mento das deduções. 

Por último, eu lembraria, mais uma vez, esse princíPio
de não discriminação. O que as instituições financeiras 
governamentais puderem conceder às empresas deve ser, 
também, passível de concessão pelos intermediârios fi
nanceiros do setor privado. Essa é a condição indispen
sãvel para adequar o mercado de capitais aos o bjetivos 
da plena democracia. 

Muito obrigado. (Palmas!) 

O SR. PRESIDENTE (Roberto Campos) - Muito 
obrigado Professor Simonsen. 

O SR. F ÃBIO LUCENA- Peço a palavra, Sr. Presi
dente. 

O SR. PRESIDENTE (Roberto Campos)- Concedo 
a palavra ao nobre Senador Fábio Lucena. 

O SR. FÁBIO LUCENA- Sr. Presidente, Senador 
Roberto Campos, Senador Carlos Lyra, nobre Sr. Mi
nistro Professor Mário Henrique Simonsen: 

É indispensável, entendo eu, dizer da grande satis
fação de ter ouvido a lúcida exposição de V. Ex•, e essa 
disp.ensabilidade se impõe pelo enorme conceito de que 
V. Ex• desfruta no Pafs como emérito professor universi
tário, educador de toda uma ge'ração que, posso_afirmar, 
ao longo dos últimos 20 anos, vem exercendo funções vi-
tais na economia brasileira. 

Não me parece. Professor Simonsen, que eu deveria 
fazer aqui uma ·colocação a propósito das recentes e rei-
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teradas_afirmativas do Professor Octávio Gouveia de 
Bulhões que, sem dúvida alguma. ê um dos luminares do 
pensamento político-econômico do nosso País. 

t que o Professor Bulhões - e o tema não foge evi
dentemente ao ternário deste Seminário, o Professor Bu
lhões vem condenando, incisivamente, a correção mone
tária e, pelo que entendo, o instituto da correção mone
tária não deve ficar à margem de debates da natureza 
desses que são travados aqui no Senado Federal. 

Recordo-me que, quando da instituiçãO. da Lei n"' 
4.728, me parece, de 1965, V. Ex• e o eminente Senador 
Roberto Ciimpos, em livro conjunto, classificam aquela 
medida como uma cirurgia sem anestesia, que era indis
pensável, na época, para mudar os rumos da economia 
nãcional. Bilião, é uma questão que eu gostaria de colo
car a V. Ex'_ e pedindo-lhe algumas lições sobre o assun-
to. 

Primeiro, V. Ex• entende que essa cirurgia sem aneste-
sia foi responsável, de alguma forma, pelas difiCuldades 
ecOnôinicas POr que atravessa o nosso País. É a primeira 
indagação que faria-a V. Ex' 

A segunda, é qual a sua posição a reSpeito das obser
vações que, no meu modesto entender, são absolutamen
te procedentes, do Professor Bulhões, quanto à necessi
dade da desindexação? 

E a terceira colocação, ainda, ê a última, qual a po
sição atual de V. Ex•, a respeito da questão salário in
flação, uma vez que V. Ex• tem ensinado muito que a 
política salarial, se não aterldidas determinadas cono
tações, pode afetar gravemente a questão inflacionária. 

São as três indagações que gostaria de fazer a V. Ex' 

O SR. MÁRIO HENRIQUE SIMONSEN.- Muito 
obrigadq Senador Fábio Lucena. 

Eu começaria lembrando que a correção monetária 
começou com determinadas características e depois aca
bou sendo estendida além da conta. 

Inicialmente,~ que se concebia como correção mone
tária era um instrumento-para contratos de longo prazo. 
De fato, tendo em vista que o Brasil tinha uma longa tra~ 
diçãO de viver com- inflação, os preços no Brasil não ces
saram-de subir desde 1933, então seria difíCil vender títu
los a longo prazo, conseguir um mercado de hipotecas, 
qualquer coisa que foSse de prazo realmente longo, se 
não houvesse uma garantia de proteção contra a in
flação. 

Então, por assim dizer, a correção monetãria deveria 
ser um privilégio de certos titulas de longo prazo. O pri
meiro problema que surgiu ultimamente foi uma exten
são desse privilégio a títulos de curto prazo, CDBs, as 
próprias operações de mercado aberto~ hoje, que são fei
tas- em termos de ORTNs, que são títulos indexados, e 
tudo o mais. 

Então, isso começou a gerar, em primeiro lugar, e ge
rou até, desequilíbrios internos no sistema, -porque, veja 
V. Ex• .. a caderneta de poupança rende correção, mais 
6% ao ano. E tem que render isso, porque os·ativos são 
financiados à correção mais 12, os ativosjá existem, são 
hipotecas passadas, muitas, inclusive, em dificuldade de 
cobrança. ConseqUentemente, parece~me que, no mo
mento em que passo a ter no mercado CDBs rendendo 
essa correção mais taxas de juros muito maiores, eu .5XI
meç:o a ter potencialmente desequilíbrios nesse mercado. 
Pode-se dizer até que o próprio open, com ORTNs, gera 
uma histeria de especulação em torno do que vai ser· o 
IGP do mês. V. Ex• já deve ter observado que, por volta 
dos "dias 23, 24 e 25 do mês, o mercado aberto começa a 
querer advinhar o que vai ser o IGP da Fundação Ge
túlio Vargas do mês, uma verdadeira loteria e isso gera 
até uma torcida muito estranha, a torcida de que a in
flação seja alta, para aumentar os rendimentos do mer
cado. Então, se gera um Verdadeiro paradoxo no caso, 
porque o open, que em última análise foi inventado para 
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combater a inflação; começa a funcionar bem se a in
flação for alta. E isso obviamente é um tipo de distorção 
da aplicação da correção monetária que, de reservada 
para títulos de longo prazo, passou a ser estendida a to
dos os títulos de prazo extremamente curto. 

Um outro problema é que começou a ter correção de 
tudo, não apenas de ativos financeiros, mas de todos os 
rendimentâs por esses administrados. Hoje há um siste
ma de atrelamento da inflação presente à inflação paSsa
da~ e que é determinado quase que por lei, e com issQ ·se 
torna extremamente rígido o combate à inflação. Quer 
dizer, é díficil combater a inflação, hoje, no Brasil, exata
mente porque se nós olhannos como é que se determi
nain preços, como é-que-se determina tudo o mais, a con
clusão a que se chega é que, pura e simplesmentes, nós 
temos saláriOs e preços, aluguéis, margens de lucros ad
ministradas, taxas de câmbio e tudo _o mais atrelado à in_
flaçãó passada. Então, não deve haver nenhuma surpre
Sfl. de que a inflação futura tenda a repetir a inflação pas· 
sad3.. lsso não signífica que a política monetâria e fiscal 
não possa funcionar no combate à inflação, mas, signifi· 
ca- pura e -Símplesmente, em primeiro lugar, que ela se 
torna altamente assimétrica. Se há uma expansão mone
tária muito grande, se hã muita folga monetária, a eX
pansão vaí para cima com muita facilidade, como acon
teceu no final de 1979/1980. 

Em compensação, a contração monetária funciona no 
sentido assimétrico, gerando juros reais extremamente 
elevados, gerando certos impactos rC:CCSsivos ao con
trário do _que se deveria desejar e gerando, também, divi
dendos inflacionários relativamente magros. Quer dizer, 
numa economia formalmente indexada, no estilo brasi
leiro, de alguma forma, não digo que a política mone
tária se torne ineficaz, mas ela tem que vencer resistên
cias muito -grandes de custos para, finalmente, acabar 
dando_ os seus frutos, em termos de combate à inflação. 

Então, eu diria que o instituto da coireção monetária, 
que foi inventado para ser uma exceção para contratos 
de longo prazo, acabou transformando-se em regra para 
contratos e reajustes de preços de curto prazo. Então, 
creio que isso corresponde essencialmente ao primeiro 
ponto indagado por V. Ex• 

No que diz respeito ao segundo ponto, em matéria de 
política salarial, o que sempre observei é que, no Brasil, 
se criou uma certa_ ilusão, com a'idéia de que há proteção 
ao trabalhador_através da semestralidade. A semestrali
dade significa duas coisas, significa que os salários são 
reajustados de 6 em 6 meses, e significa também que os 
saláríClS- não são reajustados durante 6 meses. 

Então. o que acontece com os salários reais? De fato, 
nesses 6 nieses, -dependem do que seja a taxa de inflação 
semestral. Por_exemplo, veja V. Ex•, em 1977/78, os sa
lã_r_ios era~ _reajustados uma vez por ano pelo INPC, 
praticamente, ou pelo índice da época que equivaleria ao 
INPC. Em compensação, a inflação durante o ano era de 
40%.- Hoje, eles são reajustados semestralmente, mas a 
inflação, no semestre, ê mais de 70%. Então, o sistema 
anterior, no fundo, era melhor do que_ o sistema poste-
rior, quer dizer, hoje há esse grande vicio de olhar uma 
recomposição de um piso salarial, pura e simplesmente, 
esquecendo-se que o que acontece durante o período de
pende d_o que seja a taxa de inflação no perfodo. Apenas 
para cítara V. Ex• os númefos ·conCretos, hoje, o salário 
mêdio, durante 6 meses, real, ao nível de inflação de 
210Cfo ao ano, é 77% do piso do salário obtido imediata
mente após o reajuste: e isso que estou falando para sa
lário, vale para aluguéis, vale para preços administrados, 
v~le para tudo o mais. Quer dizer, há reajustes periódi
cos mas nesse perfodo o poder_ aquisitivo vai sendo ero
dido pela inflação. 

Então, o que acho é que precisariamos, e aí começã a__ 

discussão sobre o problema de desindexação, como 
atacá-lo, é nos conscientizarmos de que seria mu_ito me· 
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lhor um sistema em que o trabalhador rccebeue não um 
piso que~ sucessivamente erodído pc:la inflação, mas um 
valor médio que fosse estabilizado- em termos reais, ao 
longo do tempo. Porque, a rigor, se olharmos o que ale
gislação salarial hoje indica, o trabãlhador deve poupar, 
logo depois do reajuste, para constituir uma reserva a 
fim de poder aguentar os 3 meus finais que são extrema
mente magros. Evidentemente, querer que os trabalha
dores façam toda eua mágica de aplicações, iuo 6 muito 
fácil a um indivíduo rico porque o ope11 BW'ket, não ê fá
cil, evidentemente, para um trabalhador de salário míni
mo ou de baixo nível de renda. .• 

Portanto, acho que a noJJa política salarial, ao ínv6s 
de se preocupar com reajustes semestrais, deveria co
meçar a olher para o lado real da economia, e ao fazer if-' 
so, obviamente, ela tem que olhar dentro de uma moldu· 
ra de compatibilidade dístiibutíva. Isso deveria ser ver· 
dade em relação a salários. a todos e quaisquer rendi· 
mentos. Disse~-certa vez, inclusive aqui no SenadO, qui a 
melhor politica salarial deveria ser feita àJ avessas, deve. 
ria deíxar.se o -salário inteíramCnte livre, mai -se eu tiVes.
se certeza que as outras componentes da renda nacional 
não absorveriam mais do que um certo volume-da renda 
nacional, vamos dizer, se eu pudcoe garantir que 65% da 
renda nacional foue para os trabalhadores, nlo precisa· 
va haver política salarial nenhuma, a política salarial ~e
ria muito mClhor do que a atual. Na realidade ela- sim· 
plesmcnte gera esse tipo de ítUJão (inaudível) parecem 
curtos. 

1':! claro, tem que ser muito visível, qualquer politica de 
desíndexação tem que ser uma política síricionízada. 
Quer dízer qUalquer coísa que -se faça terii Que ser fCita 
em todas as áreas por igual, mantendo a& proporções doJ 
agentes econômicos da renda nacional e não prejudican· 
do uns em relação aos outros. 

Friqi1eniCmente se perguilta: Vamos desíndexar e por 
onde vamos desindexar1 Tem que ser por todos osluga· 
res e, ao mesmo tempo, sincroriízadamcnte, porque se.. 
não vamos criar prejuízos de alguns setores em relaÇão a 
outros. 

Em 1980, houve uma desindexação nas ORTN e nas 
taxas de câmbio, ma~ não nos preço~ admínistrãtívoJ e 
salários. Ora, a política monetária é C%3tamente expansi
va. Então, o que aconteceu? Pura e Jímplesmente. a jn. 
ilação não c:edeu, foi para 110%, e1 simultaneamente, a& 

poupanças começaram a se desestimular e o mercado de 
capitais Começou-a ter dificuldades em captar recutJOJ1 o 
mercado de capitais sob forma de títulos de renda (J.Xa, c 
a taxa de câmbio criou Jérios probiCJ113S no balanço de 
pagamentos inclusive a virtual exaustão daJ raervas bra· 
silc:ira5 líquidas em t980. 

Posteriormente. crio~Hc: um sístema: tudo ~ reajusta- _ 
do menos salãriOJ acima de tr& salárim múiímos. Tam· · 
bém é outra as.simetria; ai, obviamente. todOJ os encu
gos ficam sobre a classe mêdía. 

Agora, vamos ao terceiro ponto da queotio de V. J!sf 
Como cbíndexar? Ai eximm vãrias propostas, várias 
idéia~, vou tocar rapidamente apenas num tiecbo destas 
idéias. 

Uma de55lU idéias ~do Senador Rol>erto Campos, que 
a expôs recentemente num artigo, que Jig:niflC3ria a bõer
dade para indexar, cada um poderia indexar como qui· 
sc:ue.. desoficializar a indexação, ou ~pura e simpks
mente, tomar a jndeuçào alguma coisa que pode 1« 

oonlrjitada privadamente, mas não obrigada pelo Gover· 
no. 

As vantagei!S dessa proposta ll3o daraJ em dois ...,li. 
dos: em primeiro lugar, é claro, que se consegu.úmOJ 
quebrar as expocta.tiv;u. inflacionárias, com isso teremos 
aJsum sistema de indexação informal dentro da ..,.,.,.. 
mia. Claro que re ninguém acuditar que a ínllaçio .ai 
acabar, pode-oe deáetar o fuu da indexação, porque a 
ínJ1aóio nlio a.:aba oó por caUJa dessa dcaàaçlio. 

Em segundo lugar, ela tc.m a grande vantagem de eli
minar a rigidez do atua( sistema, porque este impede, 
simplesmente, que as expectativas inflaclonáriu caiam. 
Vejo _muitos economistas, às vezes, dizerem: o quç &_ im· 
portante b que as expectativas inflacionáriu, caiam. 
Mas, como vamos poder convençer os agente• econ6mi· 
cos de baíxar "'expectatívas lnllacionárías,. eleJ sabem 
que os preços são reajUJtados sempre por decretos de 
acordo com a inflação p.assada? 

Agora, no esquema do Senador Roberto CampoJ, esss 
mudança ~ pouívet, na medida em que a indcxaQllo se 
torna alguma c:oísa que é livremente contratada pelo 
mercado e, conseqUentemente, sujeita aos efeitos de mu .. 
danças das expectativas. 

Quer dizer, há. uma formidável diferença entre a inde-
xaçllo formal e a indexação informal, e Csse é um m6rito 
da proposição do eminente Senador Roberto Campo1. 

Daria ul!la segunda pro_posiçio, que 6 euencialmente 
a do Dr. Bulhões, que~ a proposição do dla."Dn. Quer 
dizer, haveria um certo_ dia uDn a ICf csçoJhido, vamot 
díi.ei, 3t de de:iembro de 1984, SÓ para poder calcuJar. 
En~o, tod~ os_ reajUJtes seriam feitos, po~teriormente, 
levando apenas em conta a inflação a~ o dia "Dn. Tudo 
seria registrado apenas pela ínflação att 31 de dezembro 
dC 1984, mas não -pela inflação posterior. 

Teria qUe~ feita leve adapt~o, no caso da1 taxas -de 
câmbio c das ORTN, teria que ser feita certa desvaJori .. 
zação pelo resfduos esperado• de ínfla~lo. mas ísso re
preuntaria, e na proposta do Dr. Bulhõel, neste mesmo 
día, 1Cfi3m congelados também os crédítoJ e a moed~ 
portanto nlo haveria o que_ é uma parte ®solut3mente 
coencial da propmta, a inflação ficava segura do lado 
dos custOJ e do lado da demanda. 

Há uma outra proposta tambhm muito iniereJJante 
que surgiu do Professor Andá Lara Rezende, da Pond({ .. 
cia Universidade Católica. A idaa, vou expó.-la muito 
brevemente porque senão daria um seminário de S hor.u 
para &5CUti-la em detalhes, seria uma desindexação pela 
própria indexação. Criar...e-Ja uma segunda nova moe-
da, que ele __ chama de ~o--ouro, e Hria vínculada à 
ORTN. valeria um d~mo de$~ e durante um certo 
período, vamOJ dizer um ano, a livre convenibílídade 
entre uma moeda e outra. Pode--se converte OJ contratos 
em cruzeiros, vamos dizer por doze meses, tenho duaJ 
moedat, sendo uma indexada em relaçlo a outra, ~ claro 
que todo1 preferimos a que é indexada, pqrque é protegi .. 
da contra a jnflação, em lugar da outra. Seria o caso do 
funcionalismo da lei de Brechman ao contrário a moeda 
boa é que expeliria a mã. 

Durante esse período haveria uma regra para a con
versão dos contratos, # antíp moeda. o ~zeíro, para 
a nova moeda:-Seria fundamentalmente o uguínte: COO· 

trato na nova moeda pela mêdía dOJ valores em ORTN, 
nos tíltímOJ seíi ou nm últimos doze mCSCJ. Haveria uma 
compatíbílidadc: distribuliva, m .. ma resra para pr<ÇOS 
administrados e tudo o mais. TerfamOJ outra regra dJ.. 
zeDdo qUe. a .não ser no_ .mtema P.iDanccito da H:ab:i .. 
tação, que é de ~azo m~itO longo, de certas opc:raç&.t 
de cúdito a .,fazo longo tipo FINAME, oeria proibida 
qualquer dâusula de indexação na nova moeda, se evi-ta· 
ria a indexaçio ao quadrado_ haveria Jímite Jep.J. e:xpan· 
são múíma. vamOJ dizer tO% ao ano. deua nova moeda 
e, depois do peffl>do de 12 JJJ<KO, o cnndro sala de eír· 
culação c: passaria a vigorar tó a nova moeda.. 

luo é: uma ídêía.., os detalhes slo muito complicados 
para diJcutínnos aqui em toda a sua plenitude. íuo vale-
ria ate-um ic:mínário intenso. nw: é: uma ídéía c:nsenbofa 
proposta pelo Profesoot Lara R=nde, que pode ser 
uma bOA idéia para se dk deHe ámdo vícioso de inde
~ boje e yrar aquilo que de próprio apelidou de de
,;~pela índeu<ilo. 

O SR. FÁBIO LUCENA - Profesoot Símo....,, 
admilindo-oe que V. J!sf Kja deoígoado Ministro do PJa. 
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nejamento pelo futuro PreJidentc da Repábllca, V. Ex• é 
matemático· e sabe que na demonJtraç1lo de teoremaJ 
empre se deve partir da hipótese para at tem. 

Que medíd~1 o ___ MiniJlro SJmonJCD tomaria, no pri-
meiro dia da sua administraç1lo, para deter a inflaçAo, ou 
para com~r a deter a inflaçlo ou para co~r a 
reduzi-la? 

O SR. MÁRIO HENRIQUE SIMONSEN - Diria 
que a medida hoje que muito me atrai mia ena reforma 
monetária, e11a de1ind"ação pela index.aç1lo. ~ claro 
que nllo poderia ser feita no primeiro dJa pelo novo Mi
nílltro, que certamente não serei eu. mal nlo t ctJC o 
problema, a pcgunta cttcnclal ~ outra. Acho que eua 
id~ía da reforma monetária, da mudança de contrato•. 
obviamente CríBndo condlç&s para que a nova moeda 
tenha confiança, íoo não pode m feito no primeiro dia, 
e tambbm n1lo pode ser obra de um Mini1tro, iJto tem 
que ser obra de um governo, porque uria necesJárío 
criar confiabilidade na nova moeda. 
~~- ~!~emos, __ n_~ pasedo, duaJ ~eformas l!lOnetária• e 

(}Utnão deram giindet resultadO. porque 1e limitaram 
apenas a cOrtar 3 zeros; tran1formamos o míl rbít em 
cnizefr(,., del'Oii_O_crUUí(o Velho em cruzeiro novo, cOr .. 
tando .3 zeros e agora já detapareceu o centavo, qualquer 
dia chega a hora de fazer um corte de zeroJ, m.u iJJO nlo 
~ realmente a Cflêncla de uma reforma monetária. 

Se olharmm o que foi a reforma monetária que aca..
bou com a hiperínflaçlo alemã do 1923, a .mncia de.,a 
reforma monetáría teve Um lado objetivo que foi cortar 
12 zeros. o que era necafário porque um dólar era mais 
do que um trílhão de marcos, e, falar em trilhão, era me
lhor ralar em marco, Jimplctmente. 

Mas a medida fundamental é que se criaram condíç&s 
que limitavam a criação da nova.mocda. O Banco Cen
tral tínha independí!ncla, nio podia expandir aquela 
moeda l vontade, mu criando dentro de deternúnadol 
crítéríes, ent1o1 conseqUMtemente, havia confiança n• 
sa nova moeda. 

EHa idéía de fazer uma polítka pral que envolve uma 
política fiscal coerente, uma polftíc:a mondária coerente, 
umã reforma monetária e uma adoçlo desta rCJta de de
síndexaçio teria que w um trabalho para ser dilcutido 
amplamente em nível politico anta, e criar conlian~ 
porque u n"Ao te criar confianQt no sistema nlo adianta 
nada. A base da conr.ança tem que ter cettu regras tun. 
damentaif. Primeiro: que o Governo vai ter realmente 
um or~to ímíco e que o Consreuo vai tomar provi
danclas para que eue orçamento tenha um dHiclt Jímita
do em proporção do PIB, numa límitaçio perfeitamente 
razoável. S<gundo: quo a polfti<a monetária nilo pode 
ser expandida aJém de certoJ limíteJ lesai• e que o Banco 
Central tenha um certo pu de independancla, em que 
não haja duplicidade de autoridades monetáriai: como 
há boje. . . 

Clãro que uma í&ia dmas pode, pura c fimplefmen. 
te, cair no vazio. Faz-te uma tubftitu1çãc1 uma srande 
_compl~ e, posteriormente, a inJlaçlo vo:fta por oP.. 
tras raz&s. 

O SR. PAULO SETúBJ\L NETO -Oo<taria deoo
locar um adendD, ou ati: uma aJntataçio, ao poJkiOaa
mmto do Senador Fábio 1u<ma, no qde te mero ao po
olcionamento da correçllo monetMia, no que refere ao 
poiiclonammto da COtJ<Çilo monetária, no que tanp, 
espedJlcammte, h companhiaJ abertat o h companhiaJ 
S/ A. 

Vou oó comentar um dos Jf)!Mos po5itivoo <b e«· 
f<l;ão monetária, • é um doo motlvoo pelos quais acredito 
que a proposta do Prof....,r Bulbl!cs não pode oer ímplo
mentada, índependentemmtc de uma reforma tola!, ,.. 
ralo i"""rita. Na medida om que a COtJ<Çilo monetária, 
boje, .. m. """oompanbías, da prolqe a companhia da 
sua d...apitalízação ou papmento de tnl>utos, imposto 
de ronda sobre lucros inlladon.úios, protqe a compa
nhia de pagar......., de partíál"''lio oolne lu<rooínlfa.. 



4852 Terça-feira 4 

cionãrios e até dividendos sobre lucros inflacionários. 
Porque, na medida em que não existisse a correÇão mo~ 
netãria- devedora, ou seja, aquela que venha contra o re
sultado, a companhia se descapitalizaria muito rapida~ 
mente, isso criaria um novo_ problema futuro, pela falta 
de correção monetária e pelo esvaziamento da campa~ 
nhia através de pagamento de participações, lucros a di~ 
retores .e outros, simplesmente pelo fato de não ter cor
reção monetária. 

~ntão, é esse um dos outros aspectos pelos quais acre
dito que a tese da extinção da correção monetária, pura e 
simplesmente, não pode ser implementada. 

Era só isso. 

O SR. PRESIDENTE (Roberto Campos) - Muito 
obrigado. 

H a verá outras questões a formular? 
Eu teda -dos comentários a fazer à excelente, coiJIO 

sempre brilhante, exposição do Professor Simpnsen. 
A primeira tem a vCr com_ a aJavancagem, quer dizer, a 

proporção de capital de empréstimo comparativamente 
ao capital próprio na estrutura da empresa. Gostaria de 
lhe perguntar qual a interpretação que dâ a·o modelo ja· 
ponês miraculosamente bem-sucedido. 

Sab~_mos que regra elementar da prudência no capita. 
lismo ocidental, é que a relação entre capital de emprésti
mo e capital próprio não deve exceder de 60%; idealmen· 
te, o capital próprio deve representar metade ou mais do 
que a metade do investimento total. 

No Japão, entretanto, a prática e diferente, a grande 
maioria -das empresas têm cerca de 80% dos seus investi
mentos financiados por capital de empréstimo, o qUe no 
Ocidente seria quase Uma prova de irresponsabilidade fi
nanceira. 

Como explicar esse fenômeno e quais são as vantagens 
e _desvantagens do estilo japonês? 

O SR. MÁRIO HENRIQUE SIMONSEN -Creio 
que o modelo japonês é realmente admirável, mas aí é 
preciso copiar todas as características _da economia japo-
nesa. 

Primeiro, na-eConomia japonesa hã uma grande inte
gração entre o lado financeiro, de um lado, e o ladQin~ 
dustrial de outro_.___Então, esse é um aspecto que jã cria 
um certo equilíbrio, dentro _do sistema. Se uma empresa 
precisã., ela consegue mais facilmente das finanças de ou. 
tra. 

D_e outro fado, a política económica japonesa·, Que 
para mirn é a melhor politica econômica do mundo, não 
tenho dúvidas quanto a isso, ela age ao contrário da polf- _ 
tica norte-americana; esta hoje combate a infl_a,_ção-exclq-_ 
sivamente pelo lado monetário e deixa um dêflcit fiscal 
extremamente ele.vado._O modelo japonês é exatamente 
o contrário, é uma política fiscal relativamente restiita_. 
comparativamente ao volume de poupanças enormes 
pelo Japão, e uma política monetãria que proCura evitar -
excesso de flutuação de taxas de juros. N:a med_i_da e_m 
que a própria politica, e os japoneses são extremamente 
concentradOs nesse ponto, no momento em que a pró
pria política evita ex_cessivas flutuações de taxas_d~juros_,_ 
os próprios custos- da alava_ncagem diminuem. 

Não tenho dúvida nenhuma de que se pudéssemo:Lco
piar, integralmente, o modelo japonês, ele seria muito 
melhor do que o __ modelo ocidental, sobre vários aspec
tos, basta ver o índice de desenvolvimento do Japão ao 
longo dess.es últimos anos. Mas, não há dúvidas de que 
só copiamos pela metade, e ai tenhamos evidentemente 
problemas. 

O SR. PRES_IDENTE (Roberto Campos)- Concor
do que os modelos japoneses são inexportáveis e inimitá
veis. Despertou-me apenas curiosidade a menção que fez 
à alavancagem. Claramente, nessa peculiar estrutura do 
capital japonês, há vantagens e desvantagens; uma das 
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vái1tagens é que, presumivelmente, a rentabilidade doca
pital propriamente <icionãrio ê maior. 

Uma vantagem, do ponto de vista da política mone
tária, é que ê fácir fazer uma recessão. De vez que os em
presários japoneses dependem tão vitalmente do crédito 
bancário, uma sinlples insinuação do banco do Japão 
para que haja um aperto monetário, significa -que real
mente as_ e:mpresas têm que se contrair, e se contrair rapi
damente. Elas não têm .-capacidade, por· assim dizer, 
apreciável de autofinanciamentO, enquanto que no mun
do ociaental há um colchão de autolinanciamentos que 
f~ cotn que os sinais da autoridade monetária sejam 
transferidos_ com aJ.raso. Em compensação há uma enor
me desvantagem para a autoridade monetátia, precisa
mente, por causa disso, as taxas de juros tendem a serre
lativamente rígidas. Se houver flutuações violentas nas 
taxas de juros, como ocorreu, por exemplo, nos Estados 
Unidos, a estru_!:ura empresarial japonesa estaria em pe
rigo. 

Cria-se assim um elemento de inflexibilidade na politi
ca monetária, mas, compensado, de sobra; por OutrOs 
instrumentos de política monetãria à disposição do go
verno japon~s. 

O segundo comentário, antes de passar às palavras de 
encerramento, é sobre o problema da eutanásia da &
presa familiar. 

O Professor Simonsen indiCQu que não é necessário 
que isso aconteça, não é uma tendência fatal, apesar da 
massificaçãQ índustrial. Eu iria talvez um pouco mais 
adiante para dizer que, contrariamente ao que se pensa, 
surgiu, talvez a época, a grande época da empresa fami
liar, pelo menos é o que dizem os peritos que analisam 
mega tendênCias e se debruçam sobre a revolução tecno· 
tr~nica, informática e de_ telecomunicações. 

Muitos visualizam Um rilundo dicotômi"co gtandes 
fâOifCas e- g-randes complexos acionários para a pro· 
ducão tradicional, fábricas vaiíils, pOv-Oadas por robôs e 
um gràtfde-surgimento da cabana eletrónica, ou seja, da 
empresa individual, quase doméstica, criativa, prestando 
urna Váriedade de serviços ou fabricando pequenos arti
gos e componentes, tudo-isso facilitado pelo co_mputad_9_!__ 
doméstíCo e ~Pela velocidade de comunicações. 
~at'ertios,-asslfu, provavelmente, assistindo a uma é-

poca de ressurreição, em vez de eutanáSia da empresa fa-
miliar._ .. 

Passamos, agora, a alguns comentáriOs-sObre as -diver
sas propostas aqui-feitaS. O Brasil é um pais de involun
tários, e, tal1,1~z. inconscientes milagres. Um deles sempre 
me _pareceu a sobrevivência- do mercado de capitais face 
a uma lr!flação de 200% ou mais, e, o qu~ é mais grave, 
juros riais Que parecem ter atingido,-e por baStante tem
pO, algo em torno de 21 a 30%, o que_é realmente algo ex
tremamente punitivo e que normalmente, se poderia 
imaginar, destruiria o mercado de capitais~ 

Entretanto, quando ao chegar aqui, perguntei ao trieu 
amigo Roberto Teixeira da Costa como ia o mercado de 
capitais, ele me disse; "passavelmente bem". É, portan
to, mais otimista do que o Abade Sieyes que durante o 
período de terror da Revolução Francesa, em que a-gui
lhotina trab_~lhava em over time, perguntado sobre como
ele se sentia, no tumulto revolucionário, respondeu ape
nas~ Eu sobrevivi. "~"'Jaivécu, dest déjl quelque cbose". 
''Eu vivi e jã ê alguma coisa". Eu pensei que fosse essa 
apenas a atitude do mercado de capitais, mas, ãparente
mente, é algo mais Otimista. 

Quais &,.ão os grandes inimi"gos do mercado de capitais? 
Eu diria Que as taxas de inflação, se acompanhadas, 
como são, fio caso brasileiro, de altaS taxas reais de ju~ 
ros, "pOr período prolongaçlos._ O s_egundo ininiigo do 
mercado de capitais é o crédito subvencionado, taxas de 
juros baixas ou negativas. O terceiro inimigo do mercado 
de capitais é o tratamento -~sca\ disparatado. Tradicio~ 
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nalmente, nós favorecemos o juro de preferência ao divi
dendo,. 

Se contemplarmos a evolução, ao longo dos anos, -do 
mercado d~ capitais, veremos que houve duas iniciativas 
bem sucedidas e duas ipiciativas fracassadas, na cons
trução do mercado, ou antes, no apoio governamental-à 
construçã_o do mercado. As_duas iniciativas bem sucedi
das foram, primeirO, a lei do mercado de capitais, ainda 
na época do Presidente Castello Branco, e depois na épo
ca· dó Ministro Simonsen e do Presidente Geisel, a Lei 
das Sociedade& Anónimas e a criação da ComisSão de 
Valo~:es Mobiliários. 

Duas experiêndàs~ entretanto, foram mal sucedidas, 
uma quase desapareceu até mesmo dos livros de His
tória, eu fui o responsável inicial pela idéià, eni 1966, se 
não me engano, que foi :i crias;ão do FUNDECE. Cria
mos, ao mesmo tempo, dois fundos, um o FINAM E, en
tregue ao BNDE que vingou e transformou-se num ins
trumento nacional de sapply aedlt. O outro foi o FU_N
DECE, no Banco do Brasil, que não funcionou. O FUN
DECE chamava-se Fundo de Democratização do Capi
tal das Empresas. A idéia era que as empresaS que dese
javam m·onetizar-se, face à restrição de crédito, resultan~ 
te da pOlítica monetãria, poderiam- recorrer ao FUNDE
CE entregando suas ações, que ficariam retidas em ~r
teinis pelo FUNDECE, por utri período de, no mâximo, 
dois anos. Liberando-se, então, o fundo, para, a partir 
daí, vender essas ações. Caberia, entretanto, ao acionista 
o direito_ de recotnpra dessas ações sempre que quisesse. 
Assim, ele receberia um capital de giro, sem provavel
mente constituir tiina dívida, e até com a faculdade de 
reaver suas ações, quando melhorasse sua conjuntura fi
nanceira. 

A idêia eTa ingênua e prematura, por dois mQtiyos: _ 
primelro~ naquela ocasifi.O, não havia ainda uma sistemá
tica _anual lii:'mada de reavaliação dos ati vos.- A reava
liação dos ativos era apenas periódicá, e, bizarramente, 
sujeita a imposto, como se a simples reavaliação do ativo 
significasse um acréscimo de patrimôniõ, e hão mera re
posição de património. Só em começo de 1967 é que_ se 
eliminou qualquer tributação sobre a reavaliação do_ati
vo, reconhecendo-se que se tratava meramente_ de repo~ 
sição do.capital e não de lucro tributáveL 

O segundO motivo, ligado ao primeiro, é que as em
presas eram principalmente grandes empresas familiares 
e resistiam muito à abertura de capital. Essa resistência, 
àquela ocasião, era vãlida, até porque as ações, em seu 
valor escriturai, constituíam séria subav,aliação, no to
cante, ou comparativamente, ao valor real_do patrimó
nio. Para a criação do mercado de_ capital, f_oi ne_cessário, 
primeiro, criar~se uma mecânica sistemática de reava
liação dos ativos das empresas que se julgariam, real
mente, lesadas em recorrer ao FUNDECE, por exemplo, 
t:ntregando ações com seu valor nominal abaixo do valor 
patrimonial real. 

A outra iniciativa frustrada foi o Decret.P~Iei ii'~ 157, 
também do inicio de 1967. Como indicou o Professor Si
monsen, sua intenção foi desvirtuada no curs_o do tempo. 
Inicialmente, ele se destinava à compra de: ações novas, 
preferívelmente de empresas novas, o que acarretava 
para· os bancos, recipientes-do Fundo 157, Uina aborreCi-
da tarefa de garimpar, no mercado, empresas dispostas a 
emifir-açBes: novas, ou empresas novas que tivessem pro~ 
messad-e êXito. Por isso, houve grande pressão para que 
se t;Iiminasse essa cláusuJa, e o Decreto-lei n'i' !57 em vez 
de se-r uma fonte de ;enture capital, de capiial de risco 
para empresas novas, passou a ser um subsídio para o 
fortalecimento do mercado de capitais. Hoje está, final
mente, revogado. Mas é justo lembrar que, pela obser
vância_ do propósito original, fortaleceram-se alguffias 
empresas, então, ou incipientes ou debilitadas. Eu me 
lembro de dois casos, um é a ENG ESA, hoje grande ex-
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portadora de armamentos, e a outra foi a BARDELA, 
hoje um dos esteios da nossa mecânica pesada. 

O tratamento diferenciadO entre Juros e diVidendÕs é -
um dos nossos sérios problemas. Também já Se vis
lumbrava, àquela época, uma solução para o assunto. 
Foi, na realidade, inclUída -na legislação, não sei se no 
próprio Decreto-lei n' 157, ou em outro documento legal 
-a idade, definltivame-nte;-ilãO auXilia a memorizaçãO ... 
- foriilCiuído um· dispositivo pelo qual se tornavam de-
dutíveis, como despesas, dividendos at~ o limite máximo 
de 6%. Da mesma forma que osjufossão Considerados, e 
até hoje, uma despesa dedutível. Esse dispositivo foi, 
subseqüentemente, abolido, mas era profundamente ra
cional. E o racional era que se o juro era dedutfvel, .repre- _ 
sentando ele a despesa de angariação de capital de -em:- . 
préstimo, deveria também ser, em par e em matéria, de
dutível o dividendo, até um certo llmite,-como o custo 
inevitâvel do levantamento do capital de risco. O limite 
mãximo de dividendos dedutíveis, àquela época, era de 
6%, que acontecia ser, também, a taxa internacional mé-
dia de juros. Hoje, evidentemente, ter-se-ia que rever os 
parâmetros, e como os juros hoje são muito oscilantes no 
mercado internacional, a única maneira de revitalizar 
esse dispositivo seria pernlítlf a dedutibilidade do divi
dendo até uma parte que representasse a média dos juros 
no mercado interno ou internacional do ano anterior, do 
semestre anterior, ou do trfmestre anferior, por exemplo. 
Se nós quisermos realmente, agora, favorecer a transfor
mação da dívida externa, sob forma de -empréstimo, em 
investimento de risco, tereirioS que peõ-sar em algo seme
lhante, dar ao dividendo uma dedutibilidade, uma vanta
gem fiscal comparativamente aosjürõs, Sem o que persíS
tirã- a não ser que os capitalistas sejam débeis mentais 
- um forte incentiVO para continuar a trazer apartes de 
capital, sob a forma de empréstimos, em vez de sob a for-
ma de capital de risco, o que para nós é a segunda (arma 
mais interessante, porque-COnquanto juros e dividendos, 
ambos representam encargos_sobre balanço de pagamen-

to, fo-rmalmente, substantivamente, a situação é muito . 
diferente. Os juros são dívidas contratuais, o dividendo 

- não é uma dívida contratual da sociedade. O jurO-é devi
dO, independentemente do êxito do projeto; o dividendo 
só é deVído se houver operação, contribuição para a ren~ 
da nacional e un1 resíduo lucrativo. ~muitO inàior," por
tanto, a flexibilidade do dividendo, comparativamente 

"-ao~juro sobre- capital-de empré.stimo: 

O Dr. Roberto Teixeira da Costa forneceu algumas 
idéias que, acredito, importantes, e terão de ser desenvol
vidas. E. realmente a criação de estímulos especiais para 
o chamado nature capital, o capital de risco. Isso é im
portante se quisermos participar da revolução tecnológi
ca, que é baseada, em grande parte, em inovações por pe
quenos e criadores empresários. As grandes- empresas 
massificam as inovações e as comercializam, mas nem 
sempre são as criadodoras de inovações; essas provêm, 
em grande parte, de pequenas e médias empresas ou de 
criadores invidivuais. O sucesso da criatividade indivi-,.. 
dual, demonstrada, por exemplo, no Slllcon Valley, ou 
na Estrada 128 de Boston, é, em grande parte, devido à 

- conjugação de três fatores: liberdade total de iniciativa, 
criatividade individual e disponibilidade de capital de 
risco. 

Os países europeus estão-se mobilizando, também, 
principalmente grandes bancos, com o apoio -governa
mental, para criar fundos especiais destinados à partici
pação acíonár'ia em empresas nascentes, em empresas 
pioneiraS. ·obviamente, o risco é grande, mas as recom
pensas maiores ainda, como indicam os casos da Xerox, 
Healed Park, Apple e um sem-número de empresas, que 
nasceram em garagens. 

Aqui, no Senado e na Câmara, votamos recentemente 
o projeto da informática, onde se_ consignou um vasto ar
senal de isenções~ inclusive a criação de um Fundo Espe
cial da Informática, com 0,8% da Receita Fiscal. Não sei 
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se essa lei .. pegará", hã leis que "pegam" e leis quê não 
"pegam", Essa enfrenta dificuldades, porque quando_s~ 
fa!ã em deSignar para um Fundo de I nformâtlca 0,8% da
ReCeita Fiscal, o CQngresso, ao fazer isso, se esquece que 
uma parte da Receita Fiscal não lhe pertence. Não per
tence, pela Constituição, ao Governo federal nem ao 
Congresso federal, pertence aos Estados e Municípios. 
Só põt emenda -Cônstitucional se pÕderla,_ subitamente, 
decepar 0,8% de toda a Receita da União pa~~ consigná
la a um Fundo de Informática administrado a partir d,o 
Palácio do Planalto. ~ possível que esse dispositivo te
nha que ser revisto, por inconstitucional e por lesivo à 
participação dos ~tados, que é constitucional e não ape
nas legaL 

Mas, admitindo-se que-se desrespeita a Constituição, e 
que se integre realmente esse Fundo com 0,8% da Recei~ 
ta Fiscal, o que significa algo entre 600 e 700 bilhões de 
cruzeiros, aí sim, haVeria um meio de se.ativar a partici
pação aciOOária nO Capital de empresas novas de alta tec
nologia. Seria até um ritelhor dispêndio do dinheiro, ao 
invés de fazer financiamentos, o Governo criar empre
sas, ou isto ou aquilo. O melhor destino desse fundo se
ria exatamente subscrição de capital, sempre preferen
cial, para evitar maiores instruções governamentais, em 
empresas pioneiras nesta área de grande risco. Talvez ha
ja, pÕrtantÕ, a pÕssibilidade de se Casarem as idéias- do 
Professor Roberto Teixeira da Costa com um diploma 
legal discutível, mas que está nos livros, e as leis estão af 
para serem cumpridas. Exceto, obviamente, quando fo
rem inconSt1fuCiOnais, mas pouca gente tem, na verdãde, 
paixão pela Constituição, a não ser para reclamar _consti
tuinte e constituição, sem, a -rigor, observância dos textos
relevantes. 

Sllo esses os comentários que gostaria de fazer, agra
decendo a todos os participãntes, e muito especialmente 
ao Professor Mário Henrique Simonsen, cuja lição é, 
como sempre, espirituosa e iluminante. Muito obrigado. 

Está encerrada a reunião. (Muito bem! Palmas.) 
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ANO XXXIX - N• 162 CAPITAL FEDERAL QUARTA-FEIRA, OS DE DEZEMBRO DE 1984 

~------·CONGRESSO NACIONAL 
Faço sab_erque o Congresso Nacional aprovou, nos termos do art._44, inciso VUI, da Constituição, e eu, Moacyr 

Dalla, Presidente do Senado Federal, promulgo o~seguinte 

DECRETO LEGISLATIVO N• 56, DE 1984 

Aprova as Contas do Presidente da República, relativas ao exercício financeiro de 1980. 

Art. I• São aprovadas as contas prestadas pelo Senhor Presidente da República, relativas ao exercício financeiro· de 
1980, conforme disposto nos arts. 44, inciso' VIII, e 81, inciso XX, da Constituição Federal, com as ressalvas aos valores lança
dos à conta "Despesas Impugnadas", pendentes de ulterior verificação pelo Tribunal de Contas da União. 

Art. 29 Os diversos responsáveis da Administração Di reta e Indireta, que não apresentaram ao Tribunal de Co·ntas 
da União os balanços anuais referentes ao exercício· finíinceiro de 1980, no prazo estabelecido pelo Decreto n• 80.421, de 28 de 
setembro de 1977, ficam sujeitos às sanções previstas no art. 53 do Decreto-lei n• 199, de 25 de fevereiro de 1967, e Resoluções 
daquele Tribunal. 

Art. 3• O Tribunal de Contas da União tomará as providências para a aplicação das penalidades a que se refere o ar
tigo anterior. 

Art. 4• Este Decreto Legislativo entra em vigor· na data de _sua publicação. 
Senàdo· Federal, 4 de dezembro de 1984. - Moacyr Dana; Presidente. 

Faço saber que o Congresso Nacional aprovou, nos termos do art. 4<1, inciso Vlll, da Constituição, e eu, Moacyr 
Dalla, Presidente do Senado Federal, promulgo o seguinte 

DECRETO LEGISLATIVO N• 57, DE 1984 

Aprova as Contas do Presidente dn República, relativas ao exercício de 1981. 

Art. I• São aprovadas as contas prestadas pelo Presidente da República, relativas ao exercício financeiro de 1981, 
conforme disposto no art. 44, inciso V Iii, e 81, inciso XX, da Constituição Federal, com ressalvas aos valores lançados à conta 
"Diversos Responsáveis", pendentes de ulterior verificação pelo Tribunal de Contas da União. 

Art. 2• Os responsávéíS- pela Administração Pública Pública Federal que não apresentaram ao Tribunal de Contas 
da União os balanços anuais referentes ao exercício de 1981, n·o prazo estabelecido pelo Decreto n• 80.421, de 28 de setembro de 
1977, r.cam sujeitos-as penalidades previstas no art. 53 do Decreto-lei n•I99, de 25 fevereiro de 1967 e Resoluções daquele Tri-
bunal. - -

Art. 3-'L O Tribunal de COntas da Uníão"t'ot!taí-á 'às pr-Ovid~OCíaS àlbívds para· a apliêaç~O.das Sanções_a que se refere 
o artigo anterior~ 

Art. 4• Este Decreto Legislativo entra em vigor na data de sua publicação. 
Senado Federal, 4 de dezembro de 1984. - Moacyr Daila,: Presidente. 
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. Faço saber que o Congresso Nacim1af aprovou, ·nas termos do art. 44, inciso II!, da Constituição, e eu, Moacyr Dali a, 
Presidente do Senado Federal, promulgo o seguinte 

DECRETO LEGISLATIVO N• 58, DE 1984 

Autoriza o Senhor Presidente-da República a se ausentar do País ·no dia 9 de janeiro de 1985, para um Encontro 
de Trabalho com o Senbor Presidente da_ República Argentina. 

Art. 19 É o Senhor Presidente da República, João Baptista de Oliveira Figueiredo, autorizado a ausentar-se do País 
no dia 9 de janeiro de 198.5, para um Encoritro de Trabalho com o Senhor Presidente da República Argentina. 

Art. 29 Este Decreto Legislativo entra em vigor na data de sua publicação. 
Senado Federal, 4 de dezembro de 198<1.- Moacyr Dalla, Presidente. 

Faço saber que o Congresso Nacional aprovou, nos termos do art. 55,§ I '• da Constituição, e eu, Moacyr Da lia, Presi
dente do Senado Federal, promulgo o seguinte 

DECRETO LEGISLATIVO N• 59, DE 1984 

Aprova o texto do Decreto-lei n• 2.126, de 19 de junho de 1984; que "inclui a Gratificação de Função Policial no 
Anexo II do Decreto-lei n• 1.3(;0, de 22 de novembro de 1974, e dá outras providências". 

Artigo único. É aprovado o texto do Decreto-lei n• 2.126, de 19 de junho de 1984, que uinclui a Gratificação de 
Função Policial no Anexo II do Decreto-lei n• 1.360, de 22 de novembro de 1974, e dá outras providências". 

Senado Federal, 4 de dezembro de 1984. - Moacyr. Dalla, Presidente. 

Faço saber que o Congresso Nacional aprovou, nos termos do art. 55,§ I•, da Constituição; e eu, Moacyr Dalla, Presi
dente do Senado Federal, promulgo o seguinte 

DECRETO LEGISLATIVO N• 60, DE 1984 

Aprova o texto do Decreto-lei n' 2.125, de 19 de junho de 1984, que "estabelece correspondência de referências 
de vencimentos concernentes aos servidores alcançados pelo artigo 1• da Lei n• 6.823, de 22 de setembro de 1980". 

Artigo único. f: aprovado o texto do Decreto-lei n• 2.125, de 19 de junho de1984, que "estabelece correspondência de 
referências de vencimentos concernentes aos servidores alcançados pelo artigo I• da Lei .n• 6.8~3, de 22 de setembso de 1980". 

Senado Federal, 4 de dezembro de 1984. - Moacyr Dalla, Presidente. . 
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Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos termos 
do art. 42, inciso VI, da ConstitUíÇão, e eu, Moacyr 
Dalla, Presidente, promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO N• 107 DE 1984 

Autoriza a PrefeiUtta Munidpal de Vitória, Esta
do do Espírito Santo, a contratar operaçio de crédito 
no valor de Cr$ 13.254.670.000 (treze bilhies, duzen
tos e cinqUenta e quatro milhões, seiscentos e setenta 
mil cruzeiros). 

Art. I~" :9. a PrefeitUra Municipal de Vitória, Estado 
do Espírito Santo, n-os termos do art. 2'1 da Resolução n'í' 
93, de II de outubro de 1976, do Senado Federal, autori
zada a contratar operação de crêdito, no valor de CrS 
13.254.670.000 (treze bilhões, duzentos e cinqUenta e 
quatro milhões, seis_centos e setenta mil cruzeiros), cor
respondente a l.OOO.OOO (um milhão) de UPC, conside
rado o valor da UPC de Cr$ 13.254,67 (treze mil, duzen
tos e cinqüenta e quatr6 cruzeiros e sessentã e Sete centa
vos), vigente em julho de 1984,junto ao Banco de_Desen
volvimento do Espírito Santo S.A., este na qualidade de 
agente financeiro do Baoco Nacional d_a_Habitação -
BNH, destinada a promover a integração do Município 
de Vitória no Programa CURA, mediante b~neficiamen
to das áreas de Jardim da Penha e Jardim Camburi, obe
decidas as condições admitidas pelo Banco Central do 
Brasil, no respectivo processo. 

Art. 2~> Esta Resolução entra em vigo·r na data de 
sua publicação. 

Senado Federal, 4 de dezembro de 1984. - Moacyr 
Dalla, Presidente. 

Faço saber que o_Senado Federal aprovou, nos termos 
do art. 42, inciso IV, da Constituição, e e'u, Moacyr 
Da!la, Presidente, promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO N• 108, DE 1984 

Autoriza o Estado do Espírito Santo a realizar 
operação de empréstimo externo no valor de USS 
30,000,000.00 (trinta milhões de dólares), destinado 
ao Programa de Infra-Estrutura Rural daquele Esta
do. 

Art. I~> 1?. o Governo do Estado do Espírito Santo 
autorizado a realizar, Com a garantia da União, uma 
operação de empréstimo externo no valor de US$ 
30,000,000.()(J"(frinta milhões de dólares) ou o equivalen
te em outras moedas, de principal, junto a grupo finan
ciador a ser indicado pefo -Minisiêdo di Fazenda e do 
Banco Central do Brasil, destinado a fitlanéiãr a inlple
mentaçào de um programa de ínvestimentos, para a 
cOnstrução_e pavimentação de estradas e_obras de infra
estrutura básica nas áreas de Transporte, Saúde, Telefo~ 
nía Rural, bem como o reequipamento do parque de má
quinas rodoviárias, obedecido o seguinte- crono8;:ram_a de 
contratações: em 1984, USS 15,000,000.00 (quinze mi
lhões de dólares) e em 1985, US$ 15,QOO,OOO.OO (quinze 
milhões de dólares). 

Art. 2~> A operação reaiizar-se-á nos termos aprova
dos pelo Poder Executivo Federal, inclusive o exame das 
condições creditícias da operação, a ser efetuado pelo 
Ministério da Fazenda, em artlculaçào com o Banco 
Central do Biasil, nos temias do_ art. !9,- item II, do De
creto nl' 74.157, de 6 de junho de 1974, obedecidas as de
mais exigências _dos órgãos encarregados da execução da 
política econômico-~financeira do Governo Federal, ·e, 

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção II) 

SENADO FEDERAL 
ainda, as diSJJ:osições da Lei Estadual n~' 3.684, de 21 de 
novem br_o de_ 1984, autorizadora da operação. 

Art 31' Esta Resolução entr~ em vigor na data de 
sua publicação. 

Senado Federal, 4 de dezembro de 1984. - M041q"r' 
Dalla, Presidente. 

Faço saber que o Senado Federal aprovou, e eu, Moa
cyr Da !la, Presidente, nos termos do art. 52, item 30 do 
Regimento- Interno, promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO N• 109, DE 1984 

Altera o Regulamento Administrativo do Senado 
Federal, aprovado pela Resoluçílo nl' 58, de 10 de no-
vembro de 1972, com as modificações posteriores, 
cria~ a Auditoria e dá outras providências. 

Art. li' O Regulamento Administrativo do Senado 
Federal, aprovado pela Resolução n~' 58, de 10 de no
Y~mQro de 1972,_ e modificações posteriores, passa a vi
gorar ·com aS seg_uintes alterações: 

"Art. 99 

V- Aud~toiia. 

TITULO II 

Scção III 

Subseção VI 
Da Auditoria 

Art. 5l-A. A Auditoria compete prestar assis
tência na ârea de sua especialidade à Comissão Di
retora, ao Diretor-Geral e UnidB.des do Senado Fe~ 
dera!, aos Órgãos Supervisionados, exercendo a 
orientação e fiscalização da execução do Orçamento 
do Senado, do Centro Gráfico e do Centro de Infor~ 
mática e Processamento de Dados, nos seus aspec~ 
tos contábeis, analisando os procedimentos expos
tos_ pela conbatilidcide analíti~a e compreenderá; 

a) a tomada de contas; 
b) a Prestação de contas; _ 
c) o_ exame da documentação instrutiva ou com

probatóiia dã receita e da despes_a; e 
d) a análise de balªncetes e balanços. 

__ § li' A ÃUditoria de prograll}as terâ por base: 
- a) o a~o01p<!_nhamento físico e t;i.nanCe_iro do-s 

programas- de trabalho e do orçamento; 
b j a !dentificação do r~ultad9 segUndo o proje-

to_ Qu_ _a,_th-:id,1,1d~;- _ __ 
- ~La -ª9-~uada propriedade do produto parcial 
ou final obtido, em fªce da esPecificação determina
da· 

'd) ~avaliação dos resultados alcançados .. pelos 
administradoreS:; 

e} .a execução de contratos_, convênios e outrOs 
acordos bilaterais;·e 

f) a fluides da r~alização da receita e da despesa. 
§ 21' -São órgãos da Auditoria: · 
I- Gabinete;-_ 
H - Seção de Administração. 
Art. 52-B. --Ao Gabinet~ d!i_Auditori~ compete 

providenciãr sobre Ó expediente, as audiências e a 

representação do seu titular; executar as tarefas de 
- suporte administrativo vinculadas à competência do

órgão; auXiliar o seu titular no desempenho de suas 
atividades; e executar _outra, _tarefas correlatas .. 

Art. 52-C. Á Seção de Administraçã.o compete 
receber, controlar e distribuir o material e o expe
diente _da Auditoria;_ executar os_ trabal~os datiio

-gfáfiCoS e· de repro~gí-afia; "orgãnizar a consolidação 
dos dados estatístic_os; proceder ao controle interno. 
dg pessoal da Auditoria; encaminhar informações 
ao Sistema de Processamento de Dados, de acordo 
com os manuais de procedimento pertinentes; e exe
cutar outras tarefas correlatas. 

A;t: 218. Ao Audi;~; i~~~~b'e'~j;~;j;;:~~~~;--
visionar, coordenar e controlar a execução das ativi
dades compreendidas nas linhas de competência do 
Órgão; orientar a pré~quaiificação e seleção dos ser
vidores do órgão; propor à Comissão Diretora- e 
coordenar a execução de programa de treinamento 
para os seus servidores; solicitar ao Primeii'o

_Secretário a designação ou dispensa de Servidores 
do exercício de função gratificada e ao Diretor
Geral.a lot<\çâO. POli serviços da Au,ditQTÜt, de serv_i
dores de~Ui-escolha; observai- e fazei observar, nO
âlribito -da ÁU.dítoria, as determinações da _Comis
são Diretora, do Presidente e do Primeiro
Secretário; decidir sobre problemas administrativos; 
dos servidores im._ediatamente subordinados; impor 

- penalidades, noS 1iri1ites estaO-CiecidoS neste-Reg-ma~~ 
-menta, e _desempenhar outras atividades peculiares 
ao cargo, de iniciativa própria ou de ordem supe
rior. 

TITULO lll 
CAPITULO I 

Seção XVIll-A 
Dos Assistentes de Auditoria 

Art. 227~A; = Aos AssiStentes de Auditoria in
cumbe auxiliar o Titular do órgão, na área de sua 
especíalidade; prestar assistência no· exame da pres
tação de contas dos respectivos órgãos; auxiliar nas 
fiscalizações e inspeções financeiras; e desempenhar 
outras atividades peculiares à função. 

ArL 357· ............................ · - .. 

- X-A- Gabinete do Auditor: 
Ol Assistente Técnico ................. FG-1 
Ol Chefe de Seção ................... FG·2 
01 Secretái:io de Gabinete ..•.......... FG-2 
03 Assistente de Auditoria ............ FG-2 
OLAuxiliar de Controle de Informações FG-3 
01 Auxiliar- de Gabinete . ,_, ... ,., .... _. FG-4 
02 Contínuos 

-Art. 359~ 
§ 1~> Estão iSentos de ponto o Diretor-Gera1, o 

_Secretário-G~;rat da Mesa, O- Consultor-Geral, o 
Auditor, os Diretores da Assessoria, de Secretaria, 

- de Subsecretaria e da Representação do Senado __ Fe
deral no Rio de Janeiro. 

Art. 29 O inciso III do Anexo U, do Quadro de Pes
soal do Senado Federal, na parte referente às Funções 
Gratificadas, passa a vigorar acrescido das seguintes ex
pressões: 

;,01-ÁSsisteQte T'ecfiico ..... ~· ......... FG-1 
O r Chefe de Seção .......... ~· ....... FG-2 
01 SecretáriO de Gabinete ........ ~,···· .. FG-2 
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03 Assistente de Auditoria ...•.••.••.. FG-2 
O 1 Auxiliar de Controle de Informações FG-3 
01 Auxiliar de Gabinete ...••.•..•.• FG-4." 

Art. _39_ A Tabela de Distribuição de Funções Grati
ficadas, con;tante do Anexo II, passa a vigorar acrescida 
de novo item, como as seguintes funções; 

"11.05.00 AUDITORIA 
01 Assistente Técnico ... ··-~·······~-~ .. ,'FG-1 
01 Chefe de Seção •. _ .......... ~· ... ~ .• F.-G-2 
01 Sccretârio de Gabinete ........••. ~- FG-2 
03 Assistentes de Audito:ria., ..... ~~~":·. FG-2 
Ol Auxiliar, de Controle de Informações FG:J 
01 Auxiliar de Gabinete .......•.. ":.FG-4:' 

Art. 49 A Subsecretaria de Pessoal ~epublicarâ -o Re
gulamento Administrativo do Senado Federal.' l-enume
rando os seus dispositivos c: atualizando o numero e a 
distribuição das funções gratificadas, de aCorc[o com o 
disposto nesta Resolução. __ 

Art. 5? As despesas decorrentes da aplicação desta 
Resolução correrão à conta dos recursos orçamentários 
próprios do Senado Federal. 

Art. 6? Esta Resolução entra em vigor na data de 

sua publitação. _ , -· _ -·=-= 
Art. 7<~ Revogam-se as disposições em contrário. 
Senado Federal,_ 4 de dezembro de 1984. - Moacyr 

Dalla, Presidente. 

Faço saber que o Sellãdo Federal aprovou, e eu, Moa
cyr Dalla, Presidente, nos termos do: art. 52, item 30 do 
RegimentO Interno, pro-JhulgÕ a segUinte -

RESOLUÇÃO N• IIO DE 1984 

Altera a lotaçio nos G•binetes • que se refere o 
item VII do ut. 357, do Regimeuto Admfnlstradvo do 
Senadq Fed':ral, e dá outru providências. 

Art. 1' O art. 357 do Regulamento Administrativo 
do Senado Fedetal, aprovado pela Resolução nt> 58, de 
10 de novembro de 1972, e alterado pela Resolução n• 
106, de 15 de abril de 1983, passa a vigorar com a seguin
te redação: --

" Art. 357 VII - Gabinete dos Senadores 
l Chefe de Gabinete ... -............ -. FG.l 
1 Assessor Téonico · ....•...•. -......•.•.•.. 
1 Assistente Tét:nico .............. -... FG. 1 
3 Secretário ,de Gabinete FG. 2 ou 

3 Secretâri,Ps Parlamentares 
Subchefe de Gabinete .........•.... FG.1 
Auxiliares- de Gabinete ...... -...•... FG. 4 

2 Contínuos .............. _, ..............• 
1 Motorist

1
a .... ~-· .. -.-•..................• " 

Art. 29 As funções gratificadas dt subchefe de Gabi
nete constantes d~s ítens I, II, III, V, VIII e IX do art. 
351 tem o seu símbolo retributivo alterado de FG~3 para 
FG-1. 

Art. 39 A Subsecretaria de Pessoal republicará o Re
gulamento Administriitivo_do Senado Federal, remune
rando os seus dispositivos e atualizando o·_ número e a 
distribuição das funções gratificadas. de acordo com o 
disposto nesta Resolução. 

Art. 49 Esta Resolução entra em vigor na data de 
sua publiçação. _ 

Art. 59 Revogam~se as disposiÇões em contrário. 
Senado _Federal, 4 de dezembro de 1984. - Moacyr 

Dalla, Presidente. 

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

DIÁRIO [)QCONGRESSO NACIONAL (Seção II) 

RESOI,UÇÃO N• 111, DE 1984 

____::Autoriza a Prd'eiturã Muilicipal d~ Morro-d• Fu
m~ça, Estado de Santa Catarina!_ a contratar ope
f.açào de:_crédito no valor de CrS 388.892:.()17 (trezen
tos e oitenta e oito mUbões, oitocentos e noventa e 
dois mU e dezessete cruzeiros). 

Art. I'~ ~ a Prefeitura Municipal de Morro da Fu~ 
maça,· Estado de Santa Catarina. nos termos do art. 29 da 
Resolução n' 93, de II de outubro de 1976~ do Senado 

- Federal, autorizada a contratar operação de crédito, no 
valor _de Cr$ 388.89:?.017 (trezent9s. ~ -oiten~a e oito mi
lhõeS oitocenios e noventa- e dois Init e dezessete cruzei
ros) ~rrespondente a 29.340 ORTN, considerado o va~ 
lor nominal da ORTN de Cr$ 13.254,67 (treze' mil, du-

- -zentos_ e cinqUenta e quatro cruzeiros e sessenta e sete 
centavos) vigente em julho de 1984, junto à Caixa Eco
nó-mica Federal, esta na qualidade de gestora do Fundo 
de Apoio ao Desenvolvimento Social- FAS, destinada 
à implantação de galerias pluviais e de meios~fios, obede~ 
cidas as condições admitidas pelo Banco Central do Bra
sil no respectivo processo. 

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

Senado Federal, 4 de dezeiTI.bro de 1984. - Moacyr 
Dalla, Presidente. 

Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos termos 
do art. 42, inciso VI, da Con~tituição, e eu, Moacyr 
Dalla, Presidente, promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO N• 112, DE 1984 

AUtoriza a Prefeitura Municipal de Araguatins, 
Estado de Goiás, a contratar operação de crédito no 
valor de CrS 91.458.986 {noventa e um mllhões, qua
trocentOSi e cinqUenta e oito mU, novecentos e oitenta 
e seis cruzeiros). 

Art. 19 ta Prefeitura Municipal de Araguatins, Es
tado de Goiás, nos termos do art. 29 da Resolução n9 93, 
de 11 de outubro de 1976, do Senado Federal, autorizada 
a contratar operação de crédito no valor de CrS 
91A58:"986~{noventa e um milhões, quatrocentos e cin
qUenta e oito mil, novecentos e o.itenta e seis cruzeiros) 
correspondente a 20.083,00 ORTN, considerado o valor 
nominal da ORTN de Cr$ 4.554,05 (quatro mil, qui-

nhentos e Cinqííenta e quatro crUZeiros e Cinco centaVos), 
vigente em julho de 1983,junto à Caixa Econômica Fe
deral, esta na qualidade de gestora do Fundo de Apoio 
ao Desenvolvimento Social - FAS, destinado à cons
trução de escolas de nível pré~escolar e de 19 grau, naque
le Município, obedecidas as Condições admitidas pelo 
Banco Centfal do Brasil, no respectivo processo. 

A.:rt. 29 Esta Resolução entra em vigor na data de 
sua publicação. 

Sena,_do Federal, 4 de dezembro de 1984._--:-- Moacyr 
DaÚa, Presidente. 

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

RESOLUÇÃO N• 113, DE 1984 

Autoriza a Prefeitura Municipal de Caiapônia, Estado 
de Goiás, a contratar operaçílo de crédito no valor de Cr$ 
150.702.132 (cento e ~in(J.üenta milhões, setecentos e dois 
rg_il, cento e_!r_inta __ e dois cruzeiros). 

Art. J9 ~ a Prefeitura Municipal de Cai_apônia, Es- -
tado de- Goiás, nos termos do art 2<~ da Resolução n9 93, 
de II de outubro de 1976, do Sep.ado Federal, autorizada 
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a contratar operação dê crédito no valor de Cr$ 
150.702.132 (cento e cinqlienta milhões, setecentos e dois. 
mil, cento e trinta e dois 'cruzeiros). correspõndep.te a 
76.250,44 ORtN, considerando o valor nominal da 
ORTN de Cr$ 1.976,41 (um mil, novecentos e setenta e 
dois cruzeiros e quarenta e um centà:vos), vigente em ju
lho de 1982, junto à Caixa Econômica Federal, esta na 
qualid~de de ges~ora do Fundo de Apoio ao Desenvolvi
mento Social- FAS, destinado à construção de galerias 
pluviais, sarjetas, meios~ feios e aquisição de equipamen
tos para coleta de lixo, naqUele Município, obécedidas as 
condições -admitidas pelo Banco Central do Brasil, no 
respectivo processo. 

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

Senado Federal, 4 de dezembro de 1984. - Moacyr 
Dalla, Presidente. 

Faço saber que o Senado Federal, aprovou, nos ter
mos do art. 42, inciso VI, da Constituição, e eu, Moacyr 
Dalla, Presidente, promUlgo a seguinte 

RESOLUÇÃO N• 114, DE 1984 

-Autoriza a Prefeitura Municipal de Recife, Estado 
de Pernambuco, a contratar operação de crédito no 

_ valor de Cr$ 9. 728.927.780 (nove bilhões, setecento_~ e 
vinte e oito milhões, novecentos e vinte e sete mil, • 
tecentos e oitenta cruzeiros). 

Art. J9 b a ~.refeitura Municipal de Recife, E'stâdo 
de Pernambuco, nos termos do art. 29 da ResQJ.ução Q9 
93, de 11 de outubro de l976, do Senado Federal. autori
zada a contratar operação de crédito, no valor de Cr$ 
9.728.927.780 (nove bilhões, setecentos e vinte e oito mi
lhões, novecentos e vinte e sete mil, setecentos e oitenta 
cruzeiros), correspondente a 734.000 UPC, considerado 
o valor nominal da UPC de Cr$ 13.254 (treze mil, duzen
tos e cinqUenta e quatro cruzeiros), vigente em julho de 
1984,junto ao Banco do Nordeste do Brasil SjA, este na 
qualidade de agente financeiro do Banco Nacional da 
Habitação - BNH, destinada à execução de vãriOs pro
jetas de infra~estrutura, compreendendo obras viârias, 
ch:?.farizes e outras melhorias de natureza urbana, naque~ 
la Capital, obedecidas as condições admitidas pelo Banw 
co Central do Brasil, no respectivo processo. 

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

Senado Federal, j] de dezembro de 1984. - Moacyr 
Dalla, Presidente. 

Faço saber-que o Senado Federal aprovou, nos termos 
do art. 42, inéisã IV, da Constituição, e eu, Moacyr 
Dalla, Presidente, promulgo a seguinte ~ 

RESOLUÇÃO N• 115, DE 1984 

Autoriza o Governo do Ei!ltado do Maranhílo a rea
lizar operação de empréstimo e"terno no valor de Cri 
50,000,000.00 (cinqUenta mUMes de dólares). desti
nado a financiar o Plano de Metas daquele Governo. 

Art. 19 h o Governo do Estado do Maranhão auto
ri;ado a realiza~~ com a garantia da União, Uma ope
ração de empréstimo externo no valor de US$ 
50,000,000.00 (cinqUenta milhões de dólares) ou o equi
Valente em outras moedas, de principal, junto a grupo fi~ 
nanciador a ser indicado sob a orientaç-ão ·do Ministério 
da Fazenda e do Banco Central do Brasil, obedecido o 
segtllnte cronograma de contratações: em 1984, US$ 
25,000,000.00 (vinte e cinco milhões de dólares) e, em 
1985, US$ 25,000,000.00 (vinte e cinco milhões de dóla
res), destinadQ a financiar parte dos pro.ietos de desen-
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volvimento econômico e soCial previstos no Plano de 
Metas daquele Governo~ 

Art. 2<? A operação reã.Hzar-se-ã n-os termos aprova
dos pelo Poder ExecutíYO Federal, inclusive o exalne das 
condições creditícias da operação, a ser efetuado pelo 
Ministério da Fazenda, em articulação com o Banco 
Central do Brasil, nos termos do art. 19, item II, do De
creto n"' 74.157, de 6 de junho de 1974, obedecidas as de
mais exigências dos órgãos encarregados da execução da 
política econômico-fínanceir~ do Governo Federal, _e 
ainda, as disposições da Lei Estadual n9_ 4.096, de 12 de 
outubro de 1979, modificada pelo Lei Estadual n'r'4.5_üi, 
de 14 de julho de 1983. 

Art. 3~" Esta Resolução entra em vigor na data de 
sua publicação. 

Senado Federal, 4 de dezembro de 1984. - Moacyr 
Dalla, Presidente. 

FaÇo sãber que o Senado Federal aprovou, nos termos 
do m. 42, inCiso VI, da Constituição, .c cu,· Moacyr 
Dalta, Presidente, promulgo a .segui~ 

1 - ATA 1M X!O SI!SSÃG, llM 4 BE JIB,. 
ZEMBRO DE 1984 

I.l -ABERTURA 

!.2 -EXPEDIENTE 

1.2.1 - Mensagens do Senhor Presidente da Re
pública 

- N•s 252, 253 e254(84 (n" 487,490 e491(84, na 
origem), restituindo autógrafos de projetaS de lei san~ 
cio nados. 

- N•s 255, 256 e 257 (84 (n•s 494, 495 e 496(84, na 
origem), de agradecimento de comunicação. 

1.2.2- Oficlo do Sr. l'1...Secret,rio da Câmara dos 
Deputados 

Corriunicando a aprovação da seguinte matéria: 
- Emendas do Senado ao Projeto de Lei da Câ~ 

mara n11 61(81 (n'1 2.014/79, na Casa de origem). 

1.2.3 - Requerimentos 

- N'139lf84, de_urgênciía para o Projeto de Lei da 
Câmara nO? 237/84 (n'1 3.9:91(84, na Casa de origem), 
de iniciativa do Senhor Presidente da_República, que 
autoriza o Departamento Nacional de Registro do 
Comércio a estabelecer modelos e cláusulas padroni
zadas destinadas a simplifiW a constituição de socie
dades mercantis. 

-- Nl' 392/84, de urgência para a Mensagem n' 
230/84, solicitando autorização do Senado Federai, a 
fim de que a Prefeitura Municipal de Rio Branco, Es~ 
tado do Acre, possa contratar operação de crédito no 
valor de Cr$ 7.076.988.000. 

1.3 -ORDEM DO DIA 

- Redação final do Projeto de Decreto Legislativo 
n'i' 13, de 1984 (n'i' 43(84, na Câmara dos Deputados), 
que aprova o texto do Tratado d;t Comunidade_ 
Ibero-Americana de Previdência Social, concluído 
em Quito, a 17 de março de 1982. Aprovado. À pro~ 
mulgação. 

DIÁRIO DO CONGRESSO N ACIONAL(Seção ii) 

RESOLUÇÃO N• 116, DE 1984 

Autoriza o Governo do Estado de Mato Grosso do 
Sul a contratar operaÇão de crédito no valor de Cr$ 
20.470.140.000 (vinte bilhões, quatrocentos e setenta 

- milhões, cento e quarenta mil cruzeiros). 

Art. I 'i' Ê o Governo do Estado de Mato Grosso d_o 
Sul, nos termos do art. 29 da Resolução n~' 93, de 11 de 
outubro de 1976, do Senado Federal, autorizado a con
tratar operação de crédito, no valor de Cr$ 
20A70.140.000 (vinte bilhões, quatrocentos e s"etenta mi
lhõ~s. cento e quarenta mil cruzeiros), correspondente a 
2.000.000 U PC, considerado o valor nominal da UPC de 
Cr$ 10235,07 (dez mil, duzentos e tTinta e cinco cruzei~ 
ros e sete centavos), vigente no~ semestre de 1984,junto 
ao Banco do Estado de Mato Grosso S.A., este na quali~ 

· dade de ageÓ.ie fmanceiro do Banco Nacional da Habi~ 
tação - BNH - destinada ao fmzmciamento de obras 
dc..infl:a..estrutura.; tais C01J10 rede de água potávd, esgo
tos, GoHies, pav.imcnta.ção c outms., em conjuntos ha-

1.4-MA 'i'I!RIAs-APti'CI>'.Dl\S Ai'OS A OR
DEM DO DIA 

- Projeto de Lei da Câmaca a• 2-37,1134, em regime 
de ur.a_êl!_cia~_nos termos do Requerimento n• 391/84, 
lido DO EJ~:pediente. Aprov8d0, ap6s pareceres das co~ 
missões competentes. A sanção. 

- Mensagem nl' 236/84, em regime de urgência, 
nos termos do Requerimento n'i' 392(84, lido no Ex
pediente. Aprovada, nos termos do Projeto de Reso~ 
lução n~' 127/84, após pareceres das comissões- com
petentes, tendo usado da palavra o Sr. Jorge Kalume. 
À Comissão de Redação. 

- Redação final do Projeto de Resolução n9 
127/84, em regime de urgência. Aprovada. Ã promul~ 
gação. - - · 

1.5 - DISCURSOS APóS Á ORDEM DO DIA 

SENADOII. NELSON CAII.NE/11.0, como Uder 
~Solicitando à Presidência a inclusão em <J:i-dem do 
Di~ -de projeto-de lei que menciona, referente ao res~ 
peito devido a mulher. Apelo às autoridades diplo~ 
máticas, em favor de providências junto ao Governo 
do Kuwait, visando à liberação para viagem de re~ 
gresso ao Brasil, do técnico de futebol Gilda Rodri
gues, que estaria detido naquele País, com sua 
família. 

SENADOII. GASTÃO MlJLLEll.- Artigo de au· 
torta do Professor Miguel Reate Junior, publicado no 
jornaJ Folha de S. Paulo, de 22 de novembro próximo 
passado, sob _o_ titulo "A questão sÔciaf:" de Rui a 
Tancredo". 

!.6 - COMUNICAÇÃO DA PRESIDENCIA 

Convocação de sessão_extraordinária a realizar~se 
hoje, às lO horas e 40 minutos; corn Ordem do Dia 
que designa. 

1.7- ENCERRAMENTO 

2 - ATA DA 246• SESSÃO, EM 4 DE DE· 
ZEMBRO DE 1984 

2.1 - ABERTURA 

2.2 - EXPEDIENTE 

Quarta' feira 05 4859 ~ 

bitacionais enipreendidos pela COHAB~MS, oOedecidas 
as condições admitidas pelo Banco Central do Brasil, no 
respectívo processo. 

Art. 2'i' Est~ Resolução entra em vigor_ na data de 
sua publicação. 

Senado E'ederal, 4 de dezembro de 1984. - Moacyr 
Dalla, Presidente. 

RESOLUÇÃO N• '78,~ DE 1984 

RetíficaçitO 

Na publicação feita no DCN (Seção II), de 28~11-84, 
na página 4550, em seu art. li', 

Onde se lê: -

Art. J'i' ... Cr$ 427.288.407: .. 

Leia-se 

ArL 1• ... Cr$ 427.288.408 ... 

:!.2.1 -~ Repitd .. alw 

- N9 393 JM, de u.rgência _para o Projeto de Lei da 
Câmar.a n• 247 J84 (n'14.695j84, na Casa de origem), 
de iniciati\'3 do Senhor Presidente da RepúbJica, .que 
autoriza o Poder Executivo a abrir, ao Ministério da 
Educação e Cultura, <::rédito especial no valor de CrS 
4.431.400.000, para o fim que especifica. 

- N~' 394(84, de urgência para o Oficio nl' 
S/34/84, pelo qual o Governador do Estado de 
GOiãs solicita autorização do Senado para que aque~ 
le Estado possa realizar operação de empréstimo ex
terno no valor de US$ 150,000,000.00, para o fim que 
-especifica. 

2.3 -ORDEM DOD1A 

- ReciB._ção filial do ProjetO de-Decreto Legislativo 
n~' 1, de 1984 (n9 27/83, na Câmara dos Deputados), 
que aprova o texto do acordo dec.o:operação cultural, 
científica e técnica entre-o Governo da República Fe
defffiva-do Br.asil e o Governo de Aotígua e Barbu~ 
da, celebrado em Brasília, em 17 .de agosto de 1982. 
Aprovado. À promulgação. 

2.4- MATtRIAS APRECIADAS APóS A OR· 
DEM DO DIA 

-Projeto de Lei da Câmara n'i' 247(84, em regime 
de urgência, nos termos do Requerimento n'i' 393/84, 
lido no Expediente. Aprovado, após pareceres das co~ 
missões competentes. À sanção. 

- Oficio n'i' S/34/84, em regime de urgência, nos 
termos do Requerimento n~' 394(84, lido no Expe~ 
diente. Aprovado, nos termos do Projeto de Reso
lução n'i' 128/84, após pareceres das comissões com
petentes. Ã Comissão de Redação. 

- Redação final do Proj~to de Resolução n"' 
128(84, em regime de urgência. Aprovada. Ã promul
gação. 

2.5 - DISCURSO APóS A ORDEM DO DIA 

SENADOR- NELSON CARNEIRO. como Líder 
-Correspondência recebida por S. Ex•, tratando do 
problema do preconceito contra as pessoas deficien
tes. I Encontro Nacional de Cidades Mineradores, 
recentemente realizado em lt(!bira-MG. 
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2.6- COMUNICAÇÃO DA PRES!DENCIA 

Convocação de sessão extraordinária a realizar-se 
hoje, às 11 horas e 5 minutos, com Ordem do Dia que 
designa. 

2.7 - ENCERRAMENTO 

3 - ATA DA 247• SESSÃO, EM 4 DE DE
ZEMBRO DE 1984 

3.1 -ABERTURA 

3.2 - EXPEDIENTE 

3.2.1 - Leitura de projeto 

- Projeto de Lei do Senado n\" 263/84, de autoria 
do Sr. Senador Nelson Carneiro, que acrescenta dis
positivo cio Capítulo das Disposições Gerais (IV) da 
Lei n9 5.540, de 28 de novembro de 1968, que "fixa 
normas de organiz-ação e funcionamentO do ensino 
superior e sua articulação com a escola média, e dâ 
outras providências. 

3.2.2 - Requerimentos 

- N~ 395f84, de urgência para o OficiO it' S-
38/84, pelo qual o Qqvemador do Estildo de Per
nambuco soficíia -autorização -do Senado Federal 
pam controlar operação de crédito no valor de USI 
!2,300,000.1JO. 

- N~> 396/84, de urgência para o Projeto de Lei da 
Câmara nl' 176/84, que dispõe sobre a aposentadoria 
do pessoal do magistério :superior e dá outras provi~ 
dências. 

3.2.3 - __ Comunicações da Presidência 

-Recebimento da complementação da documen
tação necessâria à tramitação <!_os Offçios nYs S~35 e 
S-36(84. 

- Recebim~to do Oficio n~> S-39/84, do Prefeito 
Municipal de Belo Horizonte (MG) solicitando- auto
rização do Senado Federal a fim de que aquel~ Pre
feitura possa contratar operação de crédito externo 
no valor que menciona para o fim que especifica. 

3.3 -ORDEM DO DIA 

- Redação final do Projeto de Lei do Senado n~' 
12, de 1981, de autoria do S~nador Lenoir Vargas, 
que modifica a denominaçãQ do movimento estudan
til a que se refere a Lei nY 6.341, de 5 de jUlho de 1976, 
e dá outras providências. Aprovada. A Câmãra dos 
Deputados. _ 

3.4 -MAT~RIAS APRECIADAS APÓS A OR
DEM DO DIA 

-Oficio n~> S-38(84, em regime de urgência, nos 
termos do Requerimento n~' 395/84, lido no E,x:pe
dienie. Aprovado, nos termos do Projeto de Reso
lução n9 129/84, após pareceres das comissões com
petentes. Ã Comissão de Redação. 

- Redação final do Projeto de Rçsolução n'~' 

I 29/84, em regime de urgência. Aprovada. À promul
gação. 

-ProJeto de Lei da Câmara nt 176/84, em regime 
de urgência, nos-termos do Requerimento n~'396/84, 
lido no Expediente. Aprovado, após pareceres das co
missões competentes. A sanção. 

3.5 - DESIGNAÇÃO DA ORDE,M DO DIA 
DA PRÓXIMA SESSÃO. ENCERRAMENTO. 

4- ATA DA 248• SESSÃÓ, EM 4 mi-nE~ 
ZEMQRO DE 1984 

4.1 - ABERTURA 

4.2 - EXPEDIENTE 

4.2.1 --Leitura de projetos 

- Projeto de Lei do Senado .h" 264/84, de autoria 
do Sr. Senador Nelson Carneiro, que institui o Códi
go de aPlicações das normas jurídicas. -

-Projeto de Lei do Senado nt 265/84, de autoria
do Sr. Senador Nelson Carneiro, que altera âispositi
vo da Lei Orgânica da Previdência Social, de modo a 
estabelecer que a pensionista do sexo feminino man-
tenha o direito à sua cotá tl_e pensão em caso de novo 
matrimónio, com pequeno-desconto para a fidelidade 
que especifica. 

4.2.2 - Comunicação da Liderança do PDS 

-Substituição de-membros em comissã_o mista. 

-4.2.3 ___, Discur59s do Expediente 

SENADOR FÁBIO LUCENA -Defesa da.con
vocação extraordipá_ria do Cons:tesso Nacional du
rante o próximo recesso parlamentar. Despedindo-se 
d__Qs Srs. Senadores e dos funcionários da Casa a pro
pósito do encerramentO dos t·rabalhos da presente 
sessão legislativa. 

SENADOR l'TAMAR FRANCO- Solicitando à 
Mesa, esclarecimentos sobre o processo de votação 
secreta. 809 aniversáriO de fuhdação da Faculdade de 
Farmácia e Bioquímica da Universidade Federal de 
Juiz de Fora-MG. Sucessão presidencial. 

SENADOR SEVERO GOMES, por Dele8açãó
Esclarecimentos sobre a anunciada perda do confrole 
adOriádO ôii --CVRD, por parte da UniãO: 

SENADOR-JORGE KALUME- Inauguração do 
Hospital Regional da· Asa Norte. 

4.2.4 - Comriüicações da Presidência 

- Caricelamento da sessão conjunta convocada 
para·ãs 19 horas de hoje. 

- Convocação de sessão conjunta a realizar-se 
hoje às 19 horas e 30 minutos, com Ordem do Dia 
que designa. 

-ConvoCação-de--sessão ex_traordiii.âría a realizar
s·e-hõje, às 18 horas e 30 minutos, com Ordem do Dia · 
que designa. 

4.2.5 - Requerimento 

N 9 397/84, de autoria do Sr. Senador Gastão 
Miiller, solicitando dispensa de interstício e préVia 
distribuição de avulsos para o Projeto de Lei da Câ
mãra 09 172/84 (n~> 1.529/83, na Casa de origem), que 
dispõe-sobre as autarquias profissionais, a "fim de que 
figure na Ordem do Dia da Sessão- seguinte. Prejudi
cado. 

4.3 - ORDEM DO DIA 

-Projeto de Lei da Câmara nY 10/81 (n~> 1.529/79, 
na Casa de origem), que dispõe sobre a aposentado
ria, com proventos integrais, dos ex-combatentes se~ 
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gurados da Prevídência _Sociaj. Votação adiada por 
falta- de quÕfum. "" 

-PrOjeto de_Lei da Câmara n9 53/77 (n~> 227/75, 
-na caSa de·o-rigem), que dispõe sobre condições a ob-
servar na renovação de contratos de atletas profissiO
nais, e dá outras providências. Votação adiada por 
falta de quorum. 

-Projeto de Lei da Câmara nY 65/79 (n~> 4.257/77, 
na Casa de origem), que autoriza a alienação de im6~ 
veis residenciais da Rede Ferroviária Federal a seus 
ocupantes. Votação adiada por falta de quorum. 

-Projeto de Lei da Câmara n~' 14/84 (n9 2~867/76, 
na Casa de origem}, que introduz modificações na 
Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo 
Decreto-lei n~' 5.452, de 1~> de maio de 1943, para o 
fim de assegurar estabilidade provisória ã mulher t.ra· 
balhadora que contrair núpcias. Votaçiio adiada por 
falta de quorum. 

--=-Requerimento n9 331/84, solicitando, nos ter
mos dos arts. 75, a, e 76, do Regimento Interno, a 
Constituição de uma Comissão_ Especial, composta 
de 7 (sete) membros, para, nO pr<izo de 180-(cento e 
oitenta) dias, promover estudos, levantamentos, pes
quisas e elaborar planos para o desenvolvimento da 
Arnazônia. Votação adiada por falta de quorum. 

-..:.Projeto de Lei da Câmara n9 79/79 (n~'l.5llj75, 
na Casa de origem), que acrescenta parágrafo ao art. 
59 da Lei n"' 3.807, de 26 de agosto de 1960, que dis_
põe sobre a Lei Orgânica da Previdência Social, alte
rada_ pela Lei n~> 5.890, de 8 deju_nho de l973. (Apre
ciação pi-eliminar da juridicidade). Votação ·adiada 
por falta de quorum. 

.__,Projeto de Lei do Senado n9 41/82, de autoria 
da Senadora Laélia de Alcântara, que acrescenta arti
go ao Decreto-lei nY 594, de 27 de maio de 1969, que 
institui a Loteria Esportiva Federal, e dá outras-pro· 
vidências._ Votação adiada por falta de qUorUm. 

- Prpj~to de:: Lei do Sena~o n"' 139/84, de autoria 
do Senador Nelson Carneíro, que revoga o Decreto
lei n9_J.54!, de 14 de abril de 1977 (Lei das Sublegen
das). Votação adiada por fa1ta de quorum. 

4.4- DISCURSOS APÓS A ORDEM D_O DIA 

SENADOR JAJSON BARRETO - PrivatiZação 
da Indústria Carboquímica Catarinense - !CC. 

SENADOR CID SAMPAIO - Reforma ban
cária. 

SENADOR ODACIR SOARES- Criação da es
colas ou_ cu~sos, preparatórios para a formação de 
candidatos para: ingresso_ oa magi-stratura. 

SENA DO R GA ST À O M V LLER - Solidariedade 
â reivindicação do professorado de Mato· Grosso. 

SENADOR RAIMUNDO PARENTE -Insta
lação de frigoríficos e entrepostos de pesca nos prin
cipais rios do Amazonas. 

SENADOR FERNANDO HENRIQUE CARDO
SO __ - Situa_ção Ç.m que se encontra os bolsistas do 
convênio PICO-CAPES da PontifíCia Universidade 
Católica de São Paulo. 

O Senado_ Federal resolve: HERMES - Inaugu
ração parcial da Hidrelétrica--de Tucuruí. 

SENADOR JUTAHY MAGALHÃES-Sucessão 
presidencial. 

SENADOR JOSE IGNÁC!O FERREIRA - O 
Estado do Espírito Santo de hoje e de amanhã. 
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SENADOR MARTINS FILHO- Ampliação dos 
limites de geração de energia hidroelétrica por per
missionãrios. 

4.5 - DESIGNAÇÃO DA ORDEM DO DIA 
DA PRÓXIMA SESSÃO, ENCERRAMENTO' 

5- ATA DA 249• SESSÃO, EM 4 DE DE
ZEMBRO DE 1984 

5.1 -ABERTURA 

5.2 - EXPEDIENTE 

5.2.1 - Pareceres encaminhados à Mesa 

5.2.2 - Requerimentos 

- N'? 398/84, de Urgência para o Projeto de Lei da 
Câmara n9 248/84 (n~'4._694/84, na origem}, de inicia
tiva do Senhor Presidente da República, que autoriza 
o Poder Executivo a. abrir, ao Ministerio da ~u
cação e Cultura, crédito especial no valor de Cr$ 
3.312.030, para o fim que especifica. 

- N9 399/84, de urgência para o Oficio n• S-
35/84, pelo qual o Governador do Estado do Piauí 
solicita autorização do Senado para que aquele Esta
do possa realizar operação de empréstimo externo no 
valor de USS 80,000,000.00, para o fim que especifi
ca. 

5.2.3 - Comunicação da Presidência 

- Recebimento das Mensagens n~>s 258 a 269/84 
(n~>s 502 a 51_3_f84, na origem), pelas quais o Senhor 
Presidente da República, solicita autorização do Se
nado Federal, para que as Prefeituras Municipais de 
Aparecida do Taboado-MS, Araputanga-MT, 
Araras, Indaiatuba e Limeira-SP, Lages-SC, 
Mogi-Mirím-SP, Arari-MA e 9s Governo~ dos 
Estados de São Paulo e de Sergipe, possam realizar 
operações de crédito para _os fins que especificam. 

5.3 '-- ORDEM DO DIA 

-Requerimento n~>"9f84, solicitando a criação de 
uma Comissão Especial composta de sete membros, 
para, no prazo de cento e oitenta dias, elaborar pro
posição destinada a reformular a legislação que disci-
plina o direito de greve. Aprovado, após parecer da 
comissão competente. 

5.4 - MATÉRIAS APRECIADAS APÓS A OR
DEM DO DIA 

-Projeto de Lei da Câmara n~' 248/84, em regime 
de urgência, nos termos do Requerimento nl' 398/84, 
lido no Expediente. Apro'Yado, ap6s pareceres das co
missões COmpetentes~ Á sanção. 

- Oficio_n9 S-35 (84, em regime de urgência, nos 
termos do Requerimento n9 399/84, lido no Expe
diente. Aprondo, nos termos do Projeto de Reso- -
lução n9 130/84, após pareceres das comissões com
petentes. À ComiSsão de Redação. 

- Redaçào final do Projeto de Resolução n9 
130/8_4, em regime de urgência. Apro'Yada. Â promul
gação. 

5.5- DISCURSOS APÚS A ORDEM DO DIA 

SENADOR JAISON BARRETO- Apelo ao Mi
nistro Jarbas Passarinho, no sentido_do atendimento 
das reivindicações da classe mé<\ica de Santa Catari-

na, concernente ao problema previdenciãrio naquele 
Estado. 

SENADOR ITAMAR FRANCO- PrimeirO En
contro Nacional de Cidades Mineradoras, realizado 
em ltabira-MG. 

SENADOR JOSit IGNÃC/0 FERREIR.t-Crise 
do cimento. 

SENADOR MARCELO MIRANDA - Apre
ciação da conjuntura económica atual e sugestões de 
S. Ex' para o próximo- Governo, visando ao desen
volvimento harmonioso do País. 

5.6 ~· COMUNICAÇÃO DA PRESIDENCIA 

Convocação de sessão extraordinária a realizar-se 
hoje, às 19 horas e 15 minutos, com Ordem do Dia 
que designa. 

5.7- ENCERRAMENTO 

-Ir- ATA DA 250• SESSÃO, EM 4 DE DE
ZEMBRO DE 1984 

6.1 -ABERTURA 

6.2 - EXPEDIENTE 

6.2.1 - MeDsaiens do- Serihor Presidente da Re
pública 

- N9s 270 a 272/84 (n% 514 a 516/84, na origem), 
restituindo autógrafos de projetas de lei sancionados. 

6.2.2 - RequeriiÍt'éntos 
- -- ---- -

_,_-N9 400/84, de urgência, para a emenda substitu
tiva da Câmara dos Deputados ao Projeto de Lei do 
Senado n9 219/79, que-dá nova redação ao caput dos 
ãrts_L_l5_e 16 do, Decreto-lei n<? 1.642, de 7 de de
-zembro de 1978, que altera a legislação do Imposto 
s_Qbre a Rend.a d-a..s pessoas físicas. 

- N9 401/84, de urgência, para o Ofício n~' S-
28/84, do Prefeito Municipal de Goiânia, Estado de 
Goiâs, solicitando autorização do Senado Federal 
para que aquet8. PrefeitUra possa realizar operação de 
empréstimo externo no valor de USS 5,000,000.00. 

6.2.3 -- Comunicação da Presidência 

- Designação de Srs. Senadores que integrarão a 
ComissãO Especial destinada a reformar a legislação 

- que disciplina o direitõ de greve. 

6.3 -ORDEM DO DIA 

- Redação final do Projeto de _Resolução n~> 

93/94. que suspende a execução da locução "ou man
dado de segurança", constante da letra e do inciso I 
do Artigo 22, do Código Eleitoral, instituído pela Lei 
n"9 4.737, de 15 de julho de 1965. Aprovado. Â pro
mulgação. 

- Parecer da ComissãO- de Relações Exteriores 
sobre a MenSagem n<? f75j84 (n"' -359/84, na origem), 
pela qual o Senhor Presidente da República submete 

-à deliberação do Senado a escolha do doutor Sf:igea
ki Ueki para exercer a função de Embaixador da 
Missão do Brasil junto às Comunidades Econômicas 
EurOpéias. "Retirado da pauta. 

6.4 ~MATÉRIAS APRECIADAS APÓS A OR
DEM DO DIA 

:- Emenda substitutiva da Câmara dos Deputados 
ao Projeto de ~ei do S_enado~n~' 219/79, em regime de 
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urgência, nos termos do Requerimento n'~' 400/84. 
lido no Expediente. Aprovada. Ã Comissão de Re
dação. 

- Redação final do Projeto de Lei do Senado n9 
219/79, em regime de urgência. Aprovada. Ã sanção. 

- Oficio n' S-28/84, em regime de urgência, nos 
termos do Requerimento n9 401/84, lido no Expe
diente. Aprovado, .nos termos do Projeto de Reso
lução nt 131/84, após pareceres das comissões com
petentes, tendo usado da palavra na sua discussão o 
Sr. Benedito Ferreira. À Comissão de Redação. 

-- Redação final do Projeto_ de Resolução nQ 
131 j84, em regime de urgência. AProvada. Ã promuiM 
gação. 

6.5 - COMUNICAÇÃO DA PRESIDBNCIA 

-Convocação de sessão extiãordinâria a realizar
se hoje. às 19 horas e 52 minutos, com Ordem do Dia 
Que desigita. -

6.6- ENCERRAMENTO 

7- ATA DA251• SESSÃO, EM 4 DE DE
ZEMBRO DE 1984 

7,1 -ABERTURA 

7.2 - EXPEDIENTE 

7.2.1 - Requerimentos 

- N9 402/84, de urgência para o Projeto de Lei da 
Câmara n<? 220/84 (n9 3.762/84, na Casa de oriSem), 
que dispõe sobre o preço de comercialização da safra 
da uva. 
-~-_N9 403/84, de urgência para o Oficio S~9/84, 

do Prefeito- Municipal de Maceió, Estado de Ala
goas, solicitando autorização do Senado Federal 
para que-aquela P~efeitura possa realizar operação de 
empréstimo externo no valor de USS 5,000~000.00. 

7.3 - ORDEM DO DIA 

-Projeto de Lei do Senado n9 9, de 1983. que in
clui entre as contravenções penais a prâtica de atas 
resultantes de preconceitos de sexO e de estado civil. 
Aprovado, em I~> turno. 

7.4- MATJ':RIAS APRECIADAS APÓS A OR
DEM DO DIA 

~Projeto de_ Lei da Câmara n9 220(84, em regime 
de urgência, nos termos do Requerimento n9 402/84, 
lido no Expediente. Apro'fado, apôs pareceres das co
miSsões coi11p"etentes, tendo usado da palavra os Srs. 
Benedito Ferreira e Moacyr Dalla. À sanção. 

-Ofício S-29/84, eni regíme de ufgência. nos ter
mos do Requerimento n<? 403f84.lido no Expediente. 
Aprovado, nos termos do Projeto de Resolução n9 
132/84, após-Pareceres das comissões competentes. Ã 
Comiss?o de Redação. 

- Redação fin21 do Projeto de Resolução n9 
132/84, em regime de urgência. Aprovada.' À promul
gação. 

7.5 -COMUNICAÇÃO DA PRÉS!DENCIA 

Convocação de sessão extraordinária a realizarMse 
amanhã, às 1 O horas, com Ordem do Dia que d~ig
na, 

7,6- ENCERRAMENTO 
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8 - DISCURSO PRONUNCIADO EM SES-
SÃO ANTERIOR ~ ~ < ~ .. ~ 

-Do Sr. Moacyr Duarte, proferido na sessão de 
3-12-84. 

9- GRUPO BRASILEIRO DA UNIÀO INTER
PARLAMENTAR 

Ata da reunião da Comissã.o Deliberativa, realiza
da em 30-11-84. 

10 --INSTITUTO DE PREVIDI!:NCIA DOS 
CONGRESSISTAS 

- Ata da Reunião Ordinãria, realizada em 20-11-
84. 

- Resoluções n'~'s 8 a 10, de 1984. 

- Parecer do Co_ns~o Deliberativo sobre O Ba
lancete Patrimoriial e sobre o Demonstrativo das Re
ceitas e Despesas referentes ao período de l'~'-1 a 31-5-
84._ 

- P-arecer do Conselho DeliberativO- sobre o Ba
lancete Patrimonial e sobre o Demonstrativo das Re
ceitas e Despesas referentes ao período de 19-_1 a 30-6-
84. 

- Parecer do Conselho Deliberativo Sobre o Ba
lancete Patrimoriial e sobre o DemoD.Siratfvo das Re
ceitas referentes ao período de i'~-1 a 31-7-84. 

- l>ir'ecer do COnselhO Deliberativo sobre o Ba
lancete Patrimonial e sobre o Demonstrativo dªs Re
ceitas e Despesas referentes ao perfodo de 19-l a 31-8_-
84. 
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. ~ .. 

- Parecer do Conselho Deliberativo sobre o Ba
lancete PatrimoníaTe sobre o DeinõnstrativÕ das Re
ceitas e Despesas referentes ao período de J9-l a 30-9:-- · 
84. 

11 -ATAS DE COMISSOES 

12 - MESA DIRETORA 

13 - LIDERES E VI CE-LIDERES DE PARTI
DOS 

14- COMPOSIÇÃO DAS COMISSOES PER
MANENTES 

Ata da 245,.. Sessão, em 4 de dezembro de 1984 
2~ Sessão Legislativa Ordinária, da 4 7~ Legislatura 

ÀS 10 l/ORAS E 30 MINUTOS. ACHAM-SE PRE· 
SENTES OS SRS. SENADORES:· 

Jorge Kalume- Altevir Leªl- Mário Maia- Fábio 
Lucena..~ __ Raimundo Parente- Claudionor Roriz_
Galvào Modesto- Odacir Soares -_Aloysio Chaves
Gabriel Hermes- Hélio Gueiros- Alexandre Costa
João Castelo - Alberto Silva ---Helvídio Nunes -
João Lobo~ Almir Pinto- -~osé _Lins- Virgílio Távo
ra - Carlos Alberto -- Moacyr Duarte - M_ar_tins Fi
lho- Humberto Lucena ~Marconde.')Gadelha- Míl
ton Cabral- AderbaLJurema- Cid Sampaio -_Ma~
co Macie\- Guilherme Pal_meira- Carlos L_yra- Luiz 
Cavalc:.~nte_- Albano franco- Passos Põrto- Jutahy 
Magalhães- l_proanto Jú_riior - ~uiz 'Yiª"na·- Jo.ão 
Calmon - José_ Ignãcio Ferreira - MÕacyr Da lia -
Amaral Peixoto- Nelson Carneiro- Roberto Saturni
no - Itamar Franco -- Morvan Acayaba - Alf~edo 
Campos - Amaral Furlan - Fernando Henrique Car
doso- Severo Gomes- Benedito Ferreira- He_nrique 
Santillo -Mauro Borges- Benedito CancJas -:-_Gas
tão MUller- Roberto Campos..:... José Fragelli- Mar
celo Miranda- Saldanha Derzi- Enéas Faria- Jai
son Barreto --Jorge Bo_mhausen -_ Lenoir Vargas
Carlos Chiarelti - Pedro Simon - Octávio Cardosõ-, 

O SR. PRESIDENTE (Moacy~ Dalla)- A lista de 
presença acusa o comparecimentO de 64 Senhores Sena
dores. Havendo número reginieritai, declaro aberta a ses
são. 

Sob a proteçãO de Deus iniciamos- nossos trabalhos. 
O Sr. 1"'-Secrét.áÍ'ióvai pmceder à leitura do Expedien-

te. 
t lido o seguinte -

EXPEDIENTE 
MENSAGENS DO PRESIDENTE 

DA REPÚBLICA 

Restituindo autógrafo de Projeto de Lei sancionados: 
N"' 252/84 (n'1 487/84, na origem), de 3 de dezembro 

do corrente ano, referente ao Projeto de Lei da Câ_rimr~ 
n<:' 160, de !984 (n"' 4,0?5/84, na Casa de origein), que 
reajusta os valores _dç vencimentos, salários c proventos 

- EXTRAORDINÃRIA -

Presidência do Sr. Moacyr Dalla, 

dos servidores da Câmara dos Deputados, e dá outras 
providências. (Projeto qüe se transformou na Lei n"' 
7.259, de 3 de dezembro de 1984), 

N"' 253/84 (nl' 490/84, na origem), de 3 de dezembro 
do corrente ano, referente ao Projeto de Lei da Câmara 
n"' 78, de 1984 (n~> 2.714/83, na Casa de origem,) que alte
ra dispositivos do Decreto-lei n"' 29, de 14 de novembro 
de 1966, que suprime a concessão de aQatimentos d_e pas-
sagens e fretes no transporte aéreo, dispõe sobre a requi
sição de transporte, limita a concessão de passagem ou 
frete aéreo gratuito ou de cortesia, e dá outras providên
cias. (ProjetO que se transformou na Lei n"' 7.262, de Jde 
dezembro de 1984). 

N~> 254(84 (n"' 491/84, na origem), de 3 de dezembro 
do corrente ano, referente ao Projeto de Lei da Çâmara 
""' 277, de 1983 (n"' 1.848/83, na casa de origem), que 
dispõe sobre a alteração d_o Quadro Permanente da Se
cretaria do Tribunal RegiOnal Eleitoral do Estado de 
São Paulo, e dá ou_tras providências. (Proj~to que se 
transformou na Lei n"' 7.263, de 3 de dezembro de 1984). 

De agradecimento de comunicação: 

N9 255/84 (n"' 494/84, na origem), de 3 de dezembro 
do corrente ano, relativa à aprovação das matérias cons
tantes das Mensagens da Presidência da República n~'s 

150, 151, 364 e 365, de 1984. 
- N~' 256}8-4 (n" 495/84~ na origem), de 3 de dezembro 
do corrente ano, "relativa à promulgação das Resolu_ções 
n•s 65, 67. 68, 69, 70, 71. 72, 75, 77 e 78, de 1984. 

NO? 2$7/84 (n"' 496/84, ria origem), de 3 de dezembro 
do CorrenteJLnO, relativa à aprovação das matérias cons
tantes das Mensagens da Presidência da República nO?s 
467. de 1981; 420 e 550, de 1982; 143, de 1983; 281, 316, 
317. 338; 339 e 340, de 1984. 

OFiCIO DO PRIMEIRO SECRETÁRIO 
DA CÁMARA DOS.JlEPUTA.l>OS 

N"' 1.077/84, de_ 3 do_corrente, comunicando a apro
vação das emendas do Senado ao Projeto d~ lei da_ Câ
mara n"' 61, de 1981 (n<1 2.014/79.._ na Casa de origem), 
que aCrc..'>centa parágrafos ao art, -145 da Lei nl' 5.869, de 
II de janeiro de 1973- Códi&o de Pi-ocesso-Civif. (Pro

jeto enviado à sanção em 3-12-84). 

O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla) O Expediente 
lido vai à publicação. 

Sobre a mesa, requerjmentos que vão ser lidos pelo Sr. 
}~?-Secretário. - --

São lidos os segu~ntes 

REQUERIMENTO N• 391 DE 1984 

Requeremos urgência, nos termos do art. 371, alínea 
"b" do Regimento Interno, para o Projeto de Lei da Câ
mara n~'237, de 1984 (n"' 3.991/84) na Casa de Origem), 
de iniciativa do Senhor Presidente da República, que au
toriza o Departamento Nacion~l de Registro do Corn_ér
cio a estabelecer modelos e cláusulas padronizadas desti
nadas a simplificar a constituição de sociedades_mercan
tis. 

Sala das S_essôes, em 4 de dezembro de 1984. - Aloy
sio Chaves - Humberto Lucena. 

REQUERIMENTO N• 392, DE 1984 

Requeremos urgência, nos termos do art. 371, alínea 
.. b" do Regimento Interno , para a Mensagem n"' 236, de 
1984, so!icítandO autorização do Senado Feçleral~ a fim 
de que a Prefeitura Municipal de Rio Branco, Estado do 
Acre, possa contratar operação de crédito no valor de 
CT$ 7 .076:98!J".OOO-{sete bilhões, setenta e seis milhões, 
novec~_tos e oi.tenta e oito mil cruZeiros). 

Sala das Sessões, 4 de dezembro de 1984.- Humberto 
Lucena - Aloysio Cbav~. 

O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla) ~Estes reque
rimentos serão votados ap6s a Ordem do Dia, nos ter

-mos do art. 375 inciso II, do Regimento Interno. 
O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla)- Pa~?a-se à 

ORDEM DO DIA 

Discussãõ, em turno único, da Redaçào Final (ofereci
da pela COmissão de Rcdação em seu Parecer ri\i 824, de 
1984), do Projeto de Decreto Legislaiívo n~> 13, de 1984 
(n9 43/84,na Câmara dos Deputados), que aprova o ~ex-· 
to do Tratado da Comunidade Ibero-Americana de Pre-
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vidência Social, concluído em quito, a 17 de março de 
1982. 

Em discussão. (Pausa.) 
Não havendo quem peça ·a palavra, encerro a discus-

são. __ 
Encerrada a discussão, a redação final é considerada 

defTnítivamente aprovada, nos termos do art. 359 do Re
~imento Interno. 

A matéria :vai à promulgação. 

t a seguinte a redação final aprovada: 
Redaçio final do Projeto de Decreto Legfslatlm •' 

13, de 1984 <•• 43/84, •• Cimara dos Depatados). 

Faça·-saber que o ConáresSõ Nacional aprovou, nos 
termos do art. 44, inciso I, da Constituição, e eu, 
-----, Presidente do Senado Federal, promulgo 
o seguinte 

DECRETO LEGISLATIVO N• .. , DE 1984 

Aprova o texto do Tntado da Comunidade Ibero
. amerh:ana de Previdência Social, conclafdo em Quf.. 
to, a 17 de março de 1982. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1"' 1:: aprovado_o texto do Tratado da Comuni

dade Ibero-americana de Previdência Social, concluído 
em Quito, Equador, a 17 de março de 1982. 

Art. 21' Este Decreto Legislativ_o entra em v'igor na 
data de sua publicação. 

O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla) - Passa-se 
agora à apreciação do Requerimento n"' 391/84, lido no 
Expediente, de urgência para o Projeto de Lei da Câma
ra n"' 237, de 1984. 

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

sentados. (Pausa.) · 
Aprovado: 
Passa-se à apreciaçãO -'do projeto que autoriza o De

partamento Nacional de Registro do ComérciO a estabe
lecer modelos e cláusulas padronizadas destinadas a sim
plifiCar a conStituição de sociedades mercantis. 

Dependendo de Parecer da Comissão de Constituição 
e Justiça e da ComissãO de Economia. 

O SR. PRESI_DENTE (Moacyr Dalla) - Solicito- ao 
nobre Senador Hélio Gueiros o pãrecer da Comissão de 
Constituição e Justiça. 

O SR. Hl!:LIO CUEIROS (PMDB- PA. Para emitir 
parecer)- Sr. Presidente, Srs. Senadores: 

O Projeto sob exame, originário da Câmara dos Depu
tados, de iniciativa do Senhor Presidente da República, 
encaminhado com a Mensagem nl' 264, de 1984, autoriza 
o Departamento Nacional de Registro do Comércio a es
tabelecer modelos e cláusulas padronizadas a simplificar 
a constituição de sociedades mercailtis. 

2. Na Exposição de Motivos do Senhor Ministro da 
Indústria e do comércio, salienta-se que são notórias as 
dificuldades com que se defrontram os pequenos empre-
sários, no momento em ·que pretendem constituir socie-
dades comerciais, -não-apenas·emTace·aa ·escõlha da es
pécie societária que maiS- se àdaj)fii" às suas necessidades, 
mas também em "razão da complexidade de que se reveste 
a redação das cláusulas essenciais do contrato de consti
tuição". 

3. Em sua tramitação pela Câmara dos Deputados, 
foi o Projeto apreciado pela douta Comissão de Consti~ 
tuição e Justiça, que o considerou constitucional, jurfdi
co e de boa técnica legislativa. 

Cumpre-nos, pois, tão-só, examinar~lhe o mérito. 
O Projeto é de sentid._o cautelosamente simplificado, 

significando grande facilitação para o cumprimento d~s_ 
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exigências legais de constituição de sociedades comer
ciais, o que recomenda seu acol~imento. 

4. Ant~ o exposto, opinamos, no mérito (item III,le
tra •·b", n'i' I combinaCiO-OOm o item I, nl' 6, dÕ art. tOO
do Regiment9 _Inte_~~-~)~ pela aprovação do_ Projeto, por 
oportuno e OOnVelliente. -- -

O S:k. PRESIDENTE (Moacyr Dalla) - Solicito ao 
nobre SenadOr JOrge Kalume o parecer da COmissão de 
EConomia. ---- - -- -- --- - -

O SR. JORGE KALUME (PDS- AC. Para emitir 
parecer.) -Sr. Presidente, Srs. Senador~s: 

De iniciativa do Sr. Presidente da República, o Projeto 
de Lei da Câmara n"' 237, de 1984, autorizl! o Departa
mento Nacional de RegiStro do comércio a estabelecer 
modelos e cláusulas padronizadas destinadas a simplifi
car a constituição de sociedades mercantis. 

=A=proposição -Sob exame encontra-se defitro das dire-
trizes e objetivos do Programa Nacional de Desburocra
tização, no sentido de eliminar as dificUldades prâticas 
com que se defrontam os pequenos empresârios, no mo~ 
menta em que pretendem constituir ·sociedades mercan
tis, face a complexidade de que se reveste a redação das 
cláusulas essenciais -do c-ontrato de constituição. 

Nesse sentido, os artigos do projeto facultam ao órgão 
central do Sistema Nacional de Registro do Comércio, o 
Departamento Nacional de Registro do Coffiércio eSta-

--belecer, em ato normativo, a adoção de cláusulas padro
nizadas de contratos de sociedade, dispensada a sua 
transcrição integral no instrumento contratual, que as 
partes contratantes poderão livremente adotar. 

Sem dúvida, a·m-atéria se reveste 'de- grariãe oportuni
dade e elevado alcance sob a ótica econômica, que., se 
transformada em lei, agilizará a análise e tramitação de 
~rc~ c!e 7Q_j1QQ instr_l.!_rrtentos sUhlneiidos ailua1mente às
Juntas ComerCiaiS de todo o País, eliminará o alto custo 
de c~ntratação de técnicos especializados sem retomo 

__ para ã iniciativa empresarial e as freqOentes disputasju
diciaís entre sócios, e entre estes e terceirOs; decorreDtes 
de impropriedades, omissões e ambigüidades redacionais 
dos contratos de sociedades. 

Assim sendo, somos pela aprovação do Projeto de Lei 
da Câmara n"' 237/84. 

O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla)-Os pareceres 
são favoráveis. 

Coinpletada a -instrução da matéria, passa~se à discus
são do projeto em turno único·. 

Enl discusSão. '(Pausa.) 
Se nenhum dos Srs. Senadores deseja fazer uso ·da pa

lavra, encerro a discussão. 
Em votação. 
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer 

sentados. (Pausa) 
Aprovado. 
O PrOjeto irá à Sanção. 

-É o seguinte o projeto aprovado. 

PROJETO DE LEI DA CÂMARA 
N• 237, de 1984 

-- (N' 3.991/84, na Casa de on"gem) 
De inicia-tiva do Sr. Presidente da Repilb/ica -

Autoriza o Departamento Nadoaal de ROifotro de> 
Comércio a estabelecer modelos e d'usalu padrOJd.. 
Zadai destlnãdU-a slinPilnW ·a Constitulçio de sOele
dade _mercantis. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. ]\' Fica facultado ao Departamento Nacional 

de Registro -dO -Comércio, órgão Ceilti"al do Sistema Nã
cional de Registro do Comércio, estabelecer, em ato nor
mativo, ~odelos e cláusulas padronizadas de contrato de 
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sociedade, que as partes contratantes poderão lívremente 
adotar. 

§ !9 A adoção de cláusulas padronizadas dispensa a 
sua transcrição-mtegrarno inStrumento contratual. 

§ 29 Os modelos e cláusulas padronizadas obedece
rão às normas leg~iS--aPiicâveis à espêcie de sociedade a 
que visem regular._ 
. Art. 2"' oA,cl<_;~tadª'ª_pelos sócios as cláusulas padroni

- z-ªdª~._Q_o inst!!!_m~:iiconstitutivo da sociedade consta· 
rão: -

I- o nome, a qualificação completa e a assinatura de 
todos os sócios; 
II-o nome 'comercial da sociedade (razão ou deno

minação); 
III- o objeto, o local da sede e o capital da socieda

de; 

IV - a forma e o prazo da integraliza-ção do capital 
- social e a sua distribuição entre os sócios; 

V - o uso do nome comercial pelos sócios com pode
res de gerência; 

VI -o número e a data do ato normativo que apro~ 
vou as cláusulas padronizadas. 

Art. 3'i' Observada a legislação pertinente, é ilícito 
aos sócios alterar ou complementar os modelos ou cláu
sulas padronizadas de que trata o art. 1 'i' da presente lei, 
bem como acrescentar outras cláusulas no instrumento 
contratual. 

Art. 4~> A modificação, pelo órgão central do Siste
ma Nacional de Registro do Comércio, dos modélos e 
cláusulas padronizadas, não produzirá efeitos em re
lação às sociedades que deles se tenham utilizado antes 
da vigência do ato normativo que aprovou a mc,>difi
cação. 

Art. 5"' 9 di~posto nesta lei não se aplicarã às pes
soas jl!_r_fd!9l~ COI_l~tituídas ~ob a _forma de Sociedade 
Anónima. 

A rt. 6• Esta lei entra em vigor na data de sua publi
cação. 

Art. 7' Revogam-se as disposições em contririo. 

O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla) - Passa-se A 
votação do Requerimento n~" 392/84,1ido no Expediente, 
de urgência para a Mensagem n~" 236/84. 

Em_'_'otaçã.o. 
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer 

sentados. (Pausa.) -
Aprovado. 
PaSsá:. se à a:precra:Ção da matéria, que fOi despachada 

às ComisSões de Economia, de Constituição e Justiça e 
de Municípios. 

O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla)- Sobre a me
sa, parecer da CQmiSsão de Economia que var-ser lido 
pelo Sr. 1~>-Secretârio. 

J;: lido o seguinte 

pARECER N• 911, DE 1984 

Da Comlsdo de Economia, sobre a measap:• •' 
236, do 1984 (a•-1!1/84 aa oricem), doSe"'"'' i'ftll
deate da República, propondo ao &lwlo Feclenl oeja 
autorWcda a Prefeitura Mcmldpal de Rle ...._ 
(AC) a elevar em CrS 7.076.988.00 (sete •llbiea,
teq_tt __ ~ _se~ _ruilbk$, nQ.~IrtoJ e oltetU e olte ..U 
cruzeiros) o montante de sua dívida consolidada later.-
na. 

Relãtor:- Seruldof JOige Kalume 

O_Sci.iifiOY. Presiaente da República encaminha a exame 
do Senado Federal (art. 42, item VI, da Constituição), 
proposta no sentido de que seja -a Prefeitura Municipal 



4864 Quarta-feira 05 
DIÁRIO DO C9NGRESSO NACIONAL(Seção 11) 

de Rio Branco (AC) autori~ada a elevar em Cr$ 
7.076.988.000 (sete bilhões, setenta e seis milhões, nove
centos e oitenta e oito mil cruzeiros) o _montante de sua 
dívida consolida..de_interna, a fim de que possa contratai-
empréstimo juntQ ao Banco do Estado do Acre ~/A., 
este na qualidade de agente financeiro do BanCQ Nacio~ 
na:l de HabitaçãO (BNH), -.:alar_ correspof!dente a 
1.200.000 UPÇ, considerado o valo-r nominal da UPC 
de CrS 5.897,49, em outubro/83, destinado a fináncíã
mento da implantação do Projeto- CURA "Estação Ex
perimental", naquele Município. 

2. _características da operação: 

A- Valor: Cr$ 7.076.988.000 (correspOndente a 
1.200.000 UPC de Cr$ 5.897,49 em outubro de 

1983); 
8-Prazos:-

PROJETO DE RESOLUÇÃO 
NQ 127, DE 1984 

Auforiza a Prefeitura Municipal de Rio Branco 
(AC) a elevar em Cr$ 7 .076.9_88.000 (sete bilhões, se

. tenta e seis milhões, novecentos e p\tenta e qito wil 
crUZeiros) o montante de sua dívida consoli.dade in
terna. 

O Senado Federal resolve: 
Art. \9 t:: a Prefeitura Municipal de Rio Branco 

(AC) nos termos do art. 29 da Resolução n" 93, de ll de 
outubro de 1_976, do Senado Fede_ral, autorizada a elevar 
o montante de sua díyida consolidaéla_interna_ em Cr$ 
7 .076T988.000 (sete bilhões, setenta e seis mÍihões, n~ve~
centos e oitenta e oito mil cruzeiros) correspondente a 
\.200.0_00_ UPC Q.e Crl ~-gg7,49 em outubro/83, a fim de 
que possa contratar um empréstimo de igual valor,junto 
ao Banco_do Estado_ do Açre S/ A., este na qual_idade de 1- de carência: 12 meses, a partir da conclusão 

da obra; ~- agente __ financeiro do ___ lbnco . N_acionªl da Habitação 
(BNH), destinado ao financiamento da implantação do 
Projeto CURA "Est~ção Experime11~al", naquele Mu~ 
nicípio, obedecidas as condições admitidas pelo Banco 
Central do Brasil, no respectivo processo. 

2- de amortização:240 meses; 
C- Encargos. 
1 -juros. 3,5% a. a. pagáveis mensalmente; 
2 .,..,_ correção mone_tária: idêntica à "Zariação tri~ 

mestral das UPC; 
3 -taxa de administr~ção: 2% sobre o valor de 

cada parcela desembolsada; 
D- Garantias: vinculação d_e quotas~pa~t~ de 

Imposto sobre a Circulação de Mercadorias (ICM) 
ejou do Fund_Q_de Participação dos Municípios 
(FPM); 

E- Destinação dos recursQs:_.financiamentQ_ da 
implantação do Projeto CURA "Estação Experi
mental" naquele Município. 

3. Segundo o parecer apresentado pelo Orgão finan
ciador, a operação de crédito sob exame é vilivel econó-
mica e financeiramente. _ 

4, O processo ê ãctiÍtlpanbado_<Íos seguintes-elemen-
tos principais: . - - -

a) Lei Municipal n9 463, de 21-11-83, autorizadora 
da operação; 

h) Exposição de_Motivos (EM t53f84)_ do ~-nhor 
Ministro de EStado da Fazenda ao Exmo. Senh_or Presi
dente, da República, comunicando que o Con:;elho M~
netário Nacional. ao apreciar a proposta, manifestou-se 
.favoravelmente ao pleito, formulado confornie o art. 29 
daRes. n' 93, de 1976, do Senado Federal e_;_ _ _ 
·~ Parecer do- Banco Central do Brasil -_ Departa

mento-de Operações com Titulas e Valores Mobiliários, 
favorãvel ao Pleito. 

S. Cansiderado o posicionamento anterior da referi
da entidade com a realização do empréstimo, o individa
mcnto da Prefeitura ultrapassaria os limites que lhe fo

'1'W11 tíxados pelos itens I e II do art. 2' da Res. n' 62, de 
1975. ~- ~ ~ 

· 6. Trata~se. entretanto, de uma operaçio extrallmlte 
a: que. por força das disposições contidas no art. 2~? da 

· R.es. nv 93, de t 976. não se aplicam os citados limites (i
tcns,.1, II, e III) fixados no art. 2v daRes. n' 62, de 1975, 
am9as do Senado Federal, haja vista que os recursos a 
serem repassados provêm do Banco Nacional da Habi

. ~açio. 
7. Além da caracterfstica da opcração-extralimite-

e segundo conclusã_o do Departamento da DíVida Públi-
ca, a assunção do compromisso· sob exame rtãõ dCverâ 
acarretar maiores pressões na execução orçamentãrjli" -

dos próximos exercícios. 
8. Atendidas as exigências_ daLQOr_filaS_ vigentes e as 

disposições do Regimento Interno, conclui mos pelo aCO
lhimento da presente mensagem, que chegou as_minhas 
mãos para relatar dia 22_(quinta-feira) deste mês na_[or

ma do seguinte: 

Art. 29 Esta resolução_ entra em_ vigor na data de sua 

publicação. 
Saia das Comissões, 28 de novembrQ çie C984. 
Robe-rto Campos, Presidente. -_Jorge Kalume, Rela

tor - Luiz Cavalcante - Benedito Ferreira - José Fra
gelll -Fábio Lucena - Fernãndo Henrique Cardoso -
José Llns. 

Ó SR. PRFSIDENTE (Moacyr D<illa)- O ·parecer 
da Comissão de Economi<i conclui Peta apresentaçã~ do 
Projeto de Resolução n9 127 /8il-, _que autoriza a Prefeitu
ra MunLCiPal de Rio Branco, a contratar operação de 
_crédjto oo valor de 7 .bilhões 076 milhões _988 niil cruzeí
&Q.S,_ 

Dependendo de parecer das Comissões de COnsti
~ição e Justiça e de Município. 

Solicito do Senador_ Hélio Ou.eiros o parecer da Co~ 
missão- de ~onstituição" e Justiça. 

O SR. HtLIO GUEIROS (PMDB- PA. Para emitir 
parecer.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores, O Projeto sob 
exame, de autoria da Comissão de EConomia do Senado 
Federal, como conclusão de seu parecer sobre a Mensa
gem n~" 236/84, do .Senhor Presidente da República, au
toriza a Prefeitura Municipal de Rio Branco (AC}, a 
contratar empréstimo de Cr$ 7 .076.9_88,00, correspon
dente a 1.200.000 UPC de Cr$ 5.897,49, em oUtubro de 
1983, junto ao Banco do Estado do 4-c:re Sf A., na quali
dade de agente financeiro do Banco Nacional da Habi
tação (BNH), destinado a financiamentO da implantaÇão 
do Projeto CURA - "Estação Experimental" -, na~ 
quele Município: --

0 pedido de autorização "foi formulado nOs teriilOs do 
preceituado no parãgrafO únicO d_o artigo 2" da Reso
lução n9 93, de 1976, do Senado Federal, implicando, por 
conseguinte, a não observância dos limites fixados pelo 
artigo 29 da Resolução n9 62, de 28-10-15, também da 
Câmara- Alta çio Congresso ~acional. 

Do ponto de_vista que nos compete examinar, verifica
se que todas as formalidades foram atendidas, não ha
vendo óbice à tramitação nonrial da presente propo
siÇão, porqO.anto é jurídicã., constituCiOnal e de boa téc
nica legislativa. 

~O SR. PRESIDENTE (Moacyr Pai!§)- Çonçedo 
à palavra ao nobre Senador Jorge Kalume para emitir 
parecer da Comissão de Municípios. · 

O SR. JORGE KALUME (PDS - AC. Para emitir 
parecer.) - Sr. Presidente: Srs. Senadores, A matéria 
sob a nossa apreciação, j_â exaust~váÓ1énte analisada pet_a 
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autora do Projeto de Resolução, em tela, objetiva aut~ui~ 
zar a Prefeitura MuniCiPal de Rio Branco (A C) nos_ (~r
mos do que estabelece o art. 2<? da Resolução n9 93,~de 
1976. do Senado Federal, a contratar operação de crédi
to no valor de Cr$ 7.076.988,00 cQrrespondente _a 
l .200 .. 000 U,PC d.c;: Cr,_S _5.8~7,49 vigente ~m, outubro.de 
19_8J,_jl!tJtO ao l?arrco do _Estado do _Acre S/ A, este na 
qualidade de agente financeiro do Banc_o Nacional da 
HabitaÇão (BNH) destinada ao financiamento da im
plantação do Projeto CURA- "Estação Experimental" 
- naquele Municlpio. 

A proposição mereceu a acolhida da Comissão de 
Constituição e Justiça, que a entendeu conforme os câ
nones legais, pertinentes ao assunto. 

Nos aspectos que competem a este Orgão TécniCO exa
minar, ent~ndemos que o pleito deva ser atendido nos 
ter!JlOS do proposto pela Comissão de Economia da Ca
sa, visto que a operação de crédito a ser autorizada, será 
de grande alcance_social, para o Municfpio. 

O SR •. f'RESIDENTE (Moacyr Palia)- Os pareceres 
são favoráveis. 

Completada a instrução da matéria passa-se à discus
são -em turno único. 

Em discussão. (Pausa.) 

O Sr. Jorge Kalume --Sr. Presidente, peço a palavra 
Para discUtír. 

_ O S~. PRESIDENTE (Moacyr DaHa) - Concedo a 
palavra ao nobre Senador Jorge Kalume, para discutir â 
matéria. 

Q_~a:_JORGE KALUME (PDS- A C. Para discu_tirl 
- Sr.- Presidente, Srs. Senadores:_ . __ 

Fiquei satisfeito e honrado por me ter sido encaminhaw 
mendo para relatar um projeto destinado a abrir crédito 
d~) hílhõe;;,_76 milhões para a Prefeitura Municipal de 
Rio Branco, Capital do Estado do Acre. 

Qu-e-ro nesta oportunidade dizer que jamais, Sr. Presi-
dt:;n_te, dificultei qualquer crédito para qualquer municí
pio ou Estados Brasileir_os. Sempre ajudei e, lamentavel
mente, de quando em vez as Oposições no meu Estado 

-julgam que sou o algoz de qualquer crédito destjnadp ao 

Acre. 
Há poucos dias a coluna do estimado e querido Jorna

lista Gilbl!rto Amaral dizia, referindo-se ao Governado_r 
Na bom Teles Júnior, que S. Ex'- declarou, em alto e bom 
som, que sou o único culpado dos reçy.rs_os solícitados 
para o Acre serem bloqueados, não estarem se_ndo libe

rados. 
Quero, mais uma vez, provar com esta leitura, que fiz 

questão de ler na íntegra, que sempre ajudei ao meu Es
tado. Agora, se querem me debitar o fracasso admjujs
trativo, que arrajem o_utra desculpa, porque esta não vai 
aderir_ no espírito daqueles que bem _me conhecem. Aci
ma de tudo, Sr. Presidente, aprendi na vida a ter caráter, 
em todos_ os senti<ios, mesmo como opositor que hoje· 
sou no meu Estado do Acr.e~ 

H_â poucos dias lutava junto ao Ministério da Fazenda 
e da Secretaria de Planejamento, no sentido de liberar 
trezentos e cinqüenta milhões de cruzeiros para pagar os 
antigos pficiais e praças da Guarda Territóríal, que per
tenceram ao velho Território do Acre e que, depois, fo
ram substituídos por policiais militares_. Eu rn.esmo e,stou 
lutando para que seja liberado imediatamente. 

-tir. Presidente, então quero deixar lavrad_o o meu pro
testo contra essa ignominiosa campanha que está sendo 
feita ro_ntra mim, no meu Estado, por elementos sem es
áúpulos, que~ não compreendem o bem-estar do povo e 
que não sabem administrar a que, por isto, querem 
lançar num Senador que sempre cumpri com o seu dever, 
com o ·espírito voltado para o Acre, para a Amazônia e 
para o BraSil. - -

Muito obrigado (Muito bem! Palmas.) 
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O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla) - Continua 
cm discursão. (Pausa,) 

Não havendo quem peça a palavra, encerro a discus
são. 

Em votação. 
Os Srs. Senadores que o aproViirri pCrin-aneçam sf:inia~ 

dos. (Pausa.) 
Está aprovado. 
A matéria vai à COinisSão de Redação. 

O SR. PRESIDENTE -(Moacyr Dalla) - Sobre a 
mesa parecer da ComisSão de Redação" qui:: serã lido pelo 
Sr. 19- Secietárío. 

t: lido o seguinte 

Comissio de Redação 
PARECER N• 912, DE 1984 

Redação final do Projeto de Resoluçio nt 127, de 
1984. 

Relator: Senador Jorge Kalume 
A Comissão_ apresenta a redação final do Projeto de 

Resolução n~ 127, de 19&4;que autoriza a Prefeitura Mu
nicipal de Rio -Branco (AC) a elevar em Cr$ 
7.076.988.000 (sete_bilhões, setenta e seis milhões, nove-
centos e oitenta e oito m11 cruzeiros) o montante de sua 
dívida consolidada. 

Sala das Comissões, 4 de dezembro de 1984.-Passos 
Pôrto, Presidente- Jorge Kalume, Relator-,... Saldanha 
D~rzi. 

ANEXO AO PARECER N• 912, DE 1984 

Redaçào final do Projeto de Resolução nO? 127, de 
1984. 

Faço saber que o Senado_Federal aprovou, nos termos 
do art. 42, inciso VI, da ConstituiÇão, C eu, Presidente, 
promulgo a seguinte ---

RESOLUÇÃO No , DE 1984 

Autoriza a Prefeitura Municipal de Rio Branco, 
Estado do Acre, a contratar operaçlo de crédito no 
valor de Cr$ 7.076.988.000 (sete bilhões, setenta e 
seis milhões, novecentos e oitenta e oito mil cruzei
ros). 

O Senado Federal resolve: _ _ 
Art. JO? h a Prefeitura Municipal de Rio Branco, Es

tado do Acre, nos termos d_o art. 201 da Resolução n<~ 93, 
de 11 de outubro de 1976, do-Senado Federal, autorizada 
a contratar operação de crédito- no valor de_ Cr$ 
7 .076..988~000 _(sete bilhões, setenta e seis milhões, nove
centos e oitenta e oito mil cruzeiros), correspondente a 
1.200.000 (um milhão e duzentas mil) UPC, consideradO 
o valor nominal da UPC de CrS 5.897,49 (cinco mil, oi
tocentos e noventa e sete cruzeiros e quarenta e nove cen
tavos), vigente em outubro de 1983, junto ao Banco do 
Estado dO Acre S.A., este na qualidade de agente finan
ceiro do Banco Nacional da HabitaçãO- BNH, destina
do ao linanciãinento da implantação do Projeto CURÀ 
"Estação Experimental", naquele Município, obedeci
das as condições admitidas pelo Banco Central do Brasil, 
no respectivo processo. 

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

O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla)- Achando-se 
em regime de urgê~cia a matéria, cuja redação fi ria! aca
ba de ser lida, deve ser esta sUbmetida, imediatamente; à 
deliberação do Pleo_ário. 

Em discussão a redução final. (Pausa.) 
Não havendo quem peça a palavra, encerro a discus

são. 
Em votação. 

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção II) 

Os Srs. Senadores que a aprovam permaneçam senta
dos. (Pausa.) 

Está aprovada. 
__ Q.Proiefo vai à proinulgação. 

O-sr. NelsoD- Carileiro- Sr. Presidente, peço a pala
vra como Líder. 

O SR. PRESID~NTE (Moacyr-Dalla)- Concedo a 
palavra ao· nobie Sen-ador Nelson Carneiro, na qualida
de de Líder. 

O SR. NELSON CARNEIRO (PTB - RJ. Como 
Uder, pronuncia O seguinte discursO. Sem revisão do 
orador.) -Sr. .Presidente, Srs. Se_nado~~ 

Estamos encerrando os trabalhos da presente Sessão 
Legislativa e gostaria que_o Senado Federal, antes de dar 
por finda esta laboriosa sessão, incluísse na pauta ordi
nária dos trabalhos desta Casa um projeto em favor ·aa 
mulher. Somos, aqui, sessenta e oito homens e só temos 
a companhia da nobre Senadora Eunice Michile~. 

Seria até um gesto de gentileza, se V. Ex• determinasse 
a inclusão na Ordem do Dia de um projeto sem polémi
ca, aprovado unanimemente pela Comissão d_e Consli
tuição e Justiça e que diz respeito à condenação, como 
contravenção penal, de todos aqueles dispositivos que 
impedem o respeito à mulher, seja nos hotéis, nos bares, 
onde qúer que- ela i::ompan!ça sozinha. 

Ci'iiunOS o tabu de qUe a mulher que comparece-s-oZi
nha para hospedar-se é uma prostituta. O homem não. 
Há garçons que não servem às senhoras. 

Uma ilustr_e dama, integrante de um conselho desses 
de grau superior, confidenciOU-me que chega·naoem "São 
Paulo enco11lrou dif1çuld_ade$, para se hospedar, uma se
nhora de mais de cinqüenta anos, porque estava _desa
companhada. 

Stt Presidente. este projeto é apenas uma manift!:StaÇãõ 
de solidariedade, _d~ compreensão dos home_ns d.es.ta _ 
Casa às nossas companheiras, às nossas esposas, que po
dem um dia chegar nos hotéis e sofrerem os mesmos 

-- -constrangimentos. 

O Sr. Jorge Kalume - Permite V. Ex• um aparte'? 

O SR. NELSON CARNEIRO - Com muita honra, 
nobre Senador Jorge K alume. 

O Sr. Jorge Kalume- V. Ex~ t~m a nossa simpatia, a 
nossa solidariedade, inclusive sobre o pedido que_ acaba 
de fazer a respeito da inclusão desse projeto de sua auto
ria. 

O SR. NELSON CARNEIRO - Muito obrigado. 

O Sr. Jorge Kalume- Eu também olho com a mesma 
ótíca que V. Ex•. Entendo que a mulher é idênticaãoho
mem e tem que merecC:r, também, o nosso respeito, asSim 
co~o somos respeitados pelas mulheres. A evo!ucão dos 
tenlPOs assim nos diz. Temos que ·respeitar eSse Ser c:juC ê 
a matriz de todos nós. Muito obrigado a V. Ex•. 

ó S:R:-NEisoN- CARNEIRO - Sr :-PresideritC, 'éSse 
projeto põe termo a essa injusta discriminação, nãO tem 
nenhum caráter político e presta uma grande homena
gem aquelas nossas companheiras da criação. 

Sr. Presidente, Srs. Senadores, temos recebido insis
tentes pedidos no sentido de apelar para a sensibilidade 
das nossas autoridades dii)lo_máticas, i_nteryindo na libe
raçãO, para a~agem de regr~so ao Brasil~ dO técnico· de 
Futebol Gilda Rodrigues, detido, com a esposa e dois fi-
lhos, no Kuwait. · 

_Nenhum esclarecimento convincente foi _apresentado, 
até hoje, a respeito dessa detenção, ainda menos com~ 
precnslvel o fatO Oe atingir a esposa-e -os filhos daqueles 
brasileiros ansiosos por regressar ao Pals. 

Esperamos que o ltamarati não apenas preste aos ór
gãos de comunicação os necessários esclarecimentos, 
mas tome imediatas e enérgicas provídêri-cías ilo Seiüido 
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:ie que ce.'\se o constrangimento ilegal da família daquele 
técnico, cuja situação ainda rião foi suficientemente -es
clarecida. 

Também queremos registrar, mais uma vez, nossa es
tranhez.a por não ter sido, até agora, tomada qualquer 
providência, no sentido da liberação do Estatuto das 
polícias Federais-, que se demora, há mais de cinco anos, 
nas gavetas oficiais.- Esperamos, com urgência, propo
sição do Executivo a respeito, tanto-mais quanto urge fa
zer justiça a u-ma das _classes mais sacrificadas, recebendo 
menos do que os_ que s-ervem nos Estados do Ri,o de Ja~ 
neiro, São Paulo e Paraná, com um salário aquém de um 
terceiro_s3rgento especialista, apesar de serem obrigados 
a te_r_ duas ou maiSeSpCCialidades, cóm6 o Combate ao 
coiú.rabarido, a viS:ilãncia de tóxicos e polícia fazendária. 

OUtrâ situação Constrangedora é a dos aposentad-os do 
INPS, que ·continUam descontando a contribuição para 
o Instituto. mãjorada no ano'passado, ganhãndõ muito 
aquém dos que estão em atividade, na função que exer
ciam. Se_cis _apo~entados estatutários obtêm a equipa
ração Salarial com os servidores em atividade, é preciso 
que a legislação atente ao princípio da ís:onomia, atri
buindo igual vantagem aos aposentados da previdência 
social, dando,- no mínimo, aos i nativos, uma aposenta
doria equivalente a cem por cento dos seus ganhos na· 
atividade. 

Fína!rllente, tenho recebido numerosas cartas de sep
tuagenários que ainda pagam imposto de renda. Atê 
agor-a, o "leão" só Permítiu um pequeno abatimento 
para -oS niai0ie5 de sessenta e ciilco anos. Não vemos 
POrque não-se ãõniifã-; riO Caso -dos maiores de sessenta e 
cinco- anos. a isenÇão total dos proventos da atividade, 
esta6elecend6~se,-- Uínda; uma redução progressiva para 
as oufras rendas, dispensado o imposto, nessa faixa 
etária, Quando O Coritribuinte Oão ganhe mais de deZ sa
lários mínimos-. 

Esperarilõs que essas pl-ovicfêncíaS sejam -tOinadas para 
CQ'ntentameiito de 'milhões de brasileiros. 

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

O SR. PRESID~NTE (Moacyr Dalla)- A Presidên
cia vai examinar como está a tramitaçãO do prOjCto ele
vará em consideração o requerimento de V. Ex•, nobre 
Senador Nelson Carneiro. 

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

O SR. GASTÃO MÜLLER (PMDB- PT. Pronun
cia o seguir~te discurso.) - Sr. Presidente, Srs. Senado
res: 

Mais uma vez, tenho a honra de vir a esta tribuna para 
ler, visando constar dos Anais desta Casa, uma manifes
tação muito honrosa e signiffcativa para o Sr. Presidente 
Tancredo Neves. Na seção «Tendências e Debates", da 
F~ de S. raolo, ~dição de 22 <;!e no.vembro úl_timo, o 
Prof. Miguel Reale Júnior publicou um magistral artigo 
intitulado "A questão social: de Rui a Tancredo". 

No ref~rido. artigo Miguel Reale, com inteligê.ncia e 
propriedade, faz uma concreta comparação do pensa
mento de Rui, com o de Tancredo, num espaço de ses
senta e cinco anos. Ressalta, Miguel Reale, a coincidên
cia do pensam~!) to de Rui Barbos~, com o de Tancredo 
Neves, especialmente, no que concerne à área social, 
b~m como no s_etgr político. 

Eis- trecho do artigo que destaco e que comprova o 
meu comentário: 

"Passados 65 anos, muitos d()S problemas sociais 
e políticos de o~tem assemelham-se aos de hoje, e 
sujeitam-se à ~esma perspectiva, na rala dos dois 
postulantes de oposição ao cargo de presidente da 
República. _ 

A parecença ~xiste no plano potítico entre o pre
-valecente na ~SC()lha do presidente da República Ve

lha, e 3 atual exclusão das eleições diretas, bem as-
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sim COm O -que agora se'"lllrheja, poYnlelO-da já fale
cida pretensão de fide_lidadc partidária. 

Rui denuncia a substitUição da _eleição_ por indi
cação: eleito o candidato oficial porque indicado. 
Uma vez indicado, eleito. E elil:ninã~se a Nação de 
seu ato mais vital, a escolha da cabeça do_seu gover-
no. , 

Tanctcdo, por sua vez, acusa a eleíção índireta, 
alternativa obrig8't6ria que act)t}la, para.derrotar o 
governo~ coaut· 11m meiG .. deprimente que cnKova
lha e envergonha as flossas tnrdiçães· jurídicas". 

O espantoso está, todavia, ~o campo· social, pois, 
mesmo com_ as garantias estatuídas- pelo Oireilo do 
Trabalho, e criadas ao longo de s.eis décadas perdu
ram semelhanças que provocam, sob a égide da jus
tiça social, visões próximas dOs dois candidatos, Rui 
e Tancredo. 

·O 'pretendente de 1919-ressâlta os eXtremos de 
miséria e- dureza ·a ·que estava abandonad~ a elas~~ 
operãria:·o de 1984, ressalta ser a nossa_,grande di vi~ 
da a dívida soc;ial, quando hã 30 milhõ~ de brasilei
ros m~rgulhados em bolsão absoluto de pobreza. 

Se hoje_ TarlcreQ.a' ad~oga, como pr~~sup_osto bá
sico de uma nova ordem económica e social, a rees
truturação. do Es_ta,do, uma ordem ju_rídica, a_ ser 
edificada em Assembléia Constituinte Que institu
cionalize a democracia, Rui dizia, em 1919, ser im
prescindível rever a Constituiçã_o p3_:ra ~·habilitar o 
Poder Legislativo a tomar _;'!S medidas _que a _questão 
social reclama", _Para_ Rui, _a ·~Nação irtte~ra _está 
descontente do seu regime coos~itucion~l"~e-Vê, na 
revisão da Co.os.tituição, "a entrada para a união e 
conciliação nacional". 

Tancredo propõe um pacto social, nãQ_ para exi
gir da c[assf: trabalhador~- qualquer outra c~ll'!t!Í
buição de ordem econômica, mas para, de plano, 
garantir a "goVernabiHdade, graças a um clima de 
compreensão que permita a tranqUilidade às ativi~ 
dades administrativas. Rui, no teatro trrico, não 
disse coisa muito diversa: .. a colaboração mÓ tua das 
classes vem_ a ser, portanto, uma- necessidade in
vencível", devendo se aproximarem patrões e traba
lhadores, transformando-se o arbitramento "em 
meio de r~olv._er autol)laticamente as 9uas desa
venças." 

A QUESTÃO SOCIAL: 
DE RUI A TANCREDO 

Miguel Reale Júnior 

No dia 20 de marco 9e f919, o Teatro Urico, no 
Rio de Janei(O, foi palco de um doS m~aiS imPorfan~ 
tes discursos de Rui Barbosa, proferido -em-sua, cam
panha à Presidência da República, n9 confrQntQ. 
com o candidato ofi_çi_ªl, Epitácio Pessoa. 

O acendrad_o defensor do liberalismo individua
lista surpreendeu a NaÇão em seU discurso aos tra~ 
balhadores, não só por descrever com minúci~s os 
sofrin\entoS"dos operários, mas por Se-definir: 1'Es-. 
tau, senhores, com a democracia_ sOCial." E, rep_efln-
do o cardeal belga Mercier, propugnava por uma 
democracia que «-assenta a felicidade da classe 
obreira, não nas rufnas das outras classes, mas na 
reparação dos agravos, que ela, até agora, tem senti
do", aplaudindo no socialismo o que tr~zi~ de_con·-~ 
fraternal, de pacificador. 

No longo e cuidado Oiscurso, Rui_ enfrenta as 
mais diver___sas questões, que guardam simiHtude com 
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as levantadas no consistente pronunciamento de 
Tancredo Neves, feiro, de improviso. aos trabalha
dores na última sexta-feira, em reunião das Confe
derações e Federações de Trabalhadores .. 

Passados 65 ano_s, muitos-dQS:problemas sociais e 
políticos de ontem assemelham-se aos d_e hoje, e 
sujeitam-se à mesma perspectiva, na fala dos dois 
postulantes de oposição ao cargo de presidente da 
República. 

A parecença existe no plano político entre o pre-
valecente na escolha do Presidente da República Ve
lha, e a atual exclusão das eleiç9es dii'etas, bem ~
sim como o que agora se almeja, por me_io da já fale
cida pretensão de fidelidade partidária. 

Rui denu-ncia a substitUição da eleiÇ_ão põr indi_.. 
çação: eleito o caodidato .ofici.al _porque indicado. 
Uma vez iitdicado, eleito. E elimina-se a Nação de 
seu ato mais vital, a escolha_ d_a cab~a do seu Go
vernO. 

Tancredo, por sua vez, acusa a eleição indireta, 
alternativa obrigatória que acolhe, para derrotar o 
Governo, cOmó- um meio •·ctepr_imente q~e enxova
lha e envergonha as nossas tradições jurídicas". 

o_ ~~antoso está, todavia, rio ca~Po socià.t, pois, 
mesmo com as garantias estatuídas pelo Direito do 
Trabalho, e criadas ao longo de seis décadas, perdu· 
fanl Semeth8.nças que provocam, sob a égide da jus

- ticasocial, visões próximas dos dois candidatos, Rui 
e Tanc~edo. -

Õ "'pretendC:tlte de 191~ i-eSsalta os extremqs de 
mishiã e dureza a que estava abandonada a_ classe 
operária~-o de 1984, ressalta ser a nossa grande dívi
da a dívida social, quando há 30 milhões_de brasilei-. 
ros mergulhados em bolsão absoluto de pobreza. 

Se hoje Tancredo advoga, como pressuposto bã
-sicô de uma nova ordem econômica e social, a.rees
tr_utura do Estado, uma ordem jurídica, a ser edifl~ _ 
cada em Assembléia Constituinte que institucionali
ze a -democracia, Rui dizia, em 1919, ser impres
cindível rever i Consiftuição para .. habnttar o Po
der Legislativo a tomar as medidas_ que a questão 
social reclama". Para Rui, a "Nação inteira está 
desCOntent'e do Setl regime constitucional'~; e __ vê, na 
reviSão da Constituição, "a estrada para a união e 
conciliação nacional''. 

Tancredo_ propõe urll" pacto social; nàO_para exi
gir da classe trabalhadora qualquer outra contri
buição de ordem económica, mas par~,_ de plano_. 
garantir a governabilidãde, graças a um clima de 
compreensão que permita a tranqüilidade às ativi
dades administrativas. Rui, no Teatro Lírico, não 

disSe ·oo[sà Tnui.tO dív~rSa:~tia col.ãboraçã9 múfua das 
classes vem a ser, portanto, uma necessidade in_
vencíVel", devendo se aproximarem patrões e traba
lhad_o_res, trapsformando-se. _o .a~bitramen~o_ "em 
meiO de resolver ãutomatiCiffiente as &ua:S desa-
'Jenças". · 

Se Tancredo defen"de uma maior particpaçãO 
política da mulher, em .especial da mulher trabalha
dora, Rui advoga a igualdad~ dos sexos na remune-
ração salarial e refere-se à indicação que fizer<\. ao 
Ministro das Relações Exteri.Qres, Nilo Peçanha, de 
admitir mulheres no concurso para cargo de seu Mi-
nístério. 

__ Mer~~e destaq~e a-denúnC1a que ainb~s fazem dÔ __ _ 
_ menosprezo a que estâ vo~ado o trabalho_ rural. 

Tancredo afirrna qÚC o noSsO homem _do campo -é 
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uma espécie de subtrabalhador, que_ desC'onhece . 
muitas das conquistas do trabalhador urbano,não 
_tendo como es}e as mesmas prerrogativas da Previ-
4ência Social. Exige o candidato que o trabalhad!:Jr 
-rural tenha os mesmos direitos e beneficíos que; o 
trabalhador_urbano. : 

Para Rui, o operariado rural vive num regirhe 
análogo ao do cativeiro. ãs vezes transformado ~m 
''instrumento servil de um patronoato cruel e irr~
pon:iável". Revolta-se contra a exclusão do trab.a
lhador do campo dos beneficias instituídos, em lei 
de janeiro daquele U:no, 1919, cOil). ~elação a_o_~_Ci
dente de trabalho, e criados, tão só, para o operário 
da indústria. , 

Por fim, a valoriução do trabalho diante doca., 
pita\ é enfatizada em ambos os• pronunciamentoS: 

Rui diz: ''Tudo o que assenta no trabalho é útil. 
Por isso, a riqUeza, por isso o capital, que emana"m 
do trãbafho-, São; Como ele p·róVídenCiais ... Mas,_já 
que do capital e da riqueza ê manancial o trabalQo, 
ao trabalho cabe a primazia incontestãvel sobre a .ri~ 
queza e o capitaL" . 

Tancredo ressalta que o mapa político da Europa 
revela "o trabalho denunciando, o trabalhismo 
orientado, o trabalhismo inspirando, o trabalhismo 
legislando", sendo que "o _trabalho passou a s_«r a 
razão de ser de toqas as decisões governamentã[s''. 
Para o candidato de hoje deve prevalecer a filosofia 
trabalhista, sendo do passado o mundo governado 
pelo capital e pelo egoísmo qUe marginalizam a 
grande maioria da sociedade. 

Em 1919 a indicação, e não a eleição, prevaleceu. 
·o--Brasil teve a desventura, pela segunda vez, a pri
meira fora em 1910, de não ter o estadista Rui diri-
gíndo ()S sçus destinos. A questão social e política 
conduziu aos movimentos de 22, de 24 e à Revo
lução de 30. F:.indaVa-se 'a I• República. Finda~se 
agora sistema de poder ainda pior. Mas, o Brasil 
não se afast_arâ hoje do seu melhor futuro. A ques
tão social e política conduz à mudança com Tancre
do, tendo em vista tornar o discurso de Rui antigo 
no retrato que fez do nosso processo eleitoral e da 
vida da classe operária brasileira, mas atual na re
forma do regime constitucional e na construção de 
tim pacto social 

MIGUEL REA.LE JÚNIOR é Advogado, Proi~s;~r da_F_uculc:iadc 
de Direito da USP, e~· Presidente da Associação dos AdvogiJdo* de Silo 
Paulo e_ ex-Seeretário da Segurança_P'ública do E~tado no Go_vcrno 
Montoro. 

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. (M1,1ito_Qem!) 

O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla) -A Presidên, 
cia convoca sessãO extraordinária a realizar-se hoje., às 
lO hQras e 40 minutos, com a seguinte 

ORDEM DO DIA 

Discussão, em turno único, .da redação final (ofereCi~a 
pela~ COinissão de R~d.a,Ç_ão _em seU Par~er n9 81-l., de 
[984), do PrOJeto de_ DecretO Legislativo n9 l. de 1984 (n9 
27/83; -na-_ Câmara dos Deputados), que aprova o texto 
do acordo de cooperação cultural, científica e técnícã -en
tie o Go_verno da República Federativa do Brasil e o Go
verno de Antígua e Barbuda, celebrado em Brasília, em 
17 de agosto de 1982. 

O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla) ---:_Nada mais 
- haYen-do a trahtr, est~ encerrada a sessão. 

(Levanta-s(! a sessão às lO horas e 35 minutos.) 
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.:Ata da 246• SessãQ, em 14 de dezembro de 1984 
·· :~,2~SessijtLkegis\ativá Ordjnãria, da 47~ Legislatura 

'"::~·,.:,:;~~' '' ·- -·: '':-.:..:.:..:-~_._.···:. -~ -., __ -- ... · . .. 
·.···:· .. ''· 

,:~;h&;J~:õ~s 10 HORAS E 40 
·''*'''"',:SENTES OS SRS. SENA 

··.:: .. ~~{1t~~! ~~~~~:s:~~=~=. 
·· ::::~:;·:_ -Gâtrriel Hermes- Hélio Gueiros-
~·.:., 

ton··Cabral -- Aderbal 
co Maciel- Guilherme Palmeira- 'CaJ:Icrs:tzyta 

Magalhães - Lomanto Júnior -
Calmon - José Ignâcio Ferreira -· Moacyl'. Dalla -
Amaral PeixOto-:- N~Json Carn~iro ~ RoJ:terto Saturni- · 
no --Itamar Franco ....;_ Morvan A_cayaba -.~ Alfredo 
CiimpoS-- Amaral Furlan - Fern-and(rHenrique Car
doso- Sevc::ro Gonies ""':" Benedito Ferreira ........ Henrique 
Santillo- Mauro B_prges- Benedito-cinelas -·Gas
tão M(!Jler- R9berto _Campos- Josê Fragelli ....... -Mar· 
ceio Miranda - Saldanha D~rzi ~ Enéas' Fariã - "33.1-
son Barreto - Jorge Bornhausen - Lenoir _Va~g~s -
Carlos Chiarelli - Pedro Simon ....:.:: Octã.vio Cardos.o~ 

O SR. PRESIDENTE (Moacyr Da)Ja)- A lista de 
presença acusa o c~mpareciffienlo- de 64 Srs. SenaCiores. 
Havendo número regimental, declaro aberta a sess~~:-. 

Sob a proteção de Deus iniciamos nossos trabal~os. 

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

São lidos os seguintes 

REQUERIMENTO N• 393, DJ!: 1984 

Requeremos urgência, nos termos do art. 371, alínea 
.. b .. do Regimento Interno, para o Projeto de Lei da Câ
mara n<:> 247, de 1984, (n'i' 4.695/84, na Casa d!tOrigerrt}, 
de iniciativa do Senhor Presidente da República, que au
toriza o Poder Executivo a abrir, ao Ministério da Edu
cação e Cultu_ra, crédito __ especial no valor de Cr$ 
4.431.400.000 (qUatrO bilhões, quatrocentos e trinta~ um 
milhões _e_ quatrocentos _mil cruzeiros), para o fim que e.s-
pecifica. _ 

Saia das Sessões_. 4 de dezef!lbro de_t984. --Aloysio 
Chaves - Humberto Lucena. - """--

REQUERIMENTO N• 39~, DE 1984 

Requeremos urgência, nos termos do art. 371, alínea 
"b .. do Regimento Interno, para o Ofícfo n'i' S(34, de 
1984, pelo qual o Governador do Estado de GOiás solici
ta autorização do Senado para que aquele Estado possa 
realizar operação de cmprêstimo externo no valor de 
USS 150.000,000.00 (cento e cinqücnta milhões de dóla
res), para o fim que especifica. 

Sala ctUs Sessões, 4 de dezembro de 1984. ---:- Aloysio 
Chaves- - Humberto Lucena. 

O SR._ PRESIDENTE (Moacyr Dalla)- Os requeri
mentos que ::~cabam de ser lidos serão apreciados aPós a 
Ordem do Dia, na_fOrma regimental. 

···"':::v-

~~~~~: .. ?-~:~~~~~ttfts~~~~;::~~~ r:á;:.~~~ 
· "S41, de 1984), dó_Pr~~etO de Decre.t<! Legis1~-t~vo:.n9 
_ L. de 198-4 {ri'~ 27/83. ita Cãmarã'"dOS-Deputãiios),· 

tlüif aprOVa o t~_xto do- A'®r40 de CoopetaçãO"Cul
'turai,_CiefliíQcà-e Têcniça entre o GõVeyno da. Rç
pUblica Federativa do Brasil e o governo de AntígUa 
é Barbuda, Celebrado .em Brasnia, em 17 de agosto 

. de 19P. . . 

Em discUssão a redação final. (Pausa.} 
'Não h3Vendo orado_reS, declat:o-a encerrada. 
Encerrada a discussão~ é a redação final (:orlsideràda 

Cõffio dCfiliitivamente áprov3.da, nos termos do ~rt. 359, 
--dO-Rigíim::rii:(i Interno. 
~ matetia var à pi'ornulg8ção. 

J:. a seguinty a redaç~o fiual ?-provada 

- _-}(edãÇiõ fiDãl dÕ PrOjeto Cle D~eto Legisifttlvo o9 

1, de 1984 (o9 27/83, na Câmara dos D~putados). 

Faço saber que o congresso Nacional_aprovou, nos 
termos do-art. 44, inciso I, da Constituição, e eu, Presi· 

__ d-inte do Senado Federal, promulgo o seguinte 

DECRETO LEGISLATIVO 
N'i' , o~ t984 

~ Aprova o texto do Acordo de Cooperação Cultu
ral, Científica e Técnica entre o Govel"ll() da Repúbli
ca Federativa do BrasU e o Governo de Antigua e Bar-
budã, Ceitibrado em- Brasília, em 17 de agosto de 
1982, 

-o Congresso Nacional decreta: ___ , __ 
Art. J? É __ aprovado O- texto~do Acordo d_~ Coope

ração Cultural, Científica e Têcilica entre o GpVerno da 
'República Federativa dO Bras.il e o Govirno de Antígua. 
e Barbuda, celebrado em Brasília, em 17 de agosto de 
1982.. . .. 

Art.' 29 Este DeCrefo 'Leg!Sliltivo eiltrá em ·vigor nã 
datã de sua publicação. 

o· SR. PRESIDENTE (Moacy.r O•lla).o- Passa-je à 
apreciação do Requerimento n'i' 393/84 de urgência lido 
no Expediente, para o Projeto de Lei da Câmara dos De
putados n"' 247/84. 

Em votação o requerimento. 
Os Srs..._Senadores que o aprovam queiram permanecer 

sentados. (Pausa.) 
Aprovado. 

_Aprovado o requerimento, passa-se à apreciação da 
matéria. 

Discussão, em turno (inico, do Projeto de Lei da 
Câmara dos Deputados n'i' 247/84, de n"' 4.69"5/84, 
fia Casã âe origem, de iniciativa do Senhor Presi
dente da República, que autoriza o Poder Executivo 
a abrir,_ao Ministério çla Educação e _Cultura, crédi
to_ especial no valor de Cr$ 4.431.400.000 (quatro bi
lhões, quatro~entt)S e trinta e um m_ilhões e quatro· 
centos mil cruzeiros), para o fim que especifica (de· 
pendendo de pareceres das Comissões de Constí~ 
tuição e Justiça e de Finanças). 

·. O SR-~ (MOO<)'r l>allaj- Concedo • 
palavra.ao""""'s<naolor Adeobal J-.para proferir 
pa'I::CC:I' da -Comisdlo de c..ó.Diitit~o c JJ.lStiça. 

, OBR.~AIIIEM&(PDS -PE. faraprofo-
.·m·-,)·- Sr. Pn:sidaRe, Sn.Sc:uadores: 
~-o Poda Executivo, com a Mensagem o• 463? de: l983, 
e nos.tcnnos do artigo Sl da Constituição Federal. sub
mete- à apreciaçãO do Congresso Nacional o presente 
projeto de lei, pleiteando a abertura de crédito especial 

· no v8.1or de quatro bilhões. quatrocentos c trinta, e um 
milhões e ijuaffOotnt.CiS nul cnttciros em favor do Minis
tério- da Ed'U_ca<;;ão e Cultura.. 

O pMKio -Vem acompanhado de &posição de Motivos 
do Senhor Ministro do Planejamento, na qual se informa 
que o referido valor se refere à primeira parcela a ser in
cluída no vigente Or_çamento dos recursos decorrentes de 
um AcOrdo de Emprêstimo Celebrado em 30 de julho úl
timo com o Banco Internacional de Reconstrução e De
senvolvinlenio;- no- montante-de quarenta milhões de 
dólares (USS 411 milhões). 

Ainda segundo a mencionada Exposição de Motivos, 
o objeto do financiamento é a aplicação de recursos na 
área do ensino básico, nas regiões Norte e Centro~Oeste, 
durante o período de 1984 a 1988, por intermédio do Mi
nistério -aa Educação e Cultura . 

. A matéria foi aprovada na Câinara dos Deputados, 
cOm- pãúcet- favorável da douta Comissão de Fiscaii~ 
zação Financeira e Tomada de Cõntas e, inexistindo óbi~ 
ces quanto ao aspecto jurídico-constitucional, nosso pa~ 
recer, igualmente, ·é pela sua aproVação. 

O SR, PRESID~NTE (Moacyr Dalla) -Concedo a 
palavra ao nobre Senador Hélio Gueiros, para proferir 
parecer. 

O SR.IttLIO GUEIROS (PMDB- PA, Para emitir 
parecer.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores: 

De iniciativa do Poder Executivo, vem a exame desta 
Comis~il_Q o presente Projeto de Lei, que autoriza a aber~ 
tiJTa de crêdi~o especial, no valor de CrS 4.431.400.00() 
(quatro bilhões, quatrocentos e trinta e um milhões e 
quatrOcentos mil cruzeiros), aO Ministêrio da Educação 
e Cultura, em favor da Secretaria Geral- Entidades Su
perViSionadas, para atender as dotaçÕes especificadas no 
ãrt. l'i'. 
·- Óe acordo com o art. 2~> da proposição, o-s recursos ne
cessários à execução da medida decorrerão do produto 
de operação_ de crédito externo, contratada pelo Minis
tériO da Educação e Cultura jUnto ao BanCo Internacio
Oãl de Reconstrução e Desenvolvimento. 

O art. 3~> autoriza, igualmente, o Poder Executivo à 
promover a abertura de créditos suplementares, observa

- da a destin"ãção esPecffica e, utilizados, como fonte com
pensatória, recursos decorrentes d~ eventuais diferenças 
monetárias: 

-A Exposição de Motivos-do Ministro-de Estado Chefe 
da Secretal'ia de Planejamento da Presidência da Re
pública, que acompanha a Mensagem Presidencial, es
clarece que o crédito especial, ora sob proposta de auto
rizã:ção-Iegal , teve origem no Acordo Empréstimo, no 
valor de US$ 40 milhões, assinaçlo entre a República Fe
derativa do Brasil e o Banco Internacional de Recons
trução e Desenvolvimento, que se destina ao financia
mento de investimentos rla ârea do ensino bãsico, nas r~
giões Norte eCentro-O~ste, no período de 1984 a 1988, a 

- serexecutado pelo Ministério da Educação e Cultura ·e 
os Estados envolvidos no projeto. 
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O crédito especial, ora proposto, corresponde à pri
meira parcela dOs recursos provenientes da referida ope
ração, cujo ingresso deve ocorrer atê o final do exerci_çio 
corrente. 

A Secretaria de Planejamento aprovou a matéria, veri
ficando, como de fato é possível constatar, que ela obe
dece as normas constitucionais C legais aplicãveis, do art. 
61, § 1', alínea "c", da ConstituiçãO, e o art. 43,§ lt, item 

· IV, da Lei n" 4.320, de 1984. 
Ante o exposto, sem o que objetar no plano financei

ro, somos pela aprovação do presente Projeto de Lei. 

, O SR. PRESIDENTE (Moaçyr Dalla) -Os pareceres 
são favoráveis. Completada a instrução da matéria, 
passa-se a sua apreciação. 

Discussão do projeto, em turno único. (Pausa.) 
Não havendo quem peça a palavra, encerro a discus

são. 
Em votação. 
Os Sr. Senadores que o aprovam queiram permanecer 

sentados. (Pausa.) · 
Aprovado. · 
O projCto irá à sanção. 

É o seguinte o pfojeto aproVado: 

PROJETO DE LEI DA CÃMARA 
No 247, DE 1984 

(N' 4.695/84, na Casa de orlpm) 
De iniciativa do Senhor Presidente da República 

Autoriza o Poder Exec:utiYo a abrir, ao Ministério 
da Educaçio e Cultura, crédito especial ao valor de 
Cr$ 4.431.400.000 (quatro bllbões, quatrocentos e 
trinta e um mllbões e quatroc:entos mn cruzeiros), 
para o fim _gue e~~peclflca. 

ó. Congresso_ N acíonal decreta: 
Art. }9 Fica o Poder Executiv~ autorizado a abrir 

ao Ministério da Educação e Cultura-, em fivár da Secre
taria Geral - Entidades Supervisionadas, crédito espe
cial no valor de CrS 4.431.400.000 (quafro bilhões, qua
trocentos e trinta e um milhões e quatrocentos mil cru
zeiros), nas dotações orçamentárias das atividades abai
xo especificadas: 

1500 - Ministério da Educação e 
Cultura 
I 503 - Secretaria Geral - En-
tidades Supervisionadas ... 
1503.0_8420212.818 - Atividades 
a .cargo do Fundo Nacional de 
Desenvolvimento da Educação 
1503.08421882.818 - Atividades 
a cargo do Fundo Nacional de 

os 1.000 

~~ 4.431.400 

387.100 

Desenvolvimento da Educação 4.044.300 
Art. 29 Os recursos necessários à execução desta lei 

decorrerão do produto de operação de cr~ito externa 
contratada pelo Ministério da Educação e Cultura junto 
ao Banco Internacional de Reconstrução e DesenvolviM 
menta - BIRD. 

Art. 39 Fica o_Poder Executivo autorizado, também, 
a promover a abertura de créditos suplementares, obser~ 
vando a destinação específica e utilizando, como fonte 
compensatória, reCursos decorrentes de eventuais dife
renças monetárias. 

Art. 4"' Esta lei entra em vfgor na data de sua publi
cação~ 

Art. 5' Revogam-se as disposições em contrário. 

O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla) - Pas~a-se à 
votação do Requerimento n' 394/84, lido no Expediente, 
de urgência para o Oficio S/34 de 1984. 

Em votação o requerimento, 

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

Estã_ aprovado. 

Aprovado o requerimento, passa-se à apreciação da 
matéria, que foi âespachada às ComiSSões de Finanças e 
de Constituiçãá--e Justiça. 

Solicito do- nõ6re Senado( PassOs Pôrto o Parecer da 
ç:omissão de Fínanç_~s. 

O SR. PASSOS PÓRTO (PDS- SE, Para emitir pa
recer.)- Sr. Presidente, Srs_. Senadores: 

O Governador do Estado de Goiás, na forma do art. 
42, item IV, da Constituição, solicita.ao Senado Federal 
a necessária autorização para que aquele Estado possa 
contratar operação de crédito externo, no valor de USS 
1501000~000.00 (cento e cinqUenta milhões de dólares 
norte-americanos), com a garantia da União, destinada 
ao financiamento do Programa de Capitalização do Ban
co do Estado de Goiás e da Caixa Econômíca do Estado 
de_ Goiãs. 

2. Na forma do A viso n9 1.257, da Secretaria de Pla
nejamento da_ Presid_ência da Rep~blica- SEPLAN, e 
com base no Decreto n~'_74.157, de 6 de junho d~ 1974, e 
do art. 4' do Decreto-lei n9 1.312, de 15 de__fevereiro de 
1974, com a redação dada pelo art. I' do Decreto-lei n~' 
I .558, de 17 de junho de 1977, foi r~conhecida a priorida
de do Programa, assim como a capacidade de pagamen
to do ~stado até o limite de US$ 150,0 milhões. 

Para aterider as disposições do Regimento Interno e 
da legislação pertinente, foram anexados ao processado 
os seguintes documentos: 

a) cópia das Leis EstaduaiS n9s 8.772, de 15 de 
janeiro dC 1980, e 9.394, de 22 de novembro de 1983, 
autorizando o Governo Est_adual a contratar crédi
tos externos até o valor de USS 250,0 milhões; 

b) Aviso n9 1.257, de 28 de novembro de 1984, 
da SEPLAN, reconhecendo o caráter prioritário da 
operação e a capacidade de pagamento do Estado, 
até o limite de 150,0 milhões; 

c) Exposição de Motivos n' 178, de 30 de no
~embro de 1984, do Senhor Ministro de_ Estado da 
Fazenda, favorável, enviada ao Senhor Presidente 
da República, propondo o seu encaminhamento ao 
Senado Federal, para os fins do art. 42, item IV,, da 
Constituição;, 

d) Oficio (FIRCE-CREDE n• 84/35, de 29 de 
novembro de 1984) do Departamento de Fiscali~ 
zação e Registro de Capitais Estrangeiros, creden
ciando a operação em pauta, conforme atribuições 
conferidas pelo Decreto n' 65.071. de 27-8-69, e pelo 
Decreto n• 84.128, de 19-10-79; 

e) comportamento da dívida Estadual (interna e 
externa): cronograma dos dispêndios das dívidas in
tralimite, extralimite e externa, receita arrecadada 
em 1984; e, projeção da capacidade de pagamento 
-~o empréstimo. 

O exame das condições creditícias da operação será 
efetuado pelo Ministério da Fazenda, em articulação 
com o Banco Central do Brasil, nos termos do art. 19, in
ciso II, do Decreto n9-74.1_57, de 6 de junho de 1974, as
sim que apresentada a respectiva minuta: de contrato 
com o gn,1po financiador. 

O Senhor Presidente da República autorizou o Gover
no do Estado de Goiás a dirigir-se ao Senado Federal, na 
forma do art. 42, item IV, da Constituição. 

No caso, foram cumpridas as exigênclas do Regimen
to Interno (art. 403, alíneas a, b, e c). Assim, opinamos 
favOravelmente à solicitação, nos termos do seguinte 
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PROJETO DE RESOLUÇÃO No 128, DE 1984 

.. Autoriza o Governo do Estado de Goiás a.ieali
zar operação de empréstimo externo, no valor de 
USI 15_0,000,000.00 (cento e cinqUenta milhões de 
dólares norte-americanos) destinada ao saneamento 
das finanças das instituições de crédito daquele Es
tado." 

O Senado Federal- resolve: 

Art. )9 É o Governo do Estado d~ Goiás autori:cido 
a realizar, com a garantia da União, uma operação de 
empréstimo externo, no valor de USS 150,000,000.00 
(cento e cinqUenta milhões de dólares norte-americanos) 
ou o equivalente em outras moedas, de principal, junto a 
grupo financiador a ser indicado, destinada ao financia
mento do Programa de Capitalização do Banco do Esta
do de Goiás e da Caixa Econômica do Estado de Goiás. 

Art. 29 A operação realizar-se-â nos termos aprova
dos pelo Poder Ex-ecutivÕ Federal, inclusive o exame das 
condições creditícias da operação a ser efetuado pelo Mi
nistério da Fazenda em articulação com o Banco Central 
do Brasil, nos termos do art. 19, item 11, do Decreto n9 
74.157, de 6 de junho de 1974, obedecidas as demais exi
gências dos órgãos encarregados da execução da política
econômicõ-fii1ailceira do Governo Federal, e, ainda, o 
disposto nas Leis Estaduais n% 8. 722, de 15 de janeiro de 
1980, e 9.394, de 22 de novembro de 1983, autorizadoras 
da operação. 

-Art. j9 ESta resolução entra em vigor na data ·de sua 
_P~blicação. 

O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla) - O parecer 
di Comissão de- Finanç-as conclui pela apresentação do 
Projeto de Resolução n9128/84, que autoriza o GovemQ 
do Estado de Goiás a realizar operação de crédito exter
no no valor de 50 milhões de dólares, dependendo do pa
recer da Comissão de Constituição e Justiça. 

O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla) -Solicito do 
nobre Senador Morvan Acayaba o parecer da Comissão 
de Constitução e Justiça. 

O SR. MORV AN ACA YABA - (PDS -_MG. Para 
erriitir Parecer) - Sr. Presidente, Srs. Senadores: 

O presente projeto de resolução da Comissão de Fi
nanças, autoriza o GOverno do Estado de Goiás a "reali
zar, corii a garaniia da União, uma operação de emprés
timo externo,' no valor de USS 150,000,000.00 (centri e 
cinqUenta milhões de dólares norte--americano) ou o 
equivalente em outras moedas, de principal, junto a gru~ 
po financiador a ser indicado,-destinada ao financiarrien~ 
to do Programa de Capitalização do Banco do Estado de 
Goiãs e da Caixa Econômica do Estado de Goiás" 

2. Pelo artigo 29 do projeto, ora sob exame;. "a ope· 
ração realizar-se-á nos termos aprovados pelo Poder 
Executivo Federal, incl~sive o exame das condições cre
ditícias da opCI-ação a ser efetuado pelo Ministério da 
Fazenda em articulação com o Banco Central do Brasil, 
nooi termos do-art. lt, item 11, do Decreto n9 74.157, de 6 
de junho de 1974, obedecidas as demais exigências dos 
órgãos encarregados da execução da política econômico
financeira do Governo Federal, e, ainda, o disposto nas 
Leis Estaduais n9s 8322 de 15 de janeiro de 1980 e 9.394, 
de 22 de novembro de 1984, autorizadoras da operação, 

3. Para atender as disposições do Regimento Interno 
e da_ legislação pertinente, foram anexados ao processa
do O$ seguintes documentos: 

a) cópia das Leis Estaduais n's 8.722, de 15 de 
janeiro de 19.80 e 9.394, de 22 de novembro de 1983, 
autorizando o Governo Estadual a contratar crédi
tos externos até o valor de US$ 250,0 milhões; 
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b) Aviso·n"' 1.257, de 28 de novembro de 1984, 
da SEPLAN, reconhecendo o carâter prioritário da 
operação e a capacidade de pagamento do Estado, 
até o limite de USS 150,0 milhões; 

c) ExposiçãO de Motivos n'<' 178, de 30 de no
vembro de 1984, do Senhor Ministro=-de Estado da 
Fazenda, favorável, enviada ao Senhor Presidente 
da república, pt-Opo-ndo o seu encaminhamento ao 
Senado Federal, para os fins do art. 42, item IV, da 
Constituição; 

d) Oficio TFIRCE-CREDE n' 84/35, de 29 de > 

novembro de 1984) do Departamento de Fiscali
zação e- Regi-Stro de Capitãis Estrangeíros, creden
ciando a operação em pauta, conforme atrib_uições 
conferidas pelo Dec. nll 65.071, de 27-8-69 e .. pelo 
Dec. n• 84/128, 29-10-79; 

e) comportamento da d(vida EsTadual (Interna 
e Externa): cronograma dos dispêndios das dívidas 
intralimite, extralimite e externa, receita arrecadada 
em 1983; ·projeção da capacidade de pagamento do 
empréstimo. 

4. O exame das condições creditícias da operação será 
efetuado pelo Ministério da Fazenda, em articulação 
com o Banco Central do Brasil, nos termos-do arL J'i',_in
ciso II do Dec. n9 74.157, de6 de junho de 1984, assim 
que apresentada a respectiva minuta de contrato com o 
grupo financiador. 

5. No caso, foram cumpridas as exigências constantes 
do art. 403, alíneas a, b e c, razão porque, na forma do 
art. 108, item VI, ambos do Regimento Interno, a CoR 
missão de Finanças opinou favoravelmente ao pleito do 
Senhor Governador do Estado de Goiás, nos termos do 
projeto de resolução que apresentou. 

Nada há que possa ser argüido contra a proposição no 
que compete a esta Conl.issão exarilh1ar, pois est~ corre: 
tamente formulada sob os ângulos constitucionais e"jUrí~ -
dicas, razão pela qual entendemos possa ter tramitação _ 
normal. 

O SR. PRESIDENTE (Moacy_r Oalla).-0 parecer é 
favorãvel. Completada a instrução da matéria, passa~se à 
discussão do projeto, em turno único. 

Em discussão~ (Pausa.) 
Não havendo quem peça a palavra, encerro, a discus

são. 
Em votação. 
Os Srs. Senadm:es que o aprovam queiram permanecer 

sentados. (Pausa.) 
Aprovado. 
A matéria vai à ComiSsão de Redação. 

O SR. PRESIDENTE (Moacyr DaUa)- Sobre a me
sa, o parecer da Comissão de Redação que vai s,er lido 
pelo Sr. }<?~Secretário. 

~ lido o seguinte 

PARECER N• 9Ü, DE 1984 
Da Comissio de Redaçào 

Redaçio final do Projeto de Resoluçio "' 128, de 
1984, 

Relator: Senador Almlr Pinto 

A Co.miiiS_ãQ__apresent~( a tedação final do Projeto de 
Resolução n• 128, deJ2.84, que autoriza o GõVefno do 
Estado de Goiás a reoalizar operação de empréstimo ex
terno, no valot de USS 150Jl00~000.00 (cento e cinqUenta 
milhões de dólares) destinada ao saneamento das fi
nanças das instituições de crédito daquele Estado. 

Sala das Comissões, 4 de dezembro de 1984. -Passos 
Pórto, Presidente_-_Aimlr Pinto, Relator- Jorge Kalu
me 
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ANEXO AO PARECER N• 913, DE 1984 

R,ed~_çio n~:~al do Projeto de Resoluçio n'<' ll8, de 
1984 

Fli-ço sãbei -que o Senado Federal_ aprovou, nos 
termos do art. 42, inciso IV, da ConstituiÇão, e eu, 

, Presidente, promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO N• , DE 1984 

Autoriza o Governo do Estado de Goiás a realizar 
operaçio de empréstimo externo, no nlor de US$ 
150.000,000.00 (cento e cinqUenta mllbões de dóla .. 

-Us) destinada ao saneamento das finanças dJis lnstl-
-_ ~tu~~~ de ~édito daquele Estado. - - --- -

O_ Senado Federal resolve: 
ArL ]'<' 1:: o Governo do Estado de Goiás aytorizado 

a realiz~r. com a garantia da União, uma operação de 
em-préstimo exte_rno, no valor de USS 150.000,000.00 
(cento e cinqUenta milhões de dólares), ou o equivalente_ 
em outras moedas, de principal, junto a grupo financía. 
dor a ser indicado, sob ao_rientação do Min_istédq_da_Fa
zenda e do Banco Central d_o Brasil, destinada ao finan
ciamento do Programa de Capitalização do Banco do 
Estac:!o de Çioiâ~_ e da Caixa Económica do Estado de 
Goiás._ 

Aft. 21' A operação realizar-se·á nos termos aprova
dos pelo Poder Executivo Federal, inclusive o exame das 
cOn-cJICõis- cri.CffilCias da- oPeração, a ser efetuado pefo 
Miriisié.tro-- da Fazenda, em articulação com o Banco 
-cencr·at do Brasil, nos termos do art. !9, item II, do De
creto n"' 74.157, de 6 _de junho de 1974, obedecidas as de
maís exigências_ dos órgãos encarr~gados da execução da 
política econôinico:financefi.a d_o- G_overno F~deral, e, 
ainda, as disposições das Leis Estaduais n~'s 8.722, de 15 
di janeiro de 1980 e 9.394, de-22 de novembro de 1983, 
auioriZado"ras da_ operação. _ 

Art._ 31' -~s~ª Rçsolução ent_ra _em vigor na da_ta de 
sua p~_blicação. 

O SR- PRJ;:SIDENTE (Moacy< Dalla)- Achando-se 
em re~inie ~e urgência a mãtéria cuja redação final acaba 
de-Ser lida: deve esta ser submeticiã" imediata~ente" à-deli
beT-a<;ãO dO Pleil~rfo. 

Em discuSsão. (Pausa.) 
Não havendo quem queira discuti.Ja, encerro a discus

sãu. 
-.-:m Voração. 
·os SrS. senadores que·a aprovam queiram pertnaneter 

sentados. (Pausa.) 
-Apf-ovaóa. 

Apr~vada a redaçã_o final, o projeto V?J.i ~ prOmUl-
gação. -~ - -~ 

O SR. PRFSIDENTE (Moacyr Dalla) - Concedo a 
palavra ao nobre Senador Nelson Carneiio;n.a qUalida
de de Líder. 

O SR. NELSON CARNEIRO (PTB - RJ, -Como 
Líder, pronuncia o seguinte discurso. Sem _reviSão do 
orador.)- Sr. Presidente, _Srs. Senadores: 

Recebi, há dois meses, uma carta do ilustre advogado 
Carlos de Araújo Lima, sem dúvida, uma das grandes 
expressões da vida profissional brasileira, cuj_aS -(ãízeS_s~ 
deitam .no velho. Amazonas, recordando a brilhante tra~ 

jetória de seu pai, Benjamim Lima. 
Nesta Carta, Sr. Presidente, encaminha·me ele Qutra, 

assinª<l_a por Carlos Alberto Goines e que incorporo aos 
Anais..; Mas, o que é mais· importante é que a ela se edita 
UI!!~ outra, do mesmo autor, sobre um problema grave, 
o problema de um cego que, tendo feito concurso-e tendo 
sido aprovado para Juiz, não pôde ocupar o cargo por· 
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que, de acordo_ com a_ decisão _do Supremo Tribunal Fe
deral, ele era incapaz para o ex.ercício da magistratura. 

Essa peça, de grande teor humano e de respeitosa críti
ca a essa decisão, é aquelas que nã_o só comovem mas 
também devem merecer a meditação dos_legisladores 
brasileiros, quando todos nós nos preocupamos em afir
mar que tem__os__atenção e cuid(!.do com os deficie_ntes de 
qualquer natureza. 

Até hoje, nem as rampas Se fizeram nO País para as ca
deúas de~~OçiaS dQs paiiiíticOs, quando, há muitOs anos, 
nOs -l:stada$.._Unidos, em todas as ~squinas, há sempre 
uma rampa para que subam as cadeiras_de roda. No Bra
sil, nós continuamos a criar escadas e mais escadas, sem 
nenhuma rampa sequer para as_cadeiras de roda dg~ pa
ralíticos. 

Mas, no caso,~ mJlito mais grave, Sr. Presidente, por
que o julgamer~_to é do Supremo Tribunal Federal. 

-PassO a ler nã. íntigfa, para -que conste d_oS Anais, are
ferida ~arta: 

Rio de Janeiro, 2 de abril de 1984 
-CARTA AOS LEITORES 

Sr. Redator Chefe 
..: .Q_ fato de que tive notícia há poucos dias e d< 

-qual agora me ocupo justifica -por todos os titulO! 
uma carta aberta a quantos ainda se mostram rccep 
tivos ao chamamento dos deveres da consciência 
entre os quais avUlta Certamente a incansável e in 
condicional busca da justiça. Ora, busca-se a justiç 
pelo juizo fundado na verdade dos fatos. Se ao invé 
de um julgamento baseado na determinação i'igõrc 
sa e fiel deSSa verdade ocorre uma decisão inspirad 
pelo mero preconceito surgido da desinformação 
da visão simplista sancionada pelo comodismo, 
justiça é certamente desservida. Se tal decisão é exr 
rada so~ a forma de sentença prolatada pela noSl 
mais afia corte de juStiça, originando a mais pU! 
gente e irremediável frustra-ção pessoal do atingid 
dá-se evidentemente a tragédia e fica pateilte um d 
sencontro a nível tão alarmante quanto insuportá" 
para uma sociedade que, apesar de todos os pesar( 
têflfâ áirfda dizer-se civilizada. 

Pois tal decisão ocorreu quando, em julgamen 
recentíssimo, o STF nego.u prov)mento a um ma 
dado de segurança impetrado por um advoga· 

- ----cego postulante à magistratura que, dessa manei 
teve rejeitada sua pretensão à qual fez jus ao vem 
concursO de provas prestado para esse fim. 

A _sent~?nça _do STF foi inspirada no parecer 
meritíssimo senhor Ministro Relator Moreira 
ves, segundo o qual, se a cegueira de magistrado 
motivo para sua aposentadoria, é também mot 
de impedimento do cego para o exercício da ma1 

--tratura. 
Ao emitir tal parecer supostamente fundamer 

____,_do numa interpretação analógica da lei, o meritf 
ino senhOr Ministro Relator Moreira Alves jul1 
igualmente duas realidades tão distintas entr< 
como -fÕgo e água. Senão vejamos: a·o conceder a 
sentadoria por cegueira, o legislador levou _em Ctl 

não só o magistrado, mas toda e qualquer pes 
tornada cega aos cinqUenta ou sessenta anos de 
de. I negavelmente a postura do legislador neste c 
específico é cOireta. Em tais circunstâncias a ceg 
ra -é (ator definitivamente traumatizante ao de 
truturar todo _~:~-m contexto biopsicossocial mod 
dor da ex.istência do indivíduo onde a visão foi 
de o começo elemento chave para· a formação e 
senvolvimento do processo vivencial em iodo 
fiívek é situações. Privado subitamente do pa( 
de referência do qual em tudo e por tudo se man 
~stritamente _dependente desde a mais tenra ir 
cia, nada mais resta a um tal individuo senão a 
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completa perplexidade que certamente o reduzirá ao 
mais absoluto imobilismo, salvo ·casos excepcionais
de combativa e inabalável e_nergia, verdadeiramente 
irrisórios para a -apreciação da lei. 

Ocorre que-não há ou creio não havc:r situações 
tão gritantemente desiguais como a do individuo 
tornado deficiente fisico na idade adulta e a daquele 
já nascido com _a deftç:iência.:. Esta é por certo a ~i
tuação dQ _fr_y_strado postUlante à magistratura de 
cujo caso me ocupo, como esta é a situação de outro 
postulante, desta vez ao Ministério Público, igual
mente frustrado em sua pretensão, quer -por decisão 
judicial igualmente equivocada, quer por força da 
legislação francamente discrimin3.tória -qU"e a fC:Rha 
inspirado. 

Um isento e criterioso exame indicará fartamente 
a profundidade, bem como a abundância das dife
renças entre um e outro tipo de deficiente. Enquan
to o deficiente tafdio terá suas faculdades físicas e 
mentais progressivamente afetadas pela perda de 
um padrão de referência para ele absoluto e portan
to insubstituível, o deficiente congénito, especial
mente o cego, verá surgir uma imperiosa e perma
nente necessidade de adaptação que farâ de sua vida 
um tempo empolgante e surpreendente de constante 
aprendizado, investigação e descoberta, quer a nível 
físico, quer a nível intelectual e emocional. Isto s_e_d_á_ __ _ 
muitas vezes em áreas da i'eflexão e da percepção 
psicológica pouco atraentes para oS dotados de vi~ 
são, comumente absorvidos pelo jogo dos prazeres 
fáceis, envolvidos pela fraude das aparências e en
tregues assim a uma preguiça evasiva que lhes ga
rante um cômodo e permanente distanciamento de 
si mesmos. 

O incessante e frutífero exercício de vida a que o 
cego congénito se entrega por força de sUa limitação 
é ainda para ele o meio precioso que utiliza não só 
para aperfeiçoar ao mâximo os predicados e aguçar 
as potencialidades que originalmentç possui, como 
também para extrair do mais intimo de sua intuição 
as fórmulas criadoras que lhe trazem novas apti
dões, sempre reclamadas por uma implacável exi
gência de adaptação para a equiparação aos demais 
indivíduos. A busca ~ desfalecimento da per
feição pelo continuo_ aprimoramento de sua obser
vação e aprendizado faz deles artesãos de extrema 
habilidade, mecânicos de notável competência e téc
nicos de primeir"a ordem, do que dão prova sempre 
que a barreira do preconceito é vencida por um ou 
outro empregador de maior lucidez._ 

A nível de profissão liberal são particularmente 
graves os obstáculos enfrentados pelo cego habilita
do que _deseja a integração saciai pelo trabalho. De 
um lado e:rc.iste o preconceito inamovível do empre
gador privado, sempre desinformado, como de resto 
nossa sociedade em seu todo_. Qs cegos que conhece 
são sempre as vítimas dos contumazes desfavores da 
miséria. A imagem do ps.:dinte em farrapos e não 
raro mentalmente comprometido por força da fome 
crónica e dos infindáveis maus tratos de uma vida 
de pária desde o nascimento parece ser o único pa
râmetro utilizado para o julgamento de um cego, 
quem quer que ele seja ou dê provas do que for. A 
par disso, uma comodista estagnação de pensamen
to origina um intrigante argumento invocado por 
certos empregadores privados que dizem não admi
tir cegos como profissionais liberais em suas empre
sas porque jamais conh~eram cegos trabalhando 
nessa qualidade. 

Das profissões liberais, a mais proCurada pelos 
cegos é a de advogado. Os cegos que a· procuram, 
contudo, logo deixam de fazê-lo. O empresário pri
vado exige para sua empresa advogados de conside-
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râ_vel reputação e Sua exigência é claramente justa. 
Ora, para conseguir rePutação, o advogado cego 
precisa de causas para vencer, causas estas sempre 
ou quase sempre recusadas pelo descrédito de uma 
sociedade indiferente não apenas ao problema do 
deficiente, mas a toda e qualquer questão de nature
za sOcial. Sem perspectiva de trabalho no setor pri
vado, o advogado cego aspira então à magistratura 
ou ao Ministério Público. Consegue eventualmente 
prestar os respectivos concursos com o mãximo de 
rendimento. Esse rendimento é reconhecido quando 
da div-ulgação do resultado dos concursos presta
dos. Então vem a rejeição, ou por forÇa de -legis
lação aberta e odiosamente discriminatória,; ou 
como- resultado de uma suposta interpretação ana
lógica da-tei, ou alii:da PeíãTnfelicfssiin3. sOma-destas 
tristíssirrias razões. 

Não bastasse a anãlise anterior" das circUDsiân
cias excepcionais que, num aparente paradoxo, -fa
zem do cego congénito alguém especialmente pre
disposto à auto-superação em todos os aspectos da 
existência, surgem ainda aqui e ali as provas mais 
contundentes da Veracidãde dessa a.utosu-peração e 
do extraordinário méritO-e direito de quem a conse
guiu. Que melhor exemplo poderá ilustrar essa afir
mativa senão o maravilhoso exemplo do cego que 
venceu um concurs-o no qual muitos participantes 
portadores dos cinco sentidos são reprovados1 A 
par dessa brilhante demonstração de conhecimento 
jurfdicó, quem estará melhor habilitado a retira~ da 
trama de Cada caso ex"arriin3do a solução ma_is perti
nente ã inelhor eqUidade e à reta justiça senão ·al
guém como o postulante cego à magistratura1 

- -quem como ele terá tido tão magnifica oportunida
de para dissecar na vagarosa reflexão de um tempo 
idealmente tranquilo e disponível a sUbstância das 
coisas humanas, mergulhando vezes sem conta em 
si mesmo para voltar repleto da serena sabedoria da 
natureza que vive em nós, que dissolve as mais en
volventeS fraude se -que desmistifi.ca as mais seduto· 
ras aparências1 Por outro lado, a concessão da apo
sentadoria ao magistrado . por cegueira é com
P!eenSÍ!J"el por razões de_ ordem psicológica, mas a 
fria verdade dos fatos nos-diz que a cegueira não lhe 
tira o conhecimento da lei e do d_it:ç_ito ou a vivência 
acumulada em anos e anos de experiência e conheci
mentos adquiridos. 

Com respeito ao pOstulante cego rejeitado, diga
se ainda que não lhe faltariam os meios materiais 
necessários à pratica. da magistratura. Com efeit_o, 
gravadores e transcrições para o sistema Braille de 
leitura e escrita para ceSos além de uma secretária 
~v~tual o~ pe~~amente da provável utilização pes
soal de uma máquina comum de escrever habilitam
no em qualquer tempo e circunstância a consultar a 
legislação e a jurisprudência, bem como ler e prola
tar sentenças, exarar mandados e citações, inti
mações e embargos, ler e ·qUestionar ou requerer sin
dicâncias e perícias, conSultar e expedir preCatórias 
e,_enfim, conhecer e dar a conhecer todo e qualquer 
documento e bem assím submeter-se a impor toda e 
qualquer formalidade inerente ou de algum modo 
referente ao pleno exercício da função judicante. 

A tragédia do preconceito não é Iiov<t. Ela é tão 
an1ílfã-QU3nto -a- dor e as lágrimas de} uma humani
dade que precisa a todo custo mudar mais rápida e 
vigorosamente do que tem mUdado até aqui. O pre~ 
conceito contra o deficiente nada mais é que o está
gio firial do preconceito do homem contra sua pró
pria espécie, nascido e deSenvolvido a partir da ig
noi:'ânCia ·causadora do desencontro de si mesmo. 
Quando essa ignorância e esse desencontro eram to
tais, o medo e a con(usão agravavam de modo terrí-
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vel as conseqUências do preconceito que geravam. 
Lembremos o assassinato sistemático de um dos fi
lhos na Roma antiga, quando gêmeos. Lembremos 
as mulheres da antiguidade, expulsas das cidades 
quando menstruadas, ou seja, possu{das pelo demô
nio para a crença do_tempo. Que dizer do preconcei
to contra os loucos, segregados, flagelados e mortos 
ainda no século passado? Todos conhecem o racis
mo, bestial e simplista na barbárie do seu preconcei
to. Uns tantos sabem que lugar cabia à mulher ocu
par na sociedade, que afrontas lhe estavam reserva
das e que supressão de direitos tinha que suportar. 

- O progresso humano generalizado tem a pouco e 
pouco afastado as trevas. Pode-se mesmo dizer que 
há luzes fulgurantes brilhando hoje nas regiões de
senvolvidas deste nosso mundo. Li certa vez no New 
York Times uma notfcia que falava dos doze juízes 
cegos da cidade. Li também a respeito de um desta
-cado corretor cego de lá, como também de um caso 
semelhante Da França. Há cegos legendários na mú
sica. Mas é Urgente, é fundamental que, em qual
quer lugar do mundo e em qualquer circunstância 
neste fim de século XX, os deficientes frsicos e men
tais, os membros das demais minorias e todo e qual
quer indivíduo marginalizado pelo preconceito te
nha afinal e para sempre reconhecido seu sagrado e 
i morredouro direito de ocupar em sua s_ociedade o 
lugar que suas reais possibilidades lhe possam reser
var e não apenas o lugar que uma gratuita e anacró
nica discriminação possa determinar adequado ou 
compatív-el. Em nome dos incontáveis dramas anô
nimos já vividos por incontáveis sofredores abomi
navelmente injustiçados, em nome da tragédia 
diária dos que viram e vêm seus melhores talentos e 
esperanças perdidos por conta da indiferença sim
plista de uma sociedade que lhes nega o que a eles 
pertence por direito talvez mais que a quaisquer ou· 
tro , em nome da coerente e indispensável suprema~ 
cia do real que o preconceito recusa sobre a aparên
cia que a discriminação aplaude e sanciona para ul
traje e-infortúnio de tantos, em nome da igualdade 
de direitos e oportunidades perante a igualdade de 
méritOs, princípio basilar não só da Justiça, mas 
sobretudo da coerência forçosamente inerente a 
qualquer civilização que se preza, é essencial que o 
homem seja afinal encarado à luz da realidade da
quilo qUe é. O cego que vence um concurso de pro~ 
vasa magistratura não é tim deficiente; é um supere
ficiente. A deficiência está onde não está o mérito e 
não onde o preconceito a situa. Que essa verdade 
possa ser afinal entendida e inviolavelmente acata
da, em nome e por estrita honra da reta Justiça.
Carlos Alberto Gomes. 

P.S. Estâ é a carta-testemunho de um dos pou
cos advogados cegos existentes em nossa terra. Mais 
do que um pronunciamento por escrito e um apelo à 
consciência dos que ainda prezam entre nós os valo~ 
res da verdade e da_Justiça, estas palavras serão cer
tamente a expressão do mais decidido e absoluto in
conformismo diante de uma situação já exposta e 
comentada que por todos os títulos atenta contra as 
mais licitas e bem fundamentadas aspirações de um 
grupo de indivíduos que apenas deseja o que lhe 
pertence por direito humano e por elementar de
monstração lógica. 

Neste momento muito particular em que retoma
·mos a pouco e pouco nossa feição politico-

- institucional de Estado de Direito, creio especial
mente oportunas e de necessária divulgação as con
siderações que serviram de objeto a esta carta.. 
Carlos Alberto Gomes. 

Sr. Presidente, a inserção deste documento nos Anais 
da Casa é o testemunho do interesse daNação pelos defi-
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cientes de qualquer natureza, Sejam físicos, sejam men
tais. O que é preciso é que Õós que nos consederamos ho
mens sãos tenhamos olhos e coração para acompanhar 
as aflições dos que não tiveram a mesma ventura. E que 
a sociedade não lhes feche a porta, ainda quando, pelo 
mérito, eles conseguem lugar de destaque nos concursos 
públicos a que se submeteram. 

Outrõs assu-ntos, Sr. Presidente, traz-me hoje à tribu
na. 

Realizou-se na segunda quinzena de agosto último, na 
cidade de Itabíra, no Estado de Minas Gerais, o l\" En
contro Nacíoi1al de Cidades Mineradoras, quando se di-_ 
vulgou a "Carta de Itabira", cOntendo as principais con
clusões do enc_ontro, submetidas a amplo exame e debate 
as proposições e reivindicações consubstanciadas nas ex
posições dos conferistas durante _o enc.ontro. 

Entre as con.elusões aprovadas, destacam-se as seguin
tes: 

1- Em cada Cidade Mineradora deve instalar
se a mais vigorosa rriobilização possível de segmen
tos sociiüS ·vis3.i1do a alcançar, mediante integração 
com o Governo local, a mais arripla e profunda 
conscientízaÇão do grave problema que representa 
para a cidade a perspectiva de comprometimento de 
sua sobrevivência, pela exaustão dos recursos mine
rais e desaparecimento da principal força de susten
tação da_ sua economia, promovido o· desenvolvi
mento a que faz jris;-

II- Seja mObífizada a comunidade na busca, 
utilização e despertar de suas próprias forças, na 
descoberta .de alternativas para o desenvolvimento, 
eficazmente presente as forças vivas da sociedade na 
tomada de decisões políticas, ouvidas e atendidas 
suas reivindicações; 

III- Atuação permanente_das cidades minera
deras junto ao Legislativo e Executivo, estadual, fe
deral e municipal, no sentido de alcançarem a refor
mulação da política ãipartilha do Imposto Únic6-
Sobre.Minerais, a título de compeiisaç-ão da exaus
tão de sua riqueza minei-ai; 

IV - Empenho na aprovação do Projeto n"' 846-
8, de 1975, pelo Congresso Nacional; -

V- Reivíndicação no sentido da criação -de 
Fundos Regionais -de Desenvolvimento das Micro
regiões de que façam parte as cidades mineradoras;; 

VI --Vigilância no sentidO-da aprOvaçãO- dã 
Emenda ao art. 89, § 4"' da COnstituição do Estado 
de Minas Gerais, reduzindo em 25% a parte atribui-
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d3. dOTU&fã"OststaQos e acr.escent~ndo-a à percen
tagem relativa aos Munic_(pios; 

VIl- Propugnar para que as Cidades e as Em
PreSas mineradoras busquem um sistema amplo e 
objetiVó -d~ jnformações e de controle da extração 
mineral em seu território e da _ _d_o_tação do tributo a 
ela correspondente: 

VIII- Estimular as medidas governamentais vi
sândo ao levantamento geológico do território bra-
sileiro e à defmição da política de aproveitamento 
racional dos recursos minerais. 

Concluindo, diz a Carta de: Itabira: 
"A par das reivindicações especificas, as Cidades 

Mineradõras devem alinhar-se, sem esmOrecimento, 
na luta do municipalismo, consubstancida, basica
mente, na reivindicação de um regime federal que 
valorize~e fortaleça o Munic[piO". 

Es12era!!Jos _gue_ esses conselhos e rei::_indicações sejam 
atendCdos e congrã·t-ulamo-nos pela aprovação da "Carta 

de Itabira". 
Era o que gnhamos a dizer. S!. Presidente. (Muito_ 

bem!) 

DOCUMENTO.["QUE SE FIEF"ERE O SR. 
NELSON CARNEIRO EM SEU PRONUNCIA
MENTO: 

Rio de Janeiro, 10 de setembro de 1984 
Excelentíssimo Senhor Senador Nelson Carneiro 
Ao expressar·lhe a comovida simpatia e a devo~ada 

gratidão com-partilhadas pelos incontáveis beneficiários 
de sua incansável, desassombrada e redentora ação par
larl-tent~r, jútgà esPeciilin;~Ote-õporúl_no e urgentê piei·
tear seu' insigné p·~trocí~i~ Para a éausa da integração so
cial e profis~ional do deficiente ef!l-geral e do" cego em __ 
particulã.r, Causa esta sabidamente· negligenciã.da e in- -
compreendida e~~re ngs, qu·er pelO apressado e habitual 
comodismo simplista de uma sociedade multidesinfor
mada,_ qii.er pela rotjneira apatia dos represent!3-n_tes des
sa soçleda,de, semPre propensos._ na grande miioria dos 
casos, ao inepto exercício do poder, à permanente estag
nação do comportamento e à sistemática homologação 
do erro. 

O fato do qual detidamente me ocupo em carta aberta 
e a es.ta anexada retrata cQm ideal justeza o trágico as
pecto de rlosso contexto socioinstitucional que precisa 
ser o quanto antes expurgado para bem de todos e em 
nome_d.os mais baSilares princípioS de bom senso e digni
druid para esse propósito que venho solicitar o costU
meiro e denodado empenho de _suas forças criadoras, re-
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presentativas de sua proverbial e inextingUível combati
vidade. Ao esposar e tornar vitoriosa perante o Congres
so Nacional a- caus·a libertaria da redenção _do deficiente, 
ao conseguir reformular uma legislação odiosamente dis
criminatória que condena toda uma classe de indivíduos 
tornados sem presente e sem futuro pelo mero e incon
cebível preconceito do l~islador flagrantemente desqua
lificado, Vossa Excelência Será, de pleno e irrefutável di
reito, e uma vez mais, credor Para sempre aclamado de 
uma transcendental posição histórícã.. 

Mais importante que o reconhecimento da história há 
de ser somente para Vossa Excelência o aprimoramento 
social trazido pela participação afinal desimpedida e ple
namente produtiva de indivíduos verdadeiramente capa
zes, prontos a desempenhar seu inexcusável papel de 
operosos agentes do progresso através do trabalho e de
maís- formas áe atuação co·munitãria. 

Na convicta Certeza da receptiva disponibilidade cpm 
- que ainda uma vez haverá de consagrar o melhor de si 

mesmo ao serviço di justiça, reitero a expressão de 
apreço e confiança com que prazerosamente saúdo em 
sua pessoa as mais excelsas virtudes de inteligência e de
votamento à causa pública. Entrementes, dou contas a 
Vossa Excelêndii -da inS-tauraÇão Pelo Conselho de Direi
tos Humanos da OAB do processo n"' 015/84, processo 
eSte-or'lgTnado da exposição de motivos que fiz chegar à 
presidência dó ConSelhO Federal da OAB. 

Sem mais para o momento, externo a Vossa Exce\ên
cía meus melhores e mais efusivos votos de plena felici
dade pesso.il. - CarloS Alberto Gomes," 

O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla)- A Presídên
~ia convoca s·essão extraordináriª a realizar-se hoje, às 
11 horas e 5 mínutos, com a seguint~ 

ORDEM DO DIA 

-1-

Discussão, em turno único, da redação final (oferecida 
pela Comissão de Redação em seu Parecer n"' 842, de 
1984), do Projeto de Lei do Senado n9 12, de 1981, de au. 
to ria do Seriador Lenoir Vargas, que modifica a denomi
naç_ão do Mo~i_mento Est_udantil a que s~ refere a Lei n"' 
6.3.41, de 5 de julho _ge 1976, e dá outras providências. 

O _SR. PRESIDENTE (Mo_g_cyr Dalla)- Nada mais 
havendO a tratar, está encerrada a sessão. 

(Levanta-se a sessão às II horas.) 

Ata da 247ª Sessão, em 04 de dezembro de 1984 
2~ Sessão Legislativa Ordinária, da 47~ Legislatura 

-EXTRAORDINÁRIA-

ÀS II HORAS E 5 MINUTOS; ACHAM-Só. PRE
SENTES OS SRS. SENADORES: 

Jorge Kalume- Altevir Leal- Mário M~ia- Fábio 
Lucena - Raimundo Parente - Claudionor Roriz -
Galvão_Modesto --Qdu.cir Soares --AJo.)'s1o Chaves
Gabriel Hermes........,.. Héliõ Gueiros- Alexandre Costa-- -
João Castelo - Alberto Silva ~-Helvídio Nunes.-:-. 
João Lobo- Almir Pinto- José Lins- Virgílio Távo
ra - Carlos Alberto - Moacyr Duar:te - Martins Fi
iho ..:..._Humberto Lucena-~ Mãrcondes Gadelha- Mil-

Presidência do Sr. Henrique Santillo. 

ton Cabral- Aderbal Jurema- Cid Sampaio- Mar
co Maciel -_ G~uilherme ~atmeira- Carlos Lyra- Luiz 

Cavalcante- Albano Franco- Passos Pôrto- Jutahy 
Magalhães - Lomanto Júnior - Litiz Viana -João 
Ca.lmon - José Ignácio Ferreira - Moacyr Dalla -

Amaral Peixoto- Nelson Carneiro- Roberto Saturnt
no- Itamar Frãftco- Morvan Acayaba -_Alfredo 
Campos --Amaral Furlan - Fernando Henrique Car
doso- Severo Gomes- Benedito Ferreíra-.,- Henrique 
Santillo- -MU1.,1~Õ Borg_es- Benedito Canelas- Gas
ião Müller- R~berto Campos- Josê Fragem- Mar-

ceio Miranda- Saldanha Derzi- 'Enéas Faria- Jai
son-Barreto- Jorge Bornhausen- Lenoir Vargas
carias Chiáreffi ___:-pedro Simon - Octávio Cardoso. 

O SR. PRESIDENTE (Henrique Santillo)- A lista 
de presença aCusa o-compareciffiento de 64 Srs. Senã"do· 
res. Havendo número regifnental, declaro aberta a ses
são. 

Sob ~ protCção de Deus iniciamos nossos trabalhos. 
Sobre a mesa~Qj~to de lei que vai ser lido pelo Sr. 19~ 

Secrétário. --
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:t lido o seguinte 

PROJETO DE LEI DO SENADO 
Nt 263, de 1984. 

"Acrtsceota dúposi:til'o ao Capftulo das DI .. 
slções Gerais (IV) da Lei"' 5.!«1, de Z8 de IIOl'embro 
de 1968, que "fixa normas de Oflulzaçlo e fimdoaa· 
mento do ensino superior e •• ardcalado com a es
cola média, e dá outru proridênclu." 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. 19 1:: acrescentado ao Art. 42. das Disposições 

Gerais da Lei n9 5.540, de 28 de novembro de 1968, o se
guinte parágrafo único: 

.. Parágrafo único - Da denominação das uni
versidades e dos estabelecimentos isolados de ensino 
sob qualquer forma vinculados à União constará, 
obrigatoriamente, a palavra Federal precedida da 
expressão Universidade ou Faculdade, conforme o 
caso e seguida do nome do Estado, cidade ou região 
em que se situe. A sigla identificadora de cada uni
versidade ou estabelecimento isolado de ensino po
derá ser constituida das letras iniciais de cada pala
vra de sua denominação, vedada a utilizaçãO de ex~ 
pressões ou arranjos que induzam à zombaria ou à 
confusão. 

Art. 29 Esta lei entrará em vigor na data de sua 
publicação. 

Art. 39 Revogam-se as disposições em contráriO._ 

Justlficaçio 

A Idéia, defendida por um interessado brasi\eir.o da d~ 
dade do Rio de Janeiro, o Sr. João Machado de F. Filho_, 
com muita procedência, aliás, consiste em estabelecer na 
legislação que "fixa narinas de organização e funciOna
mento do ensino superior" (a Lei n9 5.540, de 1968), um 
critériO- i.ihiforfue para a: dcnom1nacão das universidades 
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Sobre a mesa, requerimentos que vão ser1idos pelo Sr. 
1'>'-Secretãrio. 

São lidos os seguintes 

REQUERIMENTO N• 395, DE 1984 

Requeremos urgência, nos termos do art._37l, alínea 
"b" <to Regimento Interno, para o OficiO ri-.,. S/38, de 
1984, pelo qual o Governador do Estado de Pernambuco 
solicita autorização do Senado para contratar operação 
d~ crédito no valor_de US$ 12,_300,QOO.OO_(doze milhões e 
trezentos mil dólares). 

Sala das Sessõ_~. 4 de dezembro de 1984. - Aloyslo 
Chaves --Humberto Uu::ena. 

REQUERIMENTO N• 396 DE 1984 

Requeremos urgência, nos termos do art. 371, alínea 
"C" do Regimento Interno, para o Projeto de Lei da Câ~ 
mara n9 176, de 1984 (n9 2.424/83, na Casa de origem), 
que dispõe sobre a aposentadoria d~ pessoal do magis~ 
têrio superior e dá outras providências!. 

Sala das Sessões, 4_ de dezembro de 1984.- Aloyslo 
Olaves - Humberto Lucena. 

O SR. PRESIDENTE (Henrique Santillo)- Os _re
querimentos lidos serão votados após a Ordem do Dia 
nos termos regimentais. 

O SR. PRESIDENTE (Henrique Santillo)_- Em ses~ 
sãQ_anteiiOr, foi lido o Ofício n" S/35, de 1984, do Go
vernã-dor"ao-Estado do.Ptauí,-solicitando autorização do 
Senado para realizar operação de emprêstimo externo no 
valor de USS 80,000,000~00 (oitenta milhões de dólares), 
para os fins que espeéifica.-

A mat~iia ficou aguardando, ria SeCretaria Géral da 
MeSa, a complementação dos documentos necessários. 

tendo' a Presidência reCebido os referidos docl,lmen
tos, despachilrã a matéria ãs Cóinfssões de FinançaS e de 
Co~stitulção e Justiça. 

e estabelecím~mfQS de ensíno viliculados à Uníão,. 0 SR. PRESIDENTE (Henrique Santillo) _Em ses-
A verdade é que, hoje erit -dia, ineiiste qualquer cri- são anterior,- foi lido 0 Of'Jcio" n<? S/36, de 1984, do Go-

téiiO paràtafilo e as ins.t:ituições universitárias ou os_~la_:_ ... ~ -vernador do Estado do Maranhão, solicitando autori-
belecimentos isolados de ensino superior não têm ide!)ti- zação_ do Senado para realizar operação de empréstimo 
fic<ida a sua condição de federal, o que acaba sendo coo- externo no valor deUS$ 110,000,000.00 (cento e dez mi-
tra producente. thões de dólares), para os fins que especifiCa. 

Sala das Sessões, 4 de dezembro de 1984. --Nelson A·matêria ficou aguardando, na Secretaria Geral da 

Carneiro Mesa, a complementação dos documentos _necessárips. 

LEGISLAÇÃO CITADA 

LEI N• 5.540, DE 28 DE NOVEMBRO 
DE 1968 

Fixa normas de organlzaçio e funcionamento do 
ensino superior e sua artit:ulaçio com a escola média, 
e dá outras providências. 

CAPITULO IV 
Disposições Gerais 

Art. 42. Nas universidades e nos-estabelecimentos 
isolados mantidos pela União, as atividades têcnjças, po
derão ser atendidas mediante a col)tratação de pessoal 
na forma da legislação do trabalho, de acordO com __ aj, 

normas a serem estabelecidas nos estatutos e regimentos. 

... -... ~-~ .... -~~,.=~·-----~__,__,..~ ... ·-~ ... ~~~-l'"·;· ·-~--~. 
(Às Comissões de Constituiçdo e Justiça e de Edu~ 

cação e Cultura.) 

O SR. PRESIQENTE (Henrique Santil~o)- O projeK 
to lido serã publicado e r\'!rnetido às_com_issões_com_Ee
tentes. 

Terido a Presidência recebido os referidos documen
tos, deSpachará a matêria às Comissões de Finanças e de 
ConstitUição e' Justiça. 

O SR. PRESIDENTE (Henrique SanUllo) :=-~ Presi
dência-;-- recebeu, do Prefeito Municip"alde Belo Hoiizonte 
(MG), o Ofício n9 S/39, de t 984 (N9 569/84, na origem), 
solicitando, nos termos do item IV do artigo 42 da Cons
tituição, autorização do item do artigo 42 da Consti
tuição, alltàrização do Senado Federal a fim de que 
aquela Prefeitura possa contratar operação de crédito 
externo no valor de USS 20,000,000.00-(vínte milhões de 
dólares) para os fins que especifica. 

A matéria serã despachada às Comissões de Finanças, 
de Constituição_e Justiça e_ de Municípios. 

O SR. PRESIDENTE (Henrique Santillo)- P_assa-se 
à 

ORDEM_DO DIA 

DiscUssão, em turno único, da Redação Final (o
ferecida pela Comissão de Redação em seu Parecer 
!l'1' &42, de 1984), -do Projeto de Lei do Senado n9 12, 
de 1981, de autoria dO Senador Lenoir Vargas, que 
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modifica a denominação do movimento estudantil a 
que se refere a Lei n" 6.341, de 5 de julho de 1976, e 

o.dá outras providências. 

Em discussão a redação final. (Pausa.) 
Não havendo quem queira discuti-la, declaro-a encer

rada. 
Encerrada a discussão, a redação final é ç:onsiderada 

definitivamente aprovada, nos termos do art. 359 do Re
gimentO-Interno. 

O projeto vai à Câmara dos Deputados. 

!: a seguinte a redação final aprovada 

~RedaçÍo final do Projeto de Lel do SeDa'do Dt fl, 
- - dé 1981, que modlOc:a a denomlnaçio do Movimento 

Estudantil a que se refere a Ltl n• 6.J.j1, deSde julho 
de 1976, e dá outru proridêDclu. 

O--Congresso Nacional decreta: 
Art. 19 O Movimento Estudantil a que se refere a 

Lei n" 6.341, de 5 de julho de 1976, passa a denominar-se 
"Movimento da Juventude''. sendo mantidas as carac
terísticas e prescrições estabelecidas no referido diploma 
legàl, ressalvadas as alterações decorrentes desta Lei. 

Parágrafo úriico. Somente poderã ingressar no Mo
vimento a que se refere eSte artigo quem tenha, além da 
filiação·p_artidária, até 30 (trinta) anos de idade. 

Art. 2" Esta lei entra em vigor na data de sua publi-
cação. 

Art. 39 Revogam-se a_s ijjsp~siçõe_s em contrário, 

O SR. PRESIDENTE (Henrique Santillo)- Esgota
da a matéria constante da Ordem do Dia, passa-se à vo
tação do Requerimento n9 395, lido no Expediente, de 
urgência para o Ofício n9 S-.3"8, de 1984. 

Em votação o requerimento. 
Srs. Senadores que o aprovam permaneçam sentados. 

(Pausa) 
Aprovado. 
Aprova~o o requerimento, passa-seà apreciação da 

matéria que foi despachada às ComissõeS de Fiflanças e 
de Cons_tituição e Justiça. 

Solicito dO nobr\'! Sr. Senador José Fragelli o parecer 
da Comissão de Finanças. 

O SR. JOS! Fl!AGEL~LI (PMDB- MS. Para emtir 
parecer.)- Sr. Presidente~ Srs. Senadores: Na forma do 
art. 42, item IV, da Constituição, o Senhor Governador 
do Estado de Pernambuco solicita ao Senado Federal, 
autorização para que aquele Estado possa contratar ope
ração_ de crédito. externo, no montante de USS 
12,300,000,00 (d_oze milhões e trezentos mil dólares 
norte-americanos) ou o equivalente em outras moedas, 
que--se destinam ao reescalonamento de parte de paga
mento do serviço da dívida externa daquele Estado, em 
1985. 

2. O Chefe d_QEx.ecutivo Estadual informa pelo Ofício 
anexo, que aqUele GõvernO foi autorizado pelo Senado 
Federal (Res. n' 34/75; 35/79; 24/81; 26/81 e n• 
57 /83)'~a contratar em empréstimos externos, no valor 
de até USS 200,0 milhões, destinados ao financiamento 
do Complexo Industrial e Portuário de Suape, a exe
cução de projetas de perenização de rios, de abasteci
mento d'água e de outras obras de infra-estrutura neces
sárias ao desenvolvimento de Pernambuco". 

3. Assim, de 1979 a 1982- prossegue- foram reali
zadas operações de crêdito no valor total de USS 145,0 
milhões .. 

4. Desta form-a,- para o próximo exercício, os refCridos 
contratos prevêem pagamentos da ordem de USS 39,3 
milhões, a título de amortização, jutõs e encargos-diver
sos, valor que correspoildem a Cr$ 255 mithões (duzen
tos e cinquenta e cinco bilhões de cruzeiros), que agrega
dO à- dfvida interna da ordem de Cr$ 94 bilhões,:"irão 
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comprometer 31% do ICM, projetado para o próximo 
exercício, o que ptejiidicarã- o atual nível de serviços 
que vem prestando o Estado". 

5. Como a operaÇãO-ê basicamente uma rolagem da 
dívida, não havendo acrêscimo no seu montante global e 
por se tratar de um processo que irá desinibir o atu3I era~ 
nogr.ama de pagamentos do Estado, proporcionando 
seja permitida a continuidade daS obras em exercício -
projetas económicos e sociais --achamos necessária e 
conveniente a presente- contratãção. -

Para atender as disposiões do Regimento lnterno e da 
legislação pertinente, foram anexadOS ao processado os 
seguintes documentos: 

a) cópia da Lei Estadual n'~' 9.434, de 23 de 
maio de 1984, que autoriza õ G,oveffio dÕ Estado de 
Pernambuco a contratar uma operação de créditos 
externo, até o valor de USS 17 ,830,000.00; 

b) Aviso n•726, de IS de agosto de 1984, da SE
PLAN, reconhecendo o carátcr prioritário da ope
ração bem como a capacidade de pagamento do Es~ 
tado, até o limite de USS 12,3 milhões; 

c) Exposição de Motivos n~' 163, de 21 de noM 
vcmbro de 1984, do Senhor Ministro de Estado da 
Fazenda, favorável, enviada 3o Senhor Presidente 
da República, propondo o seU encaminhamento ao 
Senado Federal, Para os fins do art. 42, item IV, da 
ConSfitliiçito; 

d) Oficio (FIRCE-CREDE n• 84/259) de 4-9-
84, do Departamento de Fiscalização e Registro de 
Capitais Estrangeiros, credenciando a ·operação e 
pauta, conforme atribuições conferidas pelo Dec. 
65.071, de 27-8-69 e pelo Dec. 84.128, 29-10-79. 

e) comportamento da dívida Estadual (Interna 
e externa). 

O exame das coridíÇõeSCre'dftfCias da operação será 
efetuado pelo MiriisTê-do- da -Fazenda, em articulação 
com o Banco Central do Brasil, nos termos ao art. }I', in
ciso II do Decretõ"-n•-74.157,-de 6 dejúnhô :CI~-1974, as
sim que apresentada a respectiva mínuta de contrato 
com o grupo financiador. 

O Senhor Presidente da República autorizou o Gover
' no do Estado de Pernambuco a dirigir-se ao Senado Fe
deral, na forma do art. 42, item IV, da Constituição. 

No caso, foram cumpridas as cx.igências do Regimen
to Interno (art. 403, alíneas a, lt e c). Assim, opinamos 
favoravelmente à solicitação, nos.tC!mõS- do seguinte: 

PROJETO DE RESOLUÇÃO No 129, DE 1984. 

Autoriza o Goverao do Estado de Pernambuco a 
realizar operaçio de empréstimo externo no valor de 
USS 12,300.000,00 (doze mllbaes e trezentos mil 
dólares oorte-america001) destinada ao reescalona
mento do aerriço da dfvida extemL 

O S_enado_ Federal resolve: 
Art. 111 t. o Governo do Estado de Pernambuco au

torizado a realizar, com a garantia da União, uma ope
ração de empréstimo externo- i1o valor de US$ 
12.300.000,00 (doze milhõeS e tr-e,zentos mil dólares 
norte-americanos) ou o equivalente em outras moedas, 
de principal, junto a grupo financiador a ser indicado, 
destinada à liquidação de compromissos externos jâ exis
tentes e·vcncíveis em 1985. 

Art. 211 _ A operação realizar-se·á nos tennos aprova
dos pelo Poder Executivo Federal, inclusive o exame das 
condições crcditfcias da operãção a -ser efetuado pelo Mi
nistério da Fazenda em articuiação com o Banco Central 
do Brasil, nos termos do art. 111, item II, do Decreto n~' 
74.157, de 6 de junho de 1974, obedecidas as demais exi
gências dos órgãos encarregados da execução da política 
eco!lômico-.financeira do Governo Federal, e, ainda, o 
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disposto na Lei Estadual n~' 9.434 de 23 de maio de 1984, 
autorizadora da operação. 

Art. 3"' Esta resolução entra em vigor na data de sua 
publicação. 

O SR. PRESIDENTE (Henrique Santillo)- O pare
ce_r da Comissãq_d~_ Finanças conçlui pela apresentação 
do Prgjeto dC:_R,es,olução n~' 129/84, que autori;z:a o Go
verno do Esfado de _Pernambuco a realizar operação de 
crédito externo n~ valor de 12 milhões c 300_mil dólares, 
dependendo de parecer da Comissão de Constituição e 
Justiça. 

Solicito ao nobre Senador Adcrbal Juremi, o pafCCer 
da Comíssão de Constituição e'Justiça. 

O SR. ADERBAL JUitEMA (PDS - PA - Para 
emitir parecer) - Sr. Presidente, Srs. Senadores. Apre
sentado pela Comissão ele Finanças, o presente projeto 
de resolução autoriza o G_oVerilo do Estado de Pernam
buco a realizar, com a garantia da União, uma operação 
de emprêstimo externo, no valor deUS$ 12.300.000,00 
(doze milhões e trezentos mil dólares norte-americanos) 
ou o equivalente em outras moedas, de principal, junto a 
grupo financiador a ser indicado, destinada à lj(j_uidação 
de compromisSos, eXternos Já eXiStentes- e-Venéíveis ·em 
1985, -~ ~~ - - ~ 

i·- o.~r~igo 2i> -~0 proj_eto,_ ar~ S?_~- ex_ame, esta~elece 
clUe""i>aQperação reãiTz~Re-â -nc)s termoS aprov!J.dos pelo 
Poder- Ex.ecut"i"vo Federal, incluSíve o exame- das con
diçÕes cr~·diiícias da operação a ser efetuado pelo Minis
téríO da Faz~n9-a em articulação com o Banco Central do 
BraS{!, n?s termos do, art. 1•, ite~_ II, do De_creto n~ 
74.157, de 6 dejunfto de 1974, obedecidas as demais exi
gências dos órgãos encarregados da execução da política 
econômico:finanCeira do Governo Federal, e, ainda, o 
disposto na Lei Estadual nl' 9.434, de 2J.de maio de 1984, 
autorizadora da operaç-ão." 

Pa;~ atender as disposições do Regimento Interno e 
da legislação pertinente, foram anexados ao processado 
o~ segllintes d-o_curi'ú!:ntos: 

a) cóPia da Lei Estadual n~' 9.434, _d~ 23_ de· 
maio de 19S4~ que aUtoriza o governo EstadUal a 
conlrafar uma operação de crêdito externo, atê o 
valor USS 17 .830.000.000;' 

b) Aviso n•726, de 15 de agosto de 1984, da SE
PLAN, reconhecendo o caráter prioritário di ope
ração e a capacidade_ de pagamento do Estado, até o 
limite de USS 12,3 milhões; 

c) Exposição de Motivos nl' 163, de 21 de no
vembro de 1984, do SenhOr Ministro de Estado da 
Fazenda, favorável, enviada ao Senhor Presidente 
da República, propondo o seu encaminhamento ao 
Senado Federal, para os fins do art. 42, item IV, da 
Constitu-ição; · 

d) Oficio (FIRCE-CREDE n• 84/Z59), de 4 
de setembro de 1984, do Departamento de Fiscali
zação e-Re@:istro de Cãpitais EstrangeiroS, Creden
ciando a operação em pauta, conforme atribuições 
conferidas pelo Dec. nl' 65.071, de 27-8-69 e pelo 
De_çreto n• 84/1281 29-10-79. 

e) comportainento da dívida Estadqal (interna 
e externa). 

o exame das condições creditfcias da operação serâ 
efetuado pelo Ministério da Fazenda, em _articulª"c;ão 
CO?l o Banco-Cc:ntrai do ~rasil, nos termos do art.l~ in
císo -II dO DecretO. n;·-74-.157, de 6 de junho de 1_974, as
sirrl- que "apreSentada a respectiva minuta de contrato 
com o grupo financiador. 

No caso, foram cumpridas as exigências constantes no 
art. 403, alíneas a, b e c, razão porque, na forma do art. 
lo8, item VI, ambas do Regimento Interno, a ComíSsão 
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_ de Finanças opinoy__ favoravelmente ao pleito do Senhor 
Governador do Estado de Pernambuco, nos termos do 
projeto de resolução que apresentou. 

Nada Qá que possa ser arguido contra a proposição, 
no que compete a esta Comissão examinar, e está corre
taffiente_ formulada sob os ângulos constitucionais e jurí~ 
dicas, razão pela qual entendemos possa ter tramitação 
normal. -

O SR. PRESIDENTE (Henrique Santillo)- Os pare
ceres das Comissões de Finanças e de Constituição e Jus
tiça são favoráveis. 

O SR. PRESIDENTE (HeJ1Tique Santillo)- Comple
tada a instrução da matéria, passa-se à 

Discussão, em turno único, do Projeto de Reso
lução n~' 129, de 1984, que autoriza o Governo do 
estado de Pernambuco a contratar operação de em
préstimo externo no valor de USS 12,300,000 (doze 
milhões e trezentos mil dólares), destinado ao rees~ 
calonamento de parte do pagamento do serviço da 
dívida deste Estado_._ 

Em discussão o projeto. (Pausa.) 
Não havendo quem queira discuti~ lo, declaro-a encer

rada. 
Erri Votação. 
Os Srs. Senadores que o aprovam permaneçam senta

dos. {Pausa.}_ _ 
--Aprovado. 

O projeto vai à Comissão de Redação. 

O SR. PRESIDENTE (Henriquç-Santillo)-- Sobre a 
mesa, parecer ·da Comissão de -Redação, que serã lido 
pelo Sr. 1~'-SecretáfTo. --

1:: lido o seguinte 

PARECER N• 914, DE 1984 

Da Comissão de Redação 

Redação final do Projeto de Resoluçio n~' 129, de 
1984. 

Relator: Senador Passos Pôrto 

A ComisSão'apreseTtta a redação final do Projeto de 
Resolução nl' 129, de 1984, que autoriza o Governo do 
Estado de J>úmi:inbuco a contratar operação de emprês
tímo externo no valor deUS$ 12,300,000 (doze milhões e 
trezentos mil dólares), destinado ao reescalonamento de 
parte do pagamento do serviço da dívida externa deste 
Estado. 

Sala das Comissões, 4 de dezembro de 1984.- Joio 
Lobo, Presidente-P~ Pôrto, Relator- Jorge Kalu-
me-

ANEXO AO PARECER N• 914, DE 1984 

Redaçio Ooal do Projeto ~ ResoiuÇio nl' 129, de 
1984. 

Faço sibú que o Senado Federal aprovou, nos termos 
do af_t. 42, inciso_ Iv, da Constituição, e eu, 
----,--~ P~ídente, Prom~lgo a_ seguínt~ 

RESOLUÇÃO N• , de 1984 

. . Aatorlza o Governo do Estado de Pernambuco a 
reaUur operaçio de empréstlmo exterao oo valor de 
USS 12,300,000.00 (doze m:llbiie! e trezent01 mH 
dólares), desdoado ao reetealoaamento do serviço da 
divida extema daquele Estado. 

O Seilado Federal resolve: 
Art. li' E. o G oyerno _do Estado _de Pernamuco auto

rizado a realizar, com a garantia da União, uma ope-
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ração -de _empréstimo externo no valor de US$ 
12,300,000.00 (d_o_ze-milhões e trezentos n;til dólares), ou 
o equivalente em outras moedas, de principal, junto a 
grupo financiador a ser indicado sob a orientação do Mi~ 
nistério da Fazenda e do Banco Central do Brasil, desti
nado à liquidação de _compromissos externos já existen
tes e_vencíveis em 1985. 

ArL 2.,. A operação realizar-se-á nos termos aprova
dos pelo Poder Executivo Federal, inclusive o exame das 
condições creditícias da operação, a ser efetuado pelo 
Ministério da Fazenda, em articulação com o Baoco 
Central do Brasil, nos termos do art. l9, item II, do De
creto n"' 74,\57, de 6 de junho de 1974, obedecidas as de
mais exigências dos órgãos encarregados da exe_çuçã~ da 
política económico-financeira do- GOvernO Federal e, 
ainda, as disposições da Lei__Es_iadual n'i' 9.434, de 23 de 
maio de 1984, autorizadora da operação. 

Art. J<õ> Esta Resolução entra em vigor na data de 
sua p.ublicaçã.o. 

O SI!. PRESIDENTE (Henrique Santill<l) -
AclJandu-se cm regime de urgência a. matéria, cuja re
dação _final ru:aba ® ser lida, deve ser esta submetida 
imediatamente à deliberação do Plenário. 

Em disa...ão. (Pausa.) 
Não haveftdo queM paça a palavra, encerro a discus

são. 
Encerrada a discussão. a redaçà() final é considerada 

definitivametite aJ)T.Owda, nos tecmos-<l.o art. 359 do Re
gimento Interno. 

A matéria vai à promulgação. 

O SR. PRESIDENTE (H~nrique Santillo)- Passa-se 
agora à votação do Requerimento n<;> 396, lido no Expe
diente, de urgência para o Projeto de Lei da Câmara n'i' 
176, de 1984. 

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

dos. (Pausa.) 
Aprovado. 

Aprovado o requerimento, passa-se à apredação da 
matéria que foi despachada às Comissões de Legislação 
Social e de Finailças. 

Sobre a mesa, o pãfecer da Comissão de Legislação 
Social que vai ser lido pelo Sr. 1 'ii-Secretário. 

F lido o segurnte 

PARECER N• 915, DE 1984 

Da Comissão de Leglslaçio Social, sobre o Proje
to de Lei da Cimara n' 176, de 1984 (n'i' 2.424-B, de 
1983, na Casa de origem) que "dispõe sobre a apo-
sentadoria do pessoal do magistério superior e dá ou
tras providências". 

Relator: Senador José lgo,c:lo Fenelra 
O projetO de lei que vem ao exame deste Org'ão Técni

co pretende modificar ·a redação do art. 37 .da Lei n~' _ 
5.540, de 28 de setembro de 1968, para o fim de estabele
cer que .. ao pessoal do magistério suPerior d3slriS:ti
tuíções de ensino vinculadas ao Ministério da Educação 
e Cultura - MEC, admitido mediante contrato de tra_
balho, ap!lca-se a legislação trabalhista". 

A proposição (art. 1~') condiciona a aplicação da ~fe
rida legislação: a)..à natureza efetiva-da admissão, quanto 
à estabilidade; b) pela Previdência Social, quando se tra
tar de aposentadoria do pessoal do magistério Superior; 
c) aos setenta anos para os professores e aos sessenta e 
cinco anos para as profesSoras, independentemente de 
qualquer indenização, quando a_ aposentadoria for com
pulsória. 

Pelo art. 29 as modificações serão aplicáveis aos do
centes aposentados ·e àqueles que forem aposentados 
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pela Previdência Social, à data da lei. E o art. 3'i' obriga o 
aposentado a comprovar o valor do beneficio reçebido 
do I NPS, para qu.e o órgão pagador possa proceder ao 
reajustamento proposto. 

O objetivo do projeto é regulamentar a aposentadoria 
do pessoal do magístêrio superior, admitidO mediante 
contrato_ d_e trabalho e regido pela legislação trabalhista. 

Entendemos que a matéria merece atenção. Os profes
sores- que passam anos no afazer de formar inteligên
cias e de transmitir conhecímentos- precisam de legis
lação que os ampare, em termos, princip~lmente, de fu-
turo. 

OPinamos, ·porta~to, pela aprovação do_ presente pro-
jetõ de lei. - · 

Sala daS ComisSões, 3 de dezembro de 1984. -Jutahy _ 
Mag81Jmes, Presidente-J~ lgnáclo Ferreira, Relator 
- Pedro Simon - Jorge Kalume - HéUo Gueiros. 

O SR. PREsiDENTE (Henrique Santillo) - Conce
do a pa!alr'r.a ao oobre Sr .. Senador Jorge Ka.Iume para 
proferir o parooer da Comissão de Finanças. 

O SK • .JORGE .KAlliME (PDS - AC.~ Pa<a emiti< 
parecer.) -Sr.~. Srs. Senadoi'ICS: dc.autGria.do 
ilustre De:potado Jumez. 'Beraafdes, vem a exame «esta 
CoaiisSão o po:seare projeto~ qUe .modifil:a a redação do 
art. 37 da Lei nt 5.54_0~ de 28-9-68, objetivando aper
reiç.oar a l~ação pertiaeme ao pessoal do magist-ério 
su~rior das instituições de ensino, vinculadas .ao Minis
tC:rlQ-da Educação e Cultura, quanto à aquisiçãO-da esta
bilidade e à aposentadoria do referido pessoal. 

A justífic3ção esclarece que a finalidade do projeto ê a 
de, principalmente, regular a aposentadoria do pess·oal 
do magistério superior, cuja atividade seja regida pela le
gTslação trabalhista, .. buscando atingir uma reguiamen
tação mais consentânea e de elevado interesse social para 
a nobre classe dos professores do magistério superior". 

No âmbito de competência desta Comissão, a- piiti.ci
pal nledida proposta concerne à norma, segundo a qual a 
aposentadoria do pessoal do magistério superior far-se-â 
pela Previdência Social, cabendo à instituição correspon
dente complementar o respectivo beneficio, ã. -fim de 
equipará-lo ao valor da ãposentadoria a qUe o Servidor 
faria jus -no regime estatutário. 

Essa norma, bem assim as demais aqui propOstas, 
-ãPTicã:Se=-ãõ ·aos dO-c:entes Já-aposen-tadOS eaquetes qUe, 
na êpoca, jã sejam aposentados pela Previdência Social, 
hipóteSe em que a complementação _serâ feita com re~ 
lacão ao beneficio da primeira aposentadoria pelo INPS, 
cabendo, sempre, ao aposentado, comprovar o valor do 
benefício recebido do INPS, a fim de que o órgão paga~ 
dor possa proceder ao reajustamento de forma a atender 
à medida ora proposta. 

Não há dúvida de que_a proposição é justa, iqocorren
do quaisquer óbices de ordem financeira, razão por que 
somos pela aprovação do presente projeto_. 

O SR. PRESID~NTE (Henrique Santillo)- Os pare
~tes são favoráveiS. Completada a instrução da matéria, 
passa-se à 

Discussão~ em turno único, do Projeto de Lei da 
Câmara n~ 176, de 1984 (n9 2.424/83, na Casa de 
origem), que dispõe sobre a aposentadoria do Pes-. 
soai do MagistériO Superior e dâ outras providên
cias. 

Em discussão o projeto_. (Pausa.) 
Não have:ado quem queir'a discUti-lo .. declaro-a encer

rada. 
Em votação. 
Os Srs. Senadores que o aprovam permaneçam senfa-

dos. (Pausa.) 
Aprovado. 
O projeto vai à sanção. 

Dezembro de 1984 

t o seguinte o projeto aprovado. 

PRO.JETO DE LEI DA CÃMARA 
N'i' 176, de 1984 

(N9 2.424/83, na Casa de origem) 

Dispõe sobre a aposentadoria do pessoal do magis-
tério ~~rior e dá outras providências. 

O Congresso Nacional_ decreta: 
Art. 19 O art. 37 da Lei n'i' 5.540, de 28 de setembro 

de 1268_, passa a vigorar com a seguinte redação: 

"Art. 37. Ao pessoal do magistério superior 
das inst!ii.tições de erisino vinculadas ao Ministério 
·da-Educação e-Cultura- MEC, admitido mediante 
contq.to _de trabalho, aplica-se a legislação traba
lhista, observadas as seguintes regras especiais: 

I - a.quiSiÇãá da estabilidade é condicionada à 
natureza efetiVa -da admissão, não ocorrendo quan

___ dq_a permanência no emprego depender da satis
faÇão de requisitos- especiais apurados de acordo 
com a legislação do ensino; 

II - a aposentadoria do pessoal do magistério 
superior referido neste artigo fa-se-á pela Previd!n
cia Social. cabendo à instituição~ pela qual o seJYi.. 
dor tenba--se aposentado. complementar- o ~ 
vo _beneficio, a fim de equipart .. Jo ao V3ior da apor 
sentadcria a que~ servidor faria jus no rcgúnaesta-
tutário. · 

III - a aposentadoria compulsória do pCssoal 
docente referido neste artigo rar-se-á aos 70 (seten
ta) anos para os professores e aos 6i(sessenta e cin
co) anos para as professoras, independetemente de 
qualquer indenização." 

Art. 2'i' As disposições do artigo anterior aplicam-se 
também aos docentes já aposentados e àqueles que na é
poca já eram aposentados pela Previdência Social, caso 
em que a complementação fat'-se-ã em relação ao benefí
Cio da primeira aposentadoria pelo lN PS. 

Art. 3'i' Caberã, sempre, ao aposentado, comprovar 
6 valor do benefício reCebido do INPS para que o órgão 
pagador possa proceder ao reajustamento de fOrma a 
atender ao disposto nesta lei. 

Art. 4~ Esta lei entra em vigor na data de sua publi
cação: 

Art _ 5'i' Revogam~se as disposições em contrário. 

O SR. PRESID~NTE (Henrique Santillo) --A Previ
dêncía designa para a sessão ordinár'ia de hoje, a seguinte 

ORDEM DO DIA 

Votação, em turno único, do Projeto de Lei da. Câma
ra n" 10 de 1981 (n~' 1.529/79, na Casa de origem), que 
dispõe sobre a aposentadoria, com proventos integrais, 
dos ex-combatentes segurados da Previdência Social1 

tendo 
PARECERES FAVORÁVEIS sob n<>s 354 e 355, de 

1981 das Comissões: 
- de Legislação Social; e 
- dfl' Finanças. 

2 

Votação, em turno único, do Projeto de Lei da Câma
ra n'i' 53, de 1977 (n~'227 j75, na Casa de origem), que dis~ 
põe sobre condições a observar na renovação de contra
tos de atletas profissionais; e dâ outras providências, ten-
do - - - - - · 

PARECERES FAVORÁVEIS, sob n•s 1.360 e 1.361, 
de 198t das cOmissões. 

-de lj:sislaçio Social; e 
-de Educação e- Cultura. 
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Votação, em turno único, do ProjetO de Lei da Cá:ina
ra n'? 65, de' 1979 (n' 4.257 f77, na Casa de Origem), -que 
autoriza a alienação de imóveis residenciais da Rede FC:r
roviária- Federal a seus Ocupantes, tendo. 

PARECERES, sob n•s 335 e 336, de 1980 e 635 a 637, 
de 1981 das Comissões; ' 

-de TtansporteS, Comlinlcaçiio e Obras Públicas, li' 
pronunciamento: contrário; 29 pronunciamento: fav0iãVe1 
ao Projeto e à Emenda de Plenário; 

- de Finanças, I' pronunciamento; favorável; 29 pro
nunciamento: favorável à Emenda de Plenário; e 

- de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e 
juridícfdade do Projeto -e da Emenda de--Pienário 

4 

Votação, em turno único, dO Projeto de Lei da Câma
ra n' 14, de 1984 (n9 2.867 f76, na Casa de ori86n),- que 
introduz modificações na Consolidação das Leis do Tra
balho, aprovada pelo ,Decreto-lei n" 5.452, de l~' de maio 
de 1943, para o fim de assegurar estabilidade provisória 
à mulher trabalhadora que_contrair núpcias, -tendo 
PARECERES, sob n~'s 299 e 300, de 1984, das Comis
sões: 

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

-de Legislação Social, contrário-. 

5 

VotaÇão, em turno único;- do Requerimento nl' 331, de 
1984, de autoria do Senador Odacir Soares, solicitando, 
nos termos dos arts. 75, a e 76, do Regimento Interno, a 
Constituição de uma Comissão Especial, composta de 7 
(sete) membros, ~ra, no prazo de 180 (cento e oitenta) 
diai. promOvCf~tUdOs, levantamentos, pesquisas e ela
borar piarias para o-dCsCnv~~l!!e~to_(!!l ~n_1a_z_Q_nj_a. (De
pendendo d:e parecer- da- Comissão de Agricultura.) 

-6 

Votação, em t~r~_ú!lJ~-(~P!~~J~~o preliminar d~ju
ridicidaQe, nos termos dõ_art. 296 do Regimento Inter
no), do Projeto de Lei da Câmara n~' 79, de 1979 (n"' 
1.511/75, na Casa de origem), que acrescenta parágrafo 
ao ~rt. 51' da _Lei n" 3.807, de 26 de agosto de 1960, que 
diSpõ-e so-bre a Lei Oi-gânica da Pfevidência Social, alte
raâà p"efa: Lei nq 3.890;-de 8 de junhO de Hi73, tendo 
PAR~CER?S, sob_!}l's 692 e 693, de 1982, das Comis-

sões: -

"'de Legislaçio Sodal, favorável, nos termos de 
SubstitutiVo que 3.presenta; e 

-lie COnstituição e Justiça, pel<i injurididdade do 
Projeto e do Substitutivo da Comissão de Legislação So
cial, com voto vencido, em separado, do Senador Franco 
Montoro. 
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- 7 

Votação;-em pri~eiro turno, do Projeto de Lei do Se- ~ 
nado n~' 41, .de 1982. de autoria da Senadora Laélia de 
Alcântara, que acrescenta artigo ao Decreto-lei n9 594, 
de 27 de maio de 1969, que institui a Loteria Esportiva 
Federal, e dá outras providências, tendo 

PARECERES, sob n~'s 23 a 25, de 1984, das Comis
sões: 

-de Constituição e J_~stiça -]1' pronunciamento: con
trãrio; 211 pronunciamento: pela constitucionalidade eju
ridicidade -dO--Substitutivo da Comissão de Fina~çaS; e 

-de Finanças, favorável, nos termos de substitutivo 
qi.le oferece. 

8 

Votação, em primeiro turno, do Projeto de Lei do Se
nado n~' 139, de 1984, de autoria do Senador Nelson Car
neiro, que Wóga o Decreto-lei n~' 1.541, de 14 de abril de 
1977 (Lei das Sublegtmdas), tendo 

PARECER ORAL, favorável, proferido em Plenário, 
da Comissão -

-de Constituição e Justiça 

O SR. PRESIDENTE (Henrique Santillo) - Estâ en
cerrada a sessão. 

(Levanta-se a sessão às 11 horas e 27 minutos.) 

Ata da 248• Sessão, em 4 de dezembro de 1984 
2~ Sessão LegislativaOrdinária, da 47~ LegislaJura 

Presidência do Srs. Moacyr Dalla e Lomanto Jú·nior 

ÀS 14 HORAS E 30 MINUTOS, ACHAM-SE PRE
, SENTES OS SRS. SENADORES: 

Jorge Kalume- Altevir Leal- Mário Maia- Fábio 
Lucena - Raimundo Parente - Gaivão Modesto -
Odacir Soares - Aloysio Chaves - Gabriel Hermes -
Hélio Guelras - Alexand-re Costa-- João Castelo -
Alberto Silva- Helvídio Nunes- João Lobo- Almir 
Pinto- José Lins- Virgilio Tãvora --CarlOS Ãlberto 
- Moacyr Duarte- Martins Filho- Humberto Ll,!ce
na - Marcondes Gadelha- Milton Cabral- Aderbal 
Jurema- Cid Sampaio- Marco Maciel- Guilherme 
Palmeira- Carlos Lyra- Luiz Cavalcante- Passos 
Pôrto- Jutahy Magalhães---:: Lomanto Júnfor- Luiz
Viana- João Calmon- José Igriácio Ferreira- Moa
cyr Dalla - Amaral Peixoto - Nelson Carneiro - Ro
berto Saturnino- Itamãr Franco - Sevefõ GOmes -
Henrique sa:ntil!O-- Mauro- Borges- Gastão MUller
José Fragelli- Marcelo Miranda- Saldanha Derzi
Lenoir Vargas - CarloS Chiarelli - Pedro Simon -
Octâvio Cardoso. 

O SR. PRESIDENTE (Lomanto Júnior)- A lista de 
presença acusa a comparecimento de 52 Srs. Senadores. 
H a vendo número regimental, declaro aberta a sessão. 

Sob a proteção de Deus_ iniciamos nossos trabalhos. 
Sobre a mesa, projetas de lei que vão ser lidos_ pelo SC. 

I~'-Secretário. 

-São IidÕs os seguinteS 

PROJETO DE LEI DO SENADO 
N9 264, de 1984 

Institui q C6digo de Aplicações das Normas Jurí
jfj~$ 

O Congresso Nacional decreta: 
CAPITULO I 

Disposições Gerais sobre a Lei e outras Normas 
Jurídicas Promulgado e publicação da Lei 

Art. (I' A lei só produzirá efeitos depois de oficial
mente publicada. 

v_igencta espacial e pesso_al 

Art. 29 a lei ol:i!igã. em todo o espaço cõiTCSponden
te ão territOrfo -5rãSileiro, ind~SiVe ·em sua- phitaforma 
submarina-.- a iiac10n-áiS-i"eStiãn8eiros e, aiitda, cio-exte
rior, atê ondel-ór pre'Séfita oU admitida a sUa exierrito-
rialidade. - · - -

§ JY Consideram-se como território brasileiro o na:. 
via e a -aeronave brasileiros, se militares, onde quer que 
se encontrem, e, se de outra espécie, em alto-mar ou ter
fítório que não pertença a nenhum Estado. 

§ 211 Considera-se em território brasileiro qualquer 
navio ou aer_anave-, não militar, nele navegando, ancora
do ou em pOuso. -

§ 3CJ_ R~_u_tam-se praticados no :a_rasil atas iniciados 
em territóriO estrangeiro que produzirem ou vierem a 
produzir efeitos no território nacional. Se os a tos parti
rem do território brasileiro e atin&irem suas conseqUên
cias- terrítório estrangeiros, Serão comulativamente do 
domín"ici das leis brasileiras e estrangeiras. 

§ 411 A aplicação da lei brasileira poderá sofrer res
trições em virtude de imunidade internacional assegura
da em convenções internacionais ou em virtude de ou
tros princfpios vigentes, internacionais ou internos, de 
direito internacional privado. 

Vigência temporal 

Art. 311 A lei, quando não fixar outra data, obrigará 
no Brasil trinta dias e no exterior sessenta dias após sua 
-pr.ib1icação na fntegra. 

§ I"' A Pª-r!e vet3:çlª __ da lei, uma vez mantida pelo 
Congresso Bª_ç_i_onª_l e_promulgada, serâ publicada e terá 
J! m~ma vigêr:t_Cia dª referida lei, com a r~alva do art. 
81. 

§ 2~' Se a ~ei fizer depender a sua execução, no todo 
ou em parte, do regulamento, só após a publicação deste 
passará ela a obrigar total ou parcialmente. 

§ 311 A republicação da_ lei par~ correção só é permi
tida ã fim de sanar diveriência do teXto publicado com o 
do respectivo autógrafo. 

§ 4"' Feita a republicação, a vigência do texto será 
considerada a partir da nova publicação. 
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Revogaçtio 

Art. 4"' A lei se revoga, no todo ou em parte, de for
ma e:rquessa ou tãcita, pór lei posteii.õi' e por força do 
CDúume ou desuso, geral e continuo, confirmado pelaju
.risprudêD:cia assente. 

Parágralo tíllic:O. A lei.especioJ. não revoiJ8. a geral nem 
a gecal revoga a cspeciai, senio quando a ela se referir, 
expücita ou implicitamente. 

Jg!U»'ânckl da lei e escusa 

Art. 5"' Ninguém se escusa alegando ignorar a lei, 
salvo o erro comum e outros por ela excepcionados. 

Parágrafo único. AD juiz e à:s, ªutoridades é fa_cultado 
aceitar escusa de ignorância da lei por parte de indiví
duos evident_emente rústicos, em especial se habitarem 
longe dos núcleos urbanos, quanto a prazos, sanções e 
multas, incapacidades, formalidades e nulidades, poden
do ser prorrogados, perdoados, supridos, ratificados ou 
convalidas. 

Obrigação de decidir e proviilenciar 

Art. 6~' O ji..iiz -e as autoridades não se eximem de 
sentenciar ou providenciar pór ser a lei silenciosa, obscu~ 
ra ou ambígua. 

Fomes subsidiárias 

Art. 7~' Aplicam-se como fontes subsidiárias: o direi~ -
to costumeiro; a analogia; os princípios gerais de direito; 
a jurisprudência assente e a doutrina aceita dosjuriscon
sulto.s. 

Reso/uçao umformizadora da jurisprudência 

Art. g._. O Supremo Tribunal Federal, no exercício 
das atribuições que lhe confere o art. 119, III, d, da 
Constituição, uma vez fixada a interpretação-na Coiistf
tuição e da lei federal pelo Tribunal Pleno, por maioria 
absoluta, torná-la-â pública na forma e nos termos deter
minados no Regimento, em Resolução que os tribunais e 
os juizes deverão observar enquanto não modificada se
gundo o mesmo processo, ou por disposição consfifuCiO
nal ou legal superveniente. 

§ 1'~ A modificação pelo Supremo Tribunal Federal 
se fará, havendo razões substanciais, mediante pcoposta 
de qualquer Ministro, por illiciativa próPria· ou Sugestão 
constante dos autos, ou mediante requerimento do 
Procurador-Gef<i.l da República. 

§ 29 A prop-oSta ·actnfa póderã ser apresentada tam
bêm ao SuPremO Tribunal Federal pelos Tribunais Supe
riores da União e pelos Tribunai_s de Justiça, atravês de 
decisão em reunião -plenária. 

Hierarquía das normas 

Art. 99 Os juizes e autoridades deixarão de aplicar 
aos casos o-correntes leis, regulamentos e atos do poder 
público que forem inconStitucionais e, ainda, regulamen
tOs e atos quando ilegais. 

Interpretação 

Art. 10. A aplicação das normas jurldicas se fará 
sob a inspiração do bem comum, da justiçá-Social e da 
equidade._ 

Regras gerais e especiais 

Art. ll. A lei, que abre exceção a regras gerais ·ou 
restringe direitos, só abrange os casos que especifica. 

Condenação do abuso do direito 

Art. 12. _ Não será protegido o direito que for ou dei
xar de ser exercido em prejuízo do próximo ou de modo 
egoísta, excessivo ou anti-social. 

Ordem pública 

Art. 13. Não terá e"ficâcia qualquer declaração de 
vontade que ofender a soberaaia nactonal, a ordem 
pública, a moral c mt bons costumes. 

CAPITUWII 

Dflloooioilos ..... T-o~ 
~-e~eP'P' Dtl 

Art. 14. Os tratado$ e convenções .internacionais ce
lebrados pelo Presidente da República serão submetidos 
à apreciação do CongresSo Nacional' e a respectiva lei, 
promulgada pelo Presidente do Senado, depois de publi
caaa, autOrizará desde logo, se aprobatória, a troca ou 
depósitO das ratificações. 

§ 1 'i' Se o CongfeSso Nacional aprovar com emenda 
o ato internaéion-ál, é facultado ao Poder Executivo co
municar o texto da mesma ao outro Estado e, se este a 
aceitar, assim se fará a respectiva ratificação. 
9 2;9 A adesão Pelo Brasil a tratados ou CQllvenções 

internacionais, notificada a outro Estado ou Organi
zação Internacional, dependerá, também, de apreciação 
do Congresso Nacional, salVo se antecedida d_e au_tori
zação legislativa. 

§ 39 Efetuados a troca ou o_ depósito da ratificação 
ou a_notifíciição da adesão definitiva, o ato internacional 

- será prom~lgado pelo Presidente da República e publica
do. 

§ 49 Do Decreto de promulgação pelo Presidente da 
República constarão os nomes dos Estados ratificantes e 
aderentc;s, _e as reservas porventura existentes, com a 
data dos respectivos a tos de depósitos, troca. ou notifi
cação e, por decretos posteriores, serão, ainda, tornadas 
p6blicas-:a denúncia no todo ou em parte pelo Brasil e as-
ratificações, adesões e denúncias de outros Estados. 

Art. 15. Os tratados e convenções internacionais ce
lebrados pelo Presidente da República, particularmente 

-os acordos em matéria económica e social, ·com pr'ãzo de 
validade e de denúncia restrito, mediante prévia auto'ri
zação legislativa g-eral, serão ratifz.cados e promulgados 
pelo Presidente da República e publicados. 

Parágrafo único. Verificada a ratificação, na hipóte
se acima, será enviada cópia do ato internacional ao 
Congresso, e se este não o aprovar, o PreSidente da Re
pública providenciará imediatamente a respectiva de
núncia. 

Art~ 16. Os atos do POder Executivo sob a forma de 
decretos e regulamentos são expedidos com a assinatura 
do Presidente da República e do Ministro respectivo. 

§ 19 As leis, decretos e a tos adminístrativo·s,-de inte
resse individual ou local, são exequíveis desde que ofi
cialmente publicados. 

§ 2'~ Aplicam-se aos regulamentos os- preceitos refe
rentes às leis e normas jurídicas, constantes da presente 
lei. 

CAPITULO III 

Disposições do Direito Internacional PrlYado 

Princípio fundamental 

Art. 17. Aplicam-se, de forma direta ou indireta, 
normas de direito brasileiro no exterior e de direito es
trangeiro no Brasil, em virtude de regras de direito inter
nacional privado, constantes quer desta e de outras nor
masjurfdicas, quer. de atos dos particulares uni ou pluri
Iaterais, salvo se tais a tos ou as- respectivas normas es
tra_Ogeiras cont_rªriarem a prQem pública (arts, 12, 13 e 
80). 

Direitos dos estrangeiros 

Art. 18. Os estrangeiros gozam, no Brasil, dos mes
mos direitos dos brasileiros, salvo os direitos políticos e 
outros reservados aos últimos pela Çonstituição de 
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modo explícito, implfcito, ou nos termos de leis federais 
por ela autorizadas para tal fim. 

§ 19 · Na forma acima eS:tabeleci.da, a Constituição re
serva certos cargos ou atividades, btsicos para o dCKa .. 
volvimento e a segurança nacionais, a brasileiro~ natos 
ou a pessoas jurfdicaa sob controle de brasileil'OS natos, 
ou naturalizados. 

§ 2' As pcs!Oas jur!dicas estrangdras de direito 
público, inclusive autarquias e "sociedades de ecanomia 
mista sob controle de governos estrangeiros, nãO pode
rão adquiMr, poi qualquer título, propriedade imóvel no 
Brasil ou direitoS suscetíveis de desapropriação, · 

§ 3'~ Os Estados estrangeiros e as organizações inter
nacionais de que o Brasil fizer parte poderão, mediante 
assentimeiitO -do Presidente da República, adquirir imó
veis urbanos necessários à sede respectivamente, das mis
sões diplomáticas e repartições consulares ou das repre
sentações e serviços. 

Conjlltos de leiS Sobre nacionalidade 
e domicz1io 

Art. 19. A lei de cada Estado dirá quem adquire, 
perde e readquire a respectiva nacionalidade. 

§ 1.,. ·QuandO se 'atribuir à pessoa mais de uma nacio
nalidade, se unia delas for brasileira, prevalecerá a do 
Brasil: -e se as duas forem estrangeiras, a do Estado em 
que a pessoa tiver domicílio, e na falta, residência habi~ 
tua i. 

§ 2"' Quando a pessoa não tiver nacionalidade e for o 
caso de aplicar a lei desta, reger-se-A, subsidiariamente, 
pela lei do domicílio e, na falta, pela da residência habi
tual. 

§ 39 Aplicar-se-â o princípio do parágrafo anterior 
às pessoas refugiadas. 

§ 49 Presume-se possuir a nacionalidade brasileira 
(ConstitUição,- ãrt. 145, I) o menor encontrado ao tecri
tórío naCionã.I, enquanto nãO for provado que nasceu no 
exterior. 

Arl. _20. A Constituição de um domicílio no Brasil 
será regida exclusivamente segundo a_ lei brasileira. 

§ i"' Considera·se domiciliadO no território brasilei- _ 
ro quem nele se fixar com a intenção de permanecer em 
d~finitivo, a qual se presume se residir por mais de cinco 
altos, salvo se for estrangeiro a serviço do governo de seu 
país. 

§ 2"í' Esse domicilio será sempre um e, uma vez cons~ 
tituído, conserva-se pela simples intenção, presumindo
se perpétuo; tal presunção cessarã pelo fato unido à in
tenção, preferindo~se, na dúvida, a residência habitual 
no Brasil. 

§ 19 COllsider8.-se domiciliado no Brasil o incapas, se 
aqui O (orem os respectivos p3is, tu~óres ou- curádQres. 
Esse domicilio brasileiro perdura se o incapaz continua 
residindo no Brasil quando aqueles de quem depende se 
domiciliarem no exterior. 

§ 4'i' A mulher casada adquire domicíliO no Brasil D;a 
forma do disposto nos§§ l'i' e 2'~ deste artigo. 

§ 59 Os brasileiros a-serviço do Brasil no estrangeiro 
consideram-se domiciliados no Brasil. 

§ ~? O-a:g·ente diplomático d~ Brasil, em exercício no 
exterior, poderá ser demandado DO Distrito- Federal ou 
no h.:~gar do seu domicílio no Brasil. 

§ 79 As pessoas jurfdicas estrangeiras adquirem do
micílio no Brasil se, autorizadas pelo Governo Federal, 
transferirem sua sede para o território nacional e, ainda, 
no caso do § 29 do art. 28. 

§ 89 A fixação de domicflio especial para subordinar 
à lei de um Estado certo e determinado negócio 
estabelece-se, mediante manifestação de vontade, expres
sa ou tácita, nos casos em que for admitida a autonomia 
dos interessados, sem abuso de direito (art. 12) ou ofensa. 
à ordem pública (art. 13 e 80). 

Art. 21. O domicílio fora do Brasil depende da lei 
estrangeira segundo a qual foi constituído e, no caso de 
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conflito entre duas ou mais leis estrangeiras. tcrâ prefe
rência a do lugar em que a pessoa tiver residência habi~ 
tual. 

Parágrafo único. A- pess-oa que não tiVCr domic11io 
no Brasil (art. 20) nem no Cxterior (Art. 21), cOnsiderar
se-á domiciliada no lugar da simples residência ou na
quele em que se encontre. 

Personalidade e incapaCidades 
especiais de direito 

Art. 22. A existência e o reconhecimento da perso
nalidade regem-se segundo o direito brasileiro. 

Art. 23. ~obrigatória a inscriÇão no Registro Civil 
Brasileiro de todos os nascimentos e óbitos ocorridos no 
Território Nacional, salvo nascimento de filhos de pais 
estrangeiros a serviçO do governo de seu pais. 

§ I"' A inscrição acinia, tratando-se de brasileiro ou 
de fllho de brasileiro, será feita no exterior, de preferên
cia pelas autoridades consulares brasileii'as. que remete-
rão duas certidões ao Ministhrio das Relações ExtcriO
ccs., uma das quais será ali arquivada c registrada, c a ou
tra enviada para transcrição, de oficio, ao cartório do 1' 
Oficio do Registro Civil das pessoas naturais do do
miemo do registrando, ou, se no exterior ou se desconhe-
cido, do Disfri.to Federal. 

§ 2' Se o assento de nascimento ou óbito tiver sido 
tomado no exterior perante autoridades locais, será a 
respectiva certidão legalizada pela autoridade consular 
brasileira e transcrita, a pedido do interessado, segundo 
o disposto no p<irâgrafo anterior. 

Art. 24. Os direitos da personalidade, inchisivC -o 
nome, serão protegidos segundo o -direito brasileiro. 

Art·. 25. As- incapacidades especiais de direitos 
regem-se segundo a lei reguladora da substância dos 
mesmos direitoS, se não contfariarem, manifestamCntC, -a
ordem pública (art. 80). 

Incapacidades de agir 

Art. 26. As incapacidades por impossibilidade ffsica 
ou moral de agir e dependência de representação ou as
sistência necessárias regCm-se segUndo-a lei do domicílio 

, da pessoa ao tempo do ato. 
§ I' Não ser~ nulo o ato de direito das obrigações 

'realizado no Brasil se o agente for capaz pela ld: brasilei
ra. 

§ 29"' A pessoa -que mudar seu domicfiio para o Brasil 
conserva-se capaz, se já era pela lei domiciliar anterior, e 
tornar-se-i capaz, se o vier a sCr pehi lei" biasileira. 

Prouçao social dos tncapaz~s 

Art. 27. As medidas de proteção social dos incapa
zes serão estabelecidas, desde logo, pelas autoridades e 
scgund'o as leis do pafs onde eles se encontram ou onde 
atão localizados os respectivos bens. · 
. § J9. T&is autoridades comunicarão 1uu providên

cias às do país do domicilio, da rcaidência habitual e da 
nacionalidade do incapaz, podendo, .se a finalidade so
Qal da protcção deste não se opuser, declinar de sua 
.competência cm favor das últimas c, IC elas nio se acor
•darem, da que julgar mais apta para a mesma protcção. 

· § 29 As autoridades consulares do Brasil tomarão as 
medidas nccc:ssárias à proteçio social dos-incapazes bra· 
·sileiros. proce?endo, se for o caso, ao repatriamento. 

· Existência ~ capacidade das 
pessoas jurfdicas 

Art. 28. A existência e a capacidade das pessoas 
jurídicas estrangeirD.s de direito privado regem-se segun~ 
do a lei de sua constituição. 
' § l' Tal capacidade não poderá exceder à das corres~ 
pondentes pessoas jurídicas brasileiras. 

§ 29' Não poderão, entretanto, funcionar no Brasil 
por si mesmas. ou por filiais, agências ou estabelecimen-
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tos que as rep'resentem sem a prêvi"a aprovação pelo Go· 
verno Federal de seus a tos constitutivos, ficando sujeitas 

--às leis e aos tribunais brasileiros. 
Art._ 29_. _ A existencia c a capacidade das pessoas 

jurídicas brasileiras regem-se, sempre, segundo a lei bra4 

sileira. 

Forma extrínseca dos atos 

Art. 30. A forma· extrínseca dos atos pÓblicos ou 
particulares rege-se segUndo a lei do lugar em que se pra
ticarem, se não foi observada quer a forma da lei regula
dora da substâilda dO aio, Quer a da lei da nacionalidade 
ou do domicílio do declarante ou, comum, dos contra-
tantes. 

§ 19 Os atos de direitO das coisas sobrei~ns sitos no 
Brasil serão sempre realJzados no território naciOnã.CdC 
acordo com a lei brasileira. 

§ 2' Não serão nulos no Brasil, por defeíto-de forma 
extrínseca, atas que seriam válidos segundo a lei brasilei-
ra.· 

§ 3~' Os atos públicos c particulares serão, no Brasil, 
escritos cm Ungua nacional, facultada, no caso de sua ig

. norância pelo dcclariÚlte e por todos os contratantes, se 
forem CstrailgCirOS~ a redação dos atos particulares cm 
língua estrangeira. Quaisquer a tos redigidoS em línguá
estrangeira deverão, para ter efeitoS no Brasil, ser PrC:via~ 
mente traduzidoS para O português, ii:tdependendo de 
transcrição obri_gatória no Registro de Títulos e Docu4 

mentos. 
§ 49 O ãto-praticado no Cxtei'ior deverá, para proC 

zir efeitos no território n'aciómi.1, ser fegalizãdo PelaS res
pectíVas âutoridãdeS ·conSidares brasileiras e, onde ine
:ili.tirem;-peláfCle uin EStado wni o qual o Brasil mante
nha relações, e, a seguir, pelas brasileiras do Estado mais
próximo. 

ArL 31. As autoridades éonsulares brasileiras exer
cetão"-para os br<isilCiios e seus filhOs a-s funções- de ofi
cial dos registras públicos e de tabelionato, de acordo 
com as leis brasileiras. 

Parágrafo único. Poderão, também, exercer funçõeS 
de tabelionato para os estrangeiros que o solicitaiem, 
quanto a atos exequíveis e bens sitos no Brasil. 

Prescrição extintiva 

Art. 32. A prescrição Cxtiritiva iege-se pela ri:ti:sma 
lei que regüla a substância do ato. -

Parágrafo único. 'Será, todavia, decretada no Brãsil 
se atingir o pi'azo da prescrição ordinãria na lei brasilei
ra. 

Casçmento 

Art. 33. O casamento celebrado no Brasil reger-sc-á 
substancial e formalmente, segundo a lei brasileira. 

Parágrafo únicõ. -será reconhecido o casamento de 
estrangeiros Celebrado perante autoridades diplomáticas 
c consulares do Estado da nacionalidade de ambos os 
cônjuges, provada a reciprocidade de tratamento quanto 
aos realizados por brasileiros no mesmo Estado e ressai~ 
vado o disposto no art. 34, § 19. 

Art. 34. O casamento celebrado no estrangeiro será 
reconhecido no Brasil se obedecer, substancial c formal
mente, a alguma das seguintes leis: do luSar -da reali
zação, da nacionalidade, dO domicnio ou da religião dos 
nubentes, salvo as limitações de ordem pública (arts. 39, 

. 40. 80). 
§ J9 O brasileiro ou o domiciliado no Brasil que se 

casar no exterior fica sujeito aps impedimentos dirimen
tes da lei brasileira. 

§ 2' _·os assentos desses ·-casamentos (art. 30 § 4'~') l. 

dos celebrados perante autoridades consulares brasilei
ras (art.31) serão transcritos, no Brasil, no 19 oficiO do_ 
Registro Civil do domic!Jio de qualquer dos cônjuges até 
três meses após sua fixação, ou, em· falta. no 1' oficio do 
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DiStrito Feâeral, Quarid-o tiverem os respetivos casamen
tOs de prodUzir efeito no Brasil. 

Art. 35. A inexistência, a nulidade e a anulação do 
casamento, bem como os respectivos efeitos, regem-se 
segundo a mesma lei a que deveria ele obedecer (arts. 33 
e 34). 

Parágfâfo único. A "invalidade do casamento de bra
sileiro ou de domiciliado ·n-o Brasil, decretada no exte
rior, só será reconhecida se prevista, também, pela lei 
brasileira. 

Efeitos do Casamento 

Art. 36. _OS efeitos de ordem pessoal do casamento 
regem-se, sugundo a leí do domicílio comum, e, na falta, 
da residência habitual comum dos cônjuges, ressalvada a 
aplicação da lei brasileira, no Brasil, se um deles for bra· 
sileiro. 

"Art. 37. Os efeitos de ordem patrimonial do casa
mento regem-se salvo intenção contrária dos cônjuges, 
expressa ou tácita, segundo a lei do primeiro domícílio 
conjugal e, se este não se constituiu, segurido a lei dO lu
gar da realização do casamento, presumida sempre a 
opção pela lei brasileira nos casamentos de brasileiros 
·efetuados nos consulados do Brasil. 

§ -I, A lei estrangeira-do primeiro domicílio conjugal 
- ·não se aplicará: 

R) Se os cônjuges,- transferidos para o Brasil o -do
micílio conjugal, optarem pelo regime comum da lei bra
sileira, respeitados os direitos de terceiros, através de es
critura públ_ica _transcrita no registro de imóveis compe
tente; 

b) Quando a bens existentes no Brasil, se a lei brasilei
ra for mais favorável ao cônjuges brasileiro, salvo estipu
lação em contrário; 

c) quanto aos bens adquiridos no Brasil pelo esforço 
comtim dos cônjuges aqui domiciliados, que se presu
mem sujeitos ao regime de comunhão da lei brasileira. 

§ 29 Considefa~:se válida no Brasil a mudança do re
gime de bens do casamento, permitida pela lei estrangei
ra competente; corri a resalva e as cautelas da letra a do 
parágrafo anterior. 

Desquite e Divórcio 

Art. 38. O desquite será decretado no Brasil, segun~ 
do a lei brasileira, se os cônjuges forem aqui domicilia
dos ou residentes, ori se um deles for brasileiro. 

Art. 39. Não será reconhecido, no Brasil, o divórcio 
de brasileiros nem de estrangeiros, cônjuge de brasileiro. 

Art. 40. O -divórcio de estrangeiros legalmente pro
nunciado no exterior. sem fraude ou ofensa à ordem 
Pública (:irts. 13 e 80). Será reconhecido no Brasil (art. 
79), após homologação da respectiva setença pelo Supre
mo Tribunal Fedei-ai (art. 72). 

Parágrafo único. Se o divórcio for de pessoas referi
das no art. 39, será reconhecido apenas com efeitos de 
desquite . 

Filiaçao 

Art. 41. A filiaçãO· cm todas- as suas formas e os di
reitoS e devereS- dela -resultantes reger-se-ão segundo a lei 
mais favOrável ao ftlho dentre as leis da nacionalidade, 
do domicílio-ou-da residência do pai, da mãe ou domes
mo filho. 

Tutela. curatela, ausência 

Art. 42. A tutela -e a cura tela gerais e especiais 
regem-se Sêgund.O. a lei m3is faVorãVd ao incapaz deD.tre 
as leis da nacionalidade, do domicílio ou da residência 
do tutor, do curador ~u do _incapaz. 

§ }9 A ausência r~ge~Sê segundo a lei do último do
micílio do ausente ou_ segundo a lei brasileira, se no Bra
sil tinha ele sua última residência ou aqui deixou bens. 

§ 2' _ Ã competência das autoridades organizadoras 
da tutela~ da curatela, bem como à capacidade para ser 
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tutor ou curador e respectivas escusas, inclusive quanto à 
ausência, aplicam-se as regras do art. 27 e seu-s parágra
fos. 

Art. 43. O direito a alimentoS entre parentes rege-se 
segundo a lei mais faVorável ao alimentando 9entre as 
leis da nacionalidade, do domicílío ou da residência do 
alimentante ou do mesmo alimentando. 

DiTeito a alimento 

Art. 43. O di_reiEo a alimentos entre pat'Qifcs rege...se 
segundo a 

lei mais fa vorâvel ao alimentando dentre as leis da nacio
nalidade, do 

domicílio ou da residência do alimentante ou do mesmo 
alimentando. 

Bens, posse e direitoS repis 

Art. 44. Regem-se segundo a lei do lugar da si
tuação os bens, suª' posse e os respectivos direitOs iCais. 

Art. 45. A a-quisiÇão da posse e dos direitos reais 
rege-se segundo a lei da situação do bem no dia em que 
se integraram as respectivãs condições, e o:r direitos ale~ 
pelos nas ações reaiS. se~o a mesma lei, no dia cm 
que iniciou o pr~o- judicial. 
Parágrafo único. Serão reconhecidoS os_ ~tos, in

dUift'e o decuf'!OJ-dl,.p!U& para o usocapilot, ocorridos 
na vigência da tei da situação anterior (art.. 82). 

Navios~ aero~s. mísseis e satélitr_~ 

Art. 46. CG~se situa<lo9 cm tarilOrios do 
·1lda<ll>.asua-ualidadea<nadoo"~mili

tares onde quer que-se encontrem. c os de deb9csp6cic 
9.uandqa.em alte--rna ou em tcnitório.qu.c lia.pcrtCQ,;a a 
nenhum EStado, · , 

Parágrolb'lllili:O. 0.. m!s3cis e os sa~ 
colocados no.~ tnfctpfam::d:rio. co~sCID
pre situados" no (ttritório do Estado de~ ~on:Wda
do. 

Art. 4?·. 0.,:~ ~"Cai$ e os priYi~·'lf onlc01 
privada lJObte OS;-Oarios e as aeronaves regem..~ pela Jei 
dos~ na~-~~-.:. ."_ -·· 

Parágrafç ú~içij. ·A,niudaaça de nacionalidade nlo 
prejudica os ~tos adquiridos. 

. ;,~· .-

/hns~~--:. 

Art .. 48 Os cmiitos, os titules nominatiVos, inclusive 
à ordem, as ações. e obrigações consideram-Se situados 
no lugar onde cle'letQ ser: ex.:cutados ou transferidos e, na 
falta, no lugar 4o donti<:ilio do devedor. 

Parágrafo· ilnico. Os títulos ao portador consideram
se situados no lugar ck sua situação matcri8l ao ttmpo 
da respeotiva negociaÇão. 

Art. 49- . Os d~eitOS: rnOrais e patrimoniais. dos auto-
res de obru fikáciu, científicas e artfitica'S rqCm-se se
gundo " lc:i"~ poD cm que sua prot.eção é podido. 

l'ad&r""'- úaico. Tedzlvia, o prazo de duação dos 
referidos dKeitos. não poderá excoder o que tiver si® fi- _ 
x.ad~ pela lei do país de origem das obras. 

ProJWiedade ináustrial 

Art. 50. A propriedade industrial rege-se_;s_egunçl9 a. 
lei do pais 'em que sua pi"oteção é pedida. 

Direitos das obrigações em geral 

Art. 51. A substância e os efeitos das obrigaÇões 
oriundas de declaração da vontade regem-se, salvo esti
pulação em contrário, Segundo :a lei do lugar em que fo
rem contraídas. 

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção 11) 

§ I~> A estipulação enr favor de outra lei deverá _ser 
expressa e não terá eficácia se constituir abuSo de direito 

__ (a~t. _!].) ou ofender a_ ordem pública (ar~s. 13 _e _8?). _ 
§ 2~' Presumem-se, todavia, contrardas~seiUnOO a-rei 

brasilei-ra as obrigaçõeS constituídas entre brasileiros no 
estrangeiro. 

§ 3~' Regem-se segundo. ~dei b.rasileira os contratos 
realizados nos Consulados do Brasil no estrangeiro (art. 
Jl). 

§ 4~' Oc:orrendo conflitos _de_ leis sobre a concei
tuação do lugar do co'ntrato, aplica-se a lei brasileíra se 
esta o localizar no Brasil; se' o_·conflito_fur entre leis es
tran~has,_aplicam-se, subsidiariamente, as leis da resi
dência habTtuil~ -dO-- domicflio ou da nacionalidade dos 
declarante~ ou comum dos cçmtrat_acytes, e, na. falta, ;s 
do lug~r ~o e~_ecuç~9; permanecendo, a dúvi~_a, ,apli~ar
se-ão as leis mals favoráveis à prevalência da -intenção 
dos interessados. 

§ 5~' -Na impossibilidad~ de -localizar o contrato no 
BrasH ou no estrangeiro, aplicam-se as leis subsidiaria-
m~nte previstas no parágrafO ;ln(eriQ_r~ ·:·._. 

§ 6:" Sujei_tam-se à lei do lugar da situação d~· bens. 
imóveis os contratos a eles relativos. -

Art. 52~ Regem-se_segundo a lei brasileira oscon-.ra
tos exeqüíveis no Brasil, 

Art. 53. Todas as modadalidadÇll da exec~ÇãO das 
· -obrigações, inclusive a moecfa de p~gamento; regefn..sc 

segundo a. lei do Lugar da r~AACtiV~ c~ecução. · 
Parágrafo único. São vál_tda~ as ~~.r_i~~s contraí

das. no exterior, efetivamente em moeda estrangeira, 
para serem executadas no Brasil. 

J:\11. _54. As. 9brl&ações não o~i~_ndas dc:r~a:raçio 
de vontade ~~~:gem-se seguado ti lei que as estahelef:cu ou 
.-ando a lei dó lugar do f.íltó:·ou:ato que ltaesifeu.ori
eem. 

Art. 55. As obrigações ~rrent~ de:.~to~ ~l!~tos 
- regem-se segundo a lei do Jii8:àt·do"ato, mas a indtni~ 
~o a SC!'concedida oU reOOnhecída. hd Bfasil;Dão .. Po

··iará sei- iÃferior à pr.eivista, pâi3 O ca:sO~:ptta lei ~ilei
ra. 

Obn'gações cambúifi·t>_çhé~ ~ ·,. 
~-;:~' -.·~i . .;.:-:,;':,-0. 

Art, 56.. A capa€:idade ~a se b~r.~biahnente 
rege-se squildo a lei nacio~-o_y-d~çili<q :pu out.-a q~~ 
al!!;uma dessas declare oompc!tente. 
- Parágr.úo únicO. A incarmcidade· c:st:ibelecida por 

·uma das leis acima não prevâleêe se e dC:claraÇãô foi afir
máiiã nõ-Bfaiil ê o.sliO.atâriaê'CapQS4Uridcra-lei:br8si
leira. 
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Art._ 6_2. Não terão eticáci_a no Brasil, em matéria de 
transporte, cláUsulas constante.-; de contrato, _bilhete de_ 
passagem, conhecimento e outros documentos, O!J quais
quer -~isposições de direito estrangeiro, contrárias às re
gras do direito brasileiro gue vedam a exoneração deres
ponsabilidade do transportador, o estabelecimento para 
a mesma de limite infei'íor ao nele fixado e o desafora
mento do togar de destino para as respectivas ações judi
ciaiS. 

Relações de trabalho 

Art. 63. Ãs relações de trabalho iniciadas, exercidas 
ou concluídas em território br:asileiro aplicam-se as leis 
brasileiras referentes a direitos, vantagens e garantias, 
mínimOs~ do empregado. 

Parágrafo único, Dependendo tais direitp,s de prazo 
de atividade do empregado será também computado o 
tempo da mesma_ d_ecci:rrido no estrangeiro. 

Direito das sucessões 

Ar1. 64. A· sucess~o. legítima ou testamentária rege
se s~undo a le~do dom_icílio do falecido à data do óbito. 

§ 1'1 Quanto aos bens imóveis, a sucessão rege--se se
gufido ã lei dó lugar da situação à data do_ óbitO. ~ 

§ 2'1 É faCultado ao _testador domiciliado nO estran
geira: submeter sua sucessão. quanto aos móveis existen~ 
tes no- Biasit;. a_a:_regiriiC: da lei brasileira. 

§· 39' Ficam sempre·sujeítas às disposições da lei bra
sileira as heranças vagas_abertas no Brasil. 

Art. 65. A vocaçàq pafâ suceder em bens de estran
geiro existentes no BráSit será regulada pela lei brasileira 
e em benefrcio do cónjuge ou de filhos brasileiros, sem
pre que lhes não seja mais favorável a lei nacional do de 
cu jus. 

Parâgrafo único. A:vocação para sucedér em bens 
móveis, existentes- no Brasil, de brasileiro domiciliado no 
estrangeiro,_ serã- regulada pela lei brasileira e em benefí~ 
cio do c_ônjuge ou de filhos brasileiros sempre que lhes 
não seja mai.s favoráve,l a lei estrangeira. 

A~t. 66. A capacidade para testar rege-se segundo a 
fi:i micional do domiCíllO do testador. ou a lei da situação 
d<n'['T_~pectivosc bens na

1 
tempo do testamento. 

Pafágrafo- único .. Não serã invâlido no_ ªJasii, por 
defeito de capacidade, o testamento vâlido segundo a lei 
brasil,l:ira se· esta reger.~ sucessão . 

Lei geral do processo, e competência 

Art. 57. A substância, os efeitos e a fonri:aexttínscca Art. 67. A lei do tril;mnal onde tem curso o processo 
~ obrigação cambial são regulados pela lei do lugar ou seus inCidentes· rege a forma. a competência e a repre-
onde for a mesma ftrmada. sentação judicial das partes. 

Parágrafo únic_o·: __ Não serâ considerada_'_imhl nó: Bra- § 1' Além dos casos determinativos de competência 
siJ, por in_ob~ncia da forma extrínseca da lei estran~ constantes do Código de Processo Civil e de outros tcx-
geira. ;1 declaração cambial \!ãlida ségUndo- aJei brasilei- " ~·-·tos legais, é ajustiça brasileira competente: 

a) se tiver sidÓ-.eleita expressamente (art. _51,§ l'); r a. 

Art. 58. Q protesto cambial rege-se segundo a lei· do · 
lugar do aceite ou do pagamento. 

Art. 5_9. Aplicam-se ao cheque as disPosiÇões dos 
arts. 56, 57 e .S8. 

_Oiorlga<ões espodals de dk<lto muftloao e aéreo 

Art. 60. As avarias simples ou grossa~ _regulam-se 
pela lei brasileira se o porto de entregã da carga está si
tuado no Brasil. 

Art. 61. A assistência e o salvamentO, e o 'abalroa
mento, marítimos ou aéreOs, ocorridos ern portos;: ãg~as 
ou espaço territoriais de um Estado, regem-se segundo a 
lei do re&pectivo lugar; em região não submetida a qual
quer Estado, se os navios ou aeronaves têm a mesma na
cionalidade, pela lei nado na! comum; e, se for difererite, 
pela lei nacional do assistido ou abalroado, salvo se uma 
das nacionalidades for brasileira, caso em--que se a Nicará 
a lei brasileira. -

b) se se tratar de negQcio jurídico regido pela lei brasi
leira;, 

C) se o _r_êu possui bens n_o Brasil; 
d) se _apenas no Brasil for possível tornar efetivo o di

reito em ca·us-a. 
§ 2' Os tribunais brasileiros têm competência exclu

siva, de ordem pública (arts. t3 e 80), além dos casos que 
decor_rem de preceitos especiais, taxativos, para as causas 
referentes a: 

a) imóvel situado no Brasil; 
b) obrigação exeqUível no Brasil; 
c)_ contrato de transporte em que o lugar de destino 

seja o Brasil; · 
d) responsabilidade decorrente de fato ou ato verifica

do no Brasil; 
e}fafência ou concordata de come'rciante domicitiádo 

no Brasil ou que aqui tenha estabelecido; 
f) regulação de avarias se o porto de entrega da carga 

for O Brasil. 
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§ 39 A eleição 'de foço estrangeirO~ pactuada e;r<pres
samenie, será reconhecida se não_ versar sobre questões 
de estado ou assuntos de competência exclusiva dos tri
bunais brasileiros e_se não iinportar abuso de direito (art. 
12) ou ofensã à ordem pública (arts. 13 e 80)~ 

§ 49 A prevenção e a prorrogação de competência 
em favor de foro esüange"iro·se·rão recOnhecidas com _a,_s__ 

ressalvas do parágrafo anteriOr. -
§ 59 Não imPlica prorrogação (§ 49) o compareci

mento apenas para contesta_r a competência, ·ou para a 
defesa no méritO forçada-por ameaça-ou iffipOslção de 
medidas ·coercitiVas sobre a pessoa, direitos ati bens do 
réu. 

Imunidade internacional de jurisdição 

Art. 68. Os Estados estrangeiros bem como os Che
fes_de Estado, os agentes diplomáticos e membros da res
pectiva família que com eleS vivam, e oU_tras pessoas es
pecialmente índiCadas em atQ$. _int~_nacionais, gozarão 
no Brasil de imunidade de jurisdição civil e_criminal, es
tabelecida em tcªtados o:y _ _çogyçnçõ~ __ ou decorrentes de 
reciprocidade, devendo ser acionado perante os tribunais 
existentes no respectivo Estado. 

§ 19 Os agentes diplomáticos pOderão renunciar à 
imunidade de_ jurisdição de forma clara e inequívoca 
quanto à ação propo-sta, se devidamente_ autorizados 
pelo respectivo governo, sendo necessária para a respec
tiva execução_nova renúncia. 

§ 29 Nenhuma providência _c_oerc_itiva poderá ser to
mada que afete a inviolabilidade do..s papéis, arquivos e 
correspondência diplomática ou consular, ou da pessoa, 
bens e residência- oficial ou particular dos agentes diplo
máticos. 

§ 39 Os elementos de prova que se colherem, quanto 
aos crimes praticados pelas pessoas antes referidas, serão 
enviados _a_o Ministério da::;;_Relações Exteriores. -

§ 4Y Denegadas_ao Brasil e a seus representantes as 
imunidades acima previstas, em território de Estado es
trangeiro, poder-se-á, ind_ependentemente das providên
cias internacionais cabíveis, determinar a suspensão total 
ou parcial das imuoidades, no território n·aclnal, àquele 
Estado e seus representantes. . 

§ SY O Ministério- das Relações Exteriores prestará 
ou enviará aos tribynais br.aillriros, para os fins do pre
sente artigo, informações e esclarecimentos sobre as dis
posições pertinente.<: do direito internacional geral e de 
tratados e convenções, acerca da existência de reciproci
dade e, também, a respeito das pessoas que possuam a 
condição de agentes diplomáticos. 

§ 69 Compete ao Ministério Público Federral, de ofí
cio ou medi.ante solicitaÇão do Ministério das Relações 
ExteriOres (ConStituição, <lits. -8.,., I, e 81, IX}, a defesa 
das imunidades referidas neste artigo. 

Caução às custas 

Art. 09. Nas ações propostas perante os tribunais 
brasileiros, os autores nacion-ais ou estrangeii'õSréSiâen
tes fora do País, ou que dele se ausentarem durante a H
de, prestarão, quando o réu requerer, caução suficiente 
às custas, se não tiverem no Brasil bens que lhes assegu
rem o pagamento. 

Parágrafo _único. A catiçãõ serã-dispensada se os re
feridos autores satisfizerem as· conatções "da lei brasileira 
para a obtenção da justiç::(gi'atuita, dispensada a de resi· 
dência no Brasil. 

Regime das provas 

Art. 70. A produção e a apreciação judiciais da pro .. 
va regem-se segundo a lei do foro (art. 67). .. ~ 

§ 19 A admissibilidade dos .meios de prova, a su~ 
força probante, as presunções legais dependem da lei re
guladora do negócio jUrídico em causa. 

§ 2(1 Os atas públicos ou particUlares provam~se de 
acordo com a lei reguladora da respectiv<l forma (arts. 
23; 30 e 3t). 

DIÁRIO DO CO!'I_GRESSONACIONAL (Seção 11) 

Carta rogatória 

Art: 7C. A carta rogatória ema-nada de tribunais es
trangeiros competentes será cumprida no Brasil, após a 
concessão do exequatur pelo Presidente do Supremo Tri
bunal Federal (Constituição, art. 120, parágrafo únicO
d), pelos juízes e tribunais brasileiros com a observância 
das Toilnalidades da !ei brasileira. 

§ 19 A cartã-- rogatória deve ser legalizada pelo Côn
sul do Brasil e vir acompanhada de tradução ofiCiaL 

§ 29 Se for apresentada por via diplomática não ne
ceSsi~a- de legaliZaÇão consular, mas deverá indicar pes
~Qa ~reSponsável no Brasil pelo pagamento das despesas 
judiciãis, salvo nos casos de crime de ação pública ou do 
parágrafo único do art. 69. 

§ 3(1 A carta rogatória terá por objeto cita"C;ão e dHi
géncia de instrução dos processos, excluídas quaisquer 
meclidas de execução que dependam sempre de homolo

-gação (àrt. 72) da respectiva-sentença ou decisão-esJ.I:a.n
geira. 

§ 49 Não serã cumprida carta rogatória referente a 
processos de competência exclusiva dos juizes e tribunais 
brasileiros (arL67, § 29), 

Reconhecimento de. sentença estrangeira 

Art _72. As se!lt_enças e decisões estrangeiras, de tr1-
bunais O!J de outras_ ~utoridades que as possam _proferir, 
só produzem efeitos no Brasil após a respectivã.QÔmolo
gação pelo Supremo Tribunal Federal (ConstituiÇão, art. 
119, I, g), o que se dará, se nelas concorrerem o_s seguin
tes requisitos: 

I --virem revestidas das formalidades externas neces
sáríãs para que se tornem exeqüíveis, segundo a legis
lação do r.espectivo Estado; 

__ JI-:- haverem sido proferidas por juiz corripetente se
gundo a mesma legislação, salvo se versarem sobre ques
tões da competência dos tribunais brasileiros (art. 67, §§ 
}'?e 2<:>) que não foi afastada por eleição ou prorrogação 
legais (art. 67, §§ 39, 49 e 59); 

III- haverem sido citadas as partes ou verificadas à 
sua revelia segundo a legislação do respectivo Estado, 
-salvo se a citaç:ªo não foi realizada pessoalmente apesar 
de residência em lugar sabido e_certo ou se, feita por edi
tal, ele não foi este publicado com prazo razoável; 

IV- terem assegurado a defesa das partes; 

V- terem passado em julgado; 
VI -estarem devidamente le~aiizãdas pelo CÔnsul do 

Br-~sH; 

VII -estarem acompanhadas de tradução feita por 
tradutor oficial 

Art. 73. A homologação da sentença ou decisão es
trangeira se fará pelo processo que o Supremo Tribunal 
Federal estabelecer no seu Regimento. 

_ Art. 74. O processo da execução e o de seus inciden~ 
tes serão regulados pelas normas estabelecidas para a 
execução de sentença brasileira da mesma natureza. A 
interpretação da sentença e os seus efeitos serão determi~ 
nados pela lei do país em que houver sido proferida. 

Art. 75. A homologação de sentença estrangeira de 
falência uão prejudicará os direitos dos credores co_m ga
rantia real no Brasil, que poderão executar os respectivos 
bens, nem dos outros credores aqui domiciliados com . 
açõ.es ajuizadas contra o falido à dat~ da homologaç_ão, 
que poderão nelas prosseguir e penhorar os bens aqui si
tuados. 

§ l9 Os credores residentes no Bi'asit, que não hou
verem sido citados para tomar parte em concordata ou 

_em quaisquer meios_: preventivos da falência não ficarão a 
eles sujeitos, apesar de aprovados pOr sentenças estran
geiras homologadas no Brasil. 

§ 29 Os credores ?o est~bdecimento existen~e no 
BraSil-(art. 61, § 2o;i: e) serão pagos pela respectíva massa, 
de preferência aos credores do estabelecimento no es
tr_angeiro. 
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§ 39 ·Independentemente da homologação es-6 com a 
exibição da sentença e do. ato de 'nomeação, em forma 
.autêntica, os sín-dicos ou outros representantes legais da 
massa falida terão qualidade para, como mandatários, 
!equerer diligências assecuratórias de direito e inte"fttar 
ações, umas e outras dependentes, afinal, da mesma ho
mologação. 

Aplicação do direiw declarado competente 

Art. 76. O juiz e as autoridades ãplicarão de ofício o 
direito estadual, municipal, particular ou estrangeiro, 
declarado competente, sendo-lhes, porém, facultado de
terminar diligências para a apuraçãO do teor, vigência e 
interrretação de tal direito. -

Parâgrafo único. Entre as medidas cabfveis para a 
apuração acima se incluem a apresentação de cópia au
têntica de publicação oficial, a citação de obra notável 
não contestada, o parecer ou o depoimento,_ inclusive 
atravês--de Cari"as rogatórias, de juristas especializados ou 
advogados militantes, o pedido de informações aos Mi
nistérios da Justiça e das Relações Exteriores, a consulta 
a associações dedicadas à maléria. 

Art. 77. Na observância do direito declaraQ.o corn
pete~te, as disposições des·te- não serão aplicadas pelO 
juiz brasileiro a bens que estão sujeitos, pela lei de sua si~ 
tuaÇão, a normas diferentes. 

Ãrt. 78. N"a observância do direito estrangeiro de
-clarado competente, o juiz brasileiro atenderã às di_~po
sições do mesmo direito sobre a respectiva aPlicação, in
clusíve a referência a outro direito com base em crit~rio. _ 
diferente, religião, raça, orlgem, naturalidade, nacionali
dade, domicílio, vizinhança, residência, território, etc. 

Parágfafo lÍniCõ. A iefeiência acima só ficará ek _ 
cluí_da se não fQr feita_ ao direito br.asileiro ou se não for 
feita a qualquer outro direito que afinal a aceite, 

Direitos adquiridos no esrrangeiro 

Art. 79. São reconhecidos no Brasil direitos adquiri
dos no estrungeiro em virtude de ato ou julgamento ali 
realizados, de acordo com o direito estrangeiro_ vigoran
te, salvo se for caso de competência exclusiva do direito 
brasileiro,_e observadas sempre as reservas da fraude à 
lei e da ordem pública (art. 80). 

Limite geral da ordem pública e adaptação 

Art. 80. As leis, atas e sentenças de outro país, bem 
como quaisquer declarações de vontade ali formula<las, 
não terão eficácia nO Brasil quando ofenderem a sobera
nia nacional, a ordem pública, a moral e os bons costu
mes. 

Parágrafo único. Poderão ·ser admitidos, por moti
vos _de justiça -e equidade, declaração e reconhecimento 
de efeitos parciais qUe se aproximem dos permitidos pelo 
direito brasileiro (parágrafo único do art. 40). 

CAPITULO !V 

D~sposlções de D~reito IDtertemporal 

Art._ 81. A lei nova terá apliCação iffiediata, nãÕ po
dendo, todavia, prejudicar o direito adquirido, o ato 
jurídico perfeito e a coisa julgada (Constituição, art. 153, 
§ 3•). 

§ }9 Consideram-se, adquiridos assim os direitos que 
o _seu titular, ou alguém por ele, possa exercer como 
aqueles cujo começo de exercício tenha termo prefixo, ou 
condição preestabelecida, inalterável a arbítrio de ou-
trem. 

§ 29 Reputa-se ato jurídico perfeito o já consumado 
segundo a lei vigente ao lempo em que se efetuou, 

§ 3Q Chama-se coisa julgada, ou caso julgado, a 
decisão judicial de que já não caiba recurso. 

Art. 82. Os falos iniciados, porém ainda não com
pletado~. regem~se segundo a lei nova. reconhecidos os 

-respectivos elementos autónomos que se realizam, vali
d~mente, de acordO com a lei anterior. 
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§ l'~ A lei que aumenta prazos em curso aplica-se 
imediatamente, computando-se quando foram também 
observados Os n;quisitos da lei nova, o tempo decorrido _ 
na vigência da lei antiga. 

§ 2'~ A lei que diminui prazos em curso aplica-se ime
diatamente, correndo os nQvos prazos da vigência da 
mesma lei, salvo se os prazos terminarem antes, de acor
do com a lei anterior. 

§ 3"' A lei nova não prejudica a maioridade já com-
pletada na vigência da lei anterior. -

§ 49 Se a leí nova cria direitos nas relações de traba
lho público ou particular, -condicioriarido-os a certo pra
zo:-de atividade, computa-se tambêm o tempo decorrido 
anteriormente à referida lei. 

Art. 83.- A forma ex.trínseca dos atas l:'ege-se segun: 
do a lei do t_~mpo em·que se praticaram. 

§ 19 Não serã, entretanto, com base naquela lei, de
clarada a r::u,diQ.aQ_~ dç_ um contrato, por simples defeitO 
de forma extrínseca_, após a vigên'cia da lei que o conside-
ra vãlido. · 

§ 2t O testarneri.to serâ co"nsiderado vâlido se tiver 
observado as formalidades da lei do tempo de sua feitura 
ou do dia da morte.do_ testador. 

Art. 84. No relativo ao crim~ e à pena aplicar-se-ã a 
lei anterior, sãlvo quando agravar a situação do réu 
(Constituição, art. I 53, § 16). 

Art. 85. A Id processual aplica-se desde logo aos fei
tos pendentes, permanecendo, porém, vãlidos os atas já 
realizados- com observância da lei anterior. 

§ 19 A competência, reconhecida por decisão defini
tiva, não será alterada. 

§ 2"' Os prazos em: curso consideram-se recoffieçadOS 
na data da vigência da lei i1ova, e por ela- serão--regula
dos. 

§ 3<:> Os recursos admitem,-s~ segUndo a lei 'Yigente ao 
tempo da decisão; os já interpostOs serão- mantidos, 
observando-se, no_ ~pectivo processo e julgamento, as 
novas disposições. -

CAPITULO V 
D~sposlções sobre Computaçio de Prazos 

Art. 86. Salvo disposiçõeS esJ)eclãl, cOmputam-se os 
prazos excluído o dia do começo e jncluido o do venci
mento. 

§ 19 .se este ocorrer em sábado, domingo ou dia re:: 
riado, considerar-se-li. prorrogado o prazo até o seguinte 
dia útil. 

§ 29 Nos prazos atê quinze días, se o começo for 
uma sexta feira, será transferido para a segunda~feira 
imediata e, se esta for feriado~ para o seguinte dia útil. 

§ 3'i' OS prazOs QUe-correm da publícação Cm jofna1 
que divulga atas oficiais serão dilatados de um dia se 
não superiores a _q-lii11ze dias e se o mesmo jornal cir~lar 
à tarde. 

Art. 87. O dia será o intervalo in~eirQ, que decorrer 
de zero a vinte e quatro horas. 

Art. 88. :Meado considera~se. em qualquer mês, o 
seu dêcimo quinto-dia. 

Art. 89. Os prazos de meses e de anos terminarão 
em dia que tenha, no último mês, o mesmo número do 
dia de sua data. 

Parágrafo único. Se no mês ou ano não houver dia 
correspondente, o prazo tenninarã no primeiro día sub
seqUente. 

CAPITULO VI 
Disposições Gerais e FlDals 

Conflitos interestaduais de leis 

Art. 90. Aplicam-se aos conflitos de leis estaduais 
do Brasil, no que for cabível. preceitos do Capítulo 111. -

Art. 91. Os preceitos dos artigos anteriores aplicam~ 
se, no que couber, sem prejuízo de convenções interna
cionais ratificadas pelo Brasil. 

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção II) 

Art. 92. Revogam-se as disp9sições em contrário, 
nomeadamente a Leí de Introdução ao Código Civil. 

Art. 93. A presente lei entrarã em vigor, no Brasil e 
no estrangeiro, em de de 19 

Justificação 

Em carta que me endereçou, o eminente Professor Ha
- roido Valadão. mestre de tantas gerações, assim justifi-

-- cou·o-projeto ora submetido à apreciação desta Casa:-

"L . Como é do seu conhecimento, fui encarre-
--gado, há tempos, pelo Governo Federal, da redação 

de um Anteprojeto oficial de reforma da nossa_ L~i 
de Introdução dO Código CiVil, aprovado pelo De~ 
creto Lei n'i' 4.657, çlesetembro de 1942, ainda em Vi~ 
gor coiTl ligeitã:s- alterações dii Lei nQ 3.238;-de !9 de 
agosto de 1957! 

II. Fi-lo em Anteprojeto oficial, autorizado pe-
los Decretos números 51.005 de 1961 e 1.490 de 
1962, anteprojeto publicado no Djário-OúCial da 

-União de l~ de.maio de J964-, Suplemento n"' 92, e 
no Boletim do Ministério da Justiça, n'i' 140, de- rio~ 
vembro de 1964, pãgs. 21 a 67, seguido de ampla jus-
tificação de_cada texto, págs. 68 a 234. Tambêm no 
meu livrei, Material de Classe de Direito Internacio
nal Privado, I 3~ edição, 1984, págs. 119 a 1 52." 

Tive õcasião de dizer, na respectiva exposição in~ 
trodutória do Anteprojeto , que o método adotado 
foi o de estabelecer soluções justaS~ eQuitativas e 
brasileiras, acompanhado os grandes progresSõs 
contemporâneos, com a diretriz de meus trabalhos 
jurídicos, de democratização, hum::tnização do di
reito a fim de que este atenda ao interesse de todos e 
não ao de alguns ou de pequenos grupos, 
ampliando~se cada vez mais, para profeg"C'ir -os fra~ 

GOS, os humildes, os que ainda estão r:ia periferia de 
nossa ordem jurídica. 
~ D-6starte a n";inha preocupação fOi a de evrtar re

gras absolutas, de extremo rigor lógico, que podem 
se muito elegantes, mas levam, tantas vezes, a resul-
tados iníquos, desumanos. -

Para cada problema busquei, desde logo, tomar 
seus pontos cardeais: verticalmente, vi as soluções 
ãpi'esentadas através da história, em especial do di~ 
reito pátrio; horizontalmente, considerei, no plano 
do direitO comparado, as medidas adotadas noutros 
países pelos estrangeiros que são nossos p6steros no 
espaço; superionnente, procurei a fundamentação fi~ 
losófica, moral, e mesmo jusnaturalistica; e, realisti
camente, levei em conta as experiências· que todo·s 
encontramos nas decisÕCl> dos tribunais, r:tajurispru~ 
dência que é a tábua de logarítimos dos juristas e, 
também, na prática do povo e das autoridades, e, 
ainda, -nos fatores sociais e econômicos. Em coroa
mento final atendi ao espírito demoCrátiCo, Seguhdo 
o qual a lei ê feita para felicidade do povo e não no 
interesse de seus autores ou aplicadores. 

-um códi&"o Ôu uma lei não pode ser um tfãt8dQ 
intC&fat-de lógica ou de ciência jurídica. Çonsti~ui 
um gUia, um roteiro, em contínuo aperfCiçoamento 
para o pOVo e as autoridades na estrada da justiça, 
fundado na experiência, orientado pelo progresso, 
apontando marcos e encruzilhadas da planície, mas, 
tamb~m. salientando pontes, túneis e precipícios e 
mesmo avisando das curvas e desvios necessários. 

E daí textos que representam Simples compro.. 
missas, preceitos incapazes de ser generalizados, 
fórmulas necessariamente enfáticas, soluções que 
precisam ser incompletas e omissões que devem per
manecer, pois a opção ainda não pode ser definitiva 
e hã de ser deixada àjuri:;prudência e à prática, mais 
próximas da vida. 

Entre as príitcipaís inovações da Let üeral, que é 
profundamente democrática, destacam-se a publi
cação em avulsos no Brasil e no exterior; a sua vi~ 
gêricia tambêm na plataforma submarina; a sua re-
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vogação por força do costume ou desuso, geral e 
contínuo, confirmado pela jurisprudência, permitin
do participação direta do povo no progresso jurídi
co; -a admissão da escusa de sua ignorância p-or par
te de indivíduos rústicôs habitando longe do~ nú
cleos urbanos; a unifOrmização da jurisprudência 
através de Resoluções do Supremo Tribunal Fede
ral; a interpretação na base do bem comum, da justiça 
social e da equidade; a condenaçio do abuso do direi
to, ·quer por ação, quer por omissão, não sendo mais 
·~protegido o direito que for ou deixa_r de ser exerci· 
do, em prejuízo do próximo ou de modo egísta, ex· 
cessivo oU anti-social" (art. ll). 

Em matéria de direito internacional privado, o An· 
teprojetO deixou de lado OS critérios simplistas ê SU• 

pera:dos, de lei nacional oú de lei de domicHio, siste
maticainênte para grandes grupos de relaçõesjurídi· 
ca:s;- disciplinou~se em categorias mais restritas, bus· 
cando outros critêriOS menos lógicos pOrêm mais 
jUStoS, equí(atiVOS, prãticos "e efetivos, da lei da resi· 
dência habitual, da lei da situação principalmente 
dos imóveis, regendo pela lei brasileira a sucessão 
quanto aos aqui situados, da lei do lugar da exe· 
cução, da lei mais favorável aos atas, ao filho, ao in
capaz, ao aliinentando, etc ... , da lei brasileira em de· 
feSa dos intel-esses do País e dos brasileiros, etc ... _ . 

A prõpóSifo dei- direito intertemporal, o Antepro~ 
jeto esta:va limitado pelo preceito cons_titucional, 
que ~r a forma brasileira da não retroatividade, dores· 
peiiO ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito e 
à coisa julgada. Mas regulou os problemas dos atos 
Complexos, iniciados e não c-ompletados, dos prazos 
em CJjrso, etc. Finalmente, sobre a computação dos 
p-ra:tõs, uniformizou-critérios tradicionais, que eStã- -
vam, às vezes, tumultuados, em diversas leis civis, 
processuais, administrartvas ... 

Ill. O eminente_ Ministro da Justiça de então, 
Professor Alfredo Buzaid, nomeou Com_i_ss_ã_o Revi
sora do Anteprojeto fntegrada pelos segUintes juris
tas, Ministro- Luiz Gallotti, Professor Haroldo 
Valladão, e Desembargador Oscar TenóríO. 

Essa comissão, com base em nosso Anteproje!o 
redigiu um outro, na matéria, com o título, Projeto 

-de Código de Aplicação das Normas Jurídicas, con
tendo os seguintes Capítulos: I, Disposições Gerais 
sobre a Lei e OUlras Normas Jurídicas, II, Dispo
sições sobre Tratados e Convenções Internacionais, 
e Decretos e Regulamentos, UI, Dtspos"ições de Di
reito Internacional Privado, IV, Disposições de Di
reito lntertemporal, V, Disposições sobre compu
taÇão de prazos, Vl, DispOsições Gerais, Fiilais 
Completas, Interestaduais de Leis. 

1\gora que o Projeto de Código Civil está em ple
no andamento, parece-me urgente a apresentação e 
aprovação de nova Lei de Introdução, pois a antiga, 
de 1942, está superadíssima. 

É este o respectivo Projeto que levamos ao seu 
alto conhecimento, muito agradecendo a sua exce
lente cooperação, na matéria, apresentando-o ao 
Congresso Nacional." 

Não me aventurei a modificar qualquer dos dispositi· 
- vos propostos no trabalho do ilustre Professor Haroldo 

Valladão, e que serão, todos eles, objeto de ex_ame pela 
douta Co_mis];ão de Constituição e Justiça e pelo Ple
nãrio da Casa. 

Devo, entretanto, recordar que a Lei n'i' 6.515, foi sá
bia ao dar a seguinte redação aos§§ 5'i' e 69 do art. 7' da 
Lei de Introdução ao Código Civil: -

"Art. 7'i' 

§ 5'>' O estrangeiro casado, que se naturalizar 
brasileiro, pode, mediante expressa anu_ência de seu 
cônjuge, requerer ao juiz, no ato de entrega dq de
creto de naturalização, se apostile ao mesmo a 
adoção do regime de comunhão parcial de bens, res-
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peitados os direitOS--de terceiros e dada esta adoção 
ao competente registro. 

§ 69 O divórcio realizado no-estrangeiro, se um 
ou ambos os cônjugeS fore-ni brasileiros, só será re
conhecido no Brasil depois de três anos da data-da 
sentença, salvo se houver sido antecedida de_s~pa
ração judicial por_ igual prazo, caso em que a homo
logação produzirá efeitõ imediato, obedecidas as 
condições estabelecidas para a eficácia das sen
tenças estrangeiras no País. O Supremo Tribunal 
Federal, na forma de seu regimento interno, poderá 
reexaminar, a requerimento dQinteressado, decisões 
já proferfdas em pedidos de homologação de sen
tenças estrangeiras de _divórcjo __ Qe brasileiros, a fim 
de que_ pas.c;em a produzir todos os efeitos le_gais.'_' 

Ê a modesta_ contribuição que me cabe trazer, neste 
momento, ao estudo de tão importante proposta legisla-

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção Il) . 

LEIN' 3.807, DE 26 AGOSTO DE 1960 

Dispõe sobre a Lei Orgânica da Previdência So-
cial. 

.... -.-.--;.~ ......... -........ ~ ... ,/~ .............. . 
Art. 39. A cota de pensão se extingue: 
a) por morte do pensionista: 
b) pelo casamento de pensionista do sexo feminirio: 

. c) para os filhos e irmãos~ desde cjue iiãO-Selldo ínvãli~ 
dos completem 18 (dezoito) anos de idade: 

d) para as nthas e irmãs, desde que não sendo inváli
das completem 21 (vinte e um) anos de idade: 

c) para as pessoas do sexo masculinQ designada na 
foi-iria do§ 19 dC? art:: 11; desde (j_ue complete 18 (dezoito) 
anos de idade: - - - - -- -

f) para os pensionis1_!1-s -inválidos se cessar a invalidez. 
§ 19 Não s_e extinguirá ã cota de pensão de pessoa 

designada na f<?Ima do§ 1_9 do art. II que, por motivo de 
tiva. -- --- idade avançada condição de Saúde ou em razão dos en.: 

Brasília, 4 de dezembro de 1984. -Nelson Carneiro. cargos domésticos continuar impossibilitada de angariar 

(À Comissão de Consritulção e Justiça) 

PROJETO DE LEI DQ SENADO 
n' 2Ó5, de 1984 

uAitera dispositivo da Lei Orgânica da Previdên
cia Social, de moda a estabelecer que a pensionista do 
sexo feminino mantenha o direito à sua cota de pensão 
em caso de novo matrimônio, com pequeno desco~.to 
para a finalidade que especifica". 

O Congresso Nacional_decreta: 

Art. {9 O art. 39 da Lei n9 3.807, de -26 de agoStO de 
1960, passa a vigorar com as- seguintes mOdificações: 

"Art. 39. A cota___da pensão se extingue: 

a) por morte do pensionista; 
b) para os filhos e irmãos, desde que, não sendo 

inválidos, completem dezoito (18) anos de idade; 
c) para as filhas e irmãs, desde que, não sendo 

inváTídas, completem VíOte e um (21) anos de idade; 
d) para a pessoa do sexo masculino designada na 

forma do§ 19 do art. II, desde que complete dezoito 
(18) anos de idade; 

e) para os pensionistas inválidos, se cessar a in
validez. 

§ 39 A pensionista viúv-a que vier a contrair 
novo matrimônio não terá extinta a s_ua Cota de Pen
são, mas sofrerá dez por cento (10%) de desconto no 
benefício, destinada a importância correspondente a 
creche _ou instituição de menores abandonados, a 
critêrio da Prevídên_cía SoCial." 

Art. 29 Esta lei entrará em vigor na data de sua 
publicação. 

Art. 3~ Revogam-se as disposições em contrário. 

Justiflcaçio 

meios para o seu sustento, salvo se ocorrer a hipótese da 
- alínea b desde artigo. 

~ 29 ·para os efeitos da concessão ou extinção da pen
são à inValidez de dependente deverá ser verificada por 
meio de exame: médico, a cargo da Previdência Social, __ 

(Às Comissões de Constituição e Justiça e de_ Le
gislação Social) 

O SR. PRESIDENTE (Lomanto Júnior)- Os proje 
tos que acabam de ser lidos serão publicados e remetidm 
às coinissões Competentes. 

Sobre a mesa, ~omunicação que vai ser lida pelo Sr. 19-
Secretário. -

t lida a seguinte 

Brasília, 3 de dezembro de 1984 
Senhor Presidente, 
Nos termos do§ }9 do art. 10 do Regimento Comum, 

tenho a honra de comunicar a V. Ex•, para os devidos 
fins, que esta Liderança deliberou propor a substituição 
do nobre Sr. Sen~dor Morvan Acayaba, pelo nobre Sr. 
Sena_d_o_r Amaral Peixoto, na Comissão Mista do Con
gresso NacíOnal que darã pa"recer a Proposta de Emenda 
à ·constituição- n9 85, de 1984. 

Aproveito a oportunidade para renovar os protestos 
de mais alta estima e distinta consideração. - Aloyslo 
Chaves, Líder do PDS. 

O-SR. PRESID~NTE (Lomanto Júnior)- Será feita 
a substituição solicitada. 

Há oradores inscritos. 
Concedo a palavra ao nobre Sr. Senador Fábio Luce

na. 

O SR. FÁBIO LUCENA- (PMDB- AM. Pronun
da o ~e8:!linte diSC~;~~so. Serp reVi"são do orador.) __:_·-sr-. 
Presidente, Srs. Senadores: 

Compareço à tribuna do Senado Federal pela derra
deira vez, ao longo do períódo legislativo de 1984. Can-

A legislação em Vígõr;peroarog-óaChamadaLe~fesso que venh~ animado ao mesmo tempo de espe--
gâriiC3. da Previdência Socfal (n9 3.600, de 26 de agosto rãnças e de apreensões, Sr. Presidente. Esperanças, por-
de 1960), estã:belece-que, para:a-penSíOi1ista dO sexCI!éffii-:: que é indiscutlyel que as perspectivas que se entreabrem 
ninO, a-cota da -pensão se eXfíngu-e-petO casamento. para o futuro de nossa Nação são de fato alentadoras; 

O nosso projeto: apresenta -por- sugestãO do Sr.· Rai:· apreensões porque o Congresso, ao que tudo indica, não 
mundo Campos de Oliveira, residente no Rio de Janeiro, se:á convocado extraordinariamente. Pertenço àquele 
determiria que não maís"-se extii:t&a a pensão pelo novà gênero de pessoas, Sr. Presidente, que se deixam assaltar 
matrim-ônio, impondo-Se~the, tão:somerite, um desconto -não apenas pela apreensão, mas atê pelo temor, toda a 
à base:- de dez por -cento para finalidades assistenciaiS vez que o Congresso Nacional entra em recesso t'ão pro-
( destinadas as importânciãs correspondentes, a critêrios longado, como este recesso constitucional que se inicia 
da Previdência Social, a creche ou instituição de menores no dia 5 de dezembro e se prolonga atê o fim do mês de 
abandonados). fe'{ereiro _do pró~}m9 ano. Durante es_ses 90 dias, o povo 

Parece-nos solução muíto mil.ís-]USta-00 Cjtie à-C-CiiiS:ig- brasileiro, os Estados brasileiros ficam emudecidos, sem 
nada presentemente na legislação. - voz no Parlamento_ Nacional. E o Poder Executivo, ao 

Sala das Sessões,_4 de dezembro_ de 1984. _Nelson contrário, fica livre, com as mãos soltas sem ter quem o 
Carneiro. fiscalize, nem mesrrio quem o acoriselhe na órbita do Po-
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der !--egislativo. Tárna-se, então, muito fáci) que, dentro 
do Executivo, certas e deterníinadas vocã.ções arbitrárias 
ensejem soluções que não se coadunem com os reaiS inte
resses -da nacionalidade. 

EssaS apreensões e essas esperanças são naturais. To
davia, no.momento em que temos a convicção de que o 
País vai passar por uma transição; do regime autoritário, 
que se prolongou Por nrais de 20 anos, para um novo re
gime que não tenho condições, ainda, de definir, mas cu
jo~ deliil.eame!_ltos nos oferecem a pefspectiva de que se-
jam um regime embasado no estado de direito, um regi
me democrático, sob o impêrio da lei e das gafantias-fl.m
damentais para o exercício dá cidadania. 

Nãç. ~eveli!QL~~~ podeiTtos esconder que essa tran~ 
sição se processa sob uma herança muito pesada, porque 
certos e determinados valores fundameDtais de nossa Pá
tria foram quase destruídos pelo autoritarismo, que em 
20 anos enquistou a ilegitíril~dade no poder; a_utorit3.ris- _ 
nio que teve como governantes homens que se hermcti
zaram em bnnkers de onde, a seu bel prazer, compostos 
de cinco ou de s_eis-pensamentos, pensaram e agiram du
rante_ este tempo todo em nome e_contra a Nação indefe-
sa. 

A herança é pesada e, em certos sentidos, amÚga. 
Muitas das lutas dos democratas do_ Congresso Nacional 
fizeram-se ruir, ao longo deste ano, como a âurea opor
tunidade de se restabelecer a eleição direta para Presi
dente da Repóblica. E, ao invés de, neste momento, es
tarmos nós, apenas 686 cidadãos brasileiros, encarrega
dos de eleger o sucessor do Presidente_ João Figueiredo, 
esta tarefa, neste exato momento, poderia estar empol
gando a ~ação inteifa, porque poderia estar competindo 
a mais de 60 milhões de brasileiros. Baldados esses es
fol-ços tOdoS, resl.a-nos fazer a transição pela via que a 
Constituição nos reserva, pelo Colégio Eleitoral, que não 
direi legitimado, mas convalidado pelas inequívocas de
monstrações da manifestação pública, de apoio ostensi
vo à eleição do candidato da Aliança Democrática para 
a Presidência da República. Não quero comentar as he
ranças, o trabalho e o esforço angustiante que aguardam 
pelos futuros governant~, que haverão de receber do 
Congresso Nacional, não tenho d_úvida, o apoio indis
pensável para que se promovam as reformas fundamen
tais que es_tão sendo reclamadas pela Nação dos brasilei
ros, acrescentando que, sem essas reformas, o continuís
mo não será jamaiS banido nem do céu, nem da terra de 
nossa grande Pátria. 

Desejo recordar ao futuro Presidente da República, 
Dr. Tancredo Neves, o exemplo do General Charles de 
Gaulle, quando, chamado a reconstruir a França arrasa
da, soiinho naquela missão, sustentado pela fortaleza da 
opinião póblica francesa, fez convocar imediatamente o 
famoso Conselho dos Sábios, composto dos dez homens 
mais ilustres, famosOs -e sÁbios que havia na França; re
presentantes dos Partidos políticos; dos intelectuais; das 
universidades; dos trabalhadores e alguns deles, inclusi-

- ve, que representavam o pensamento dos responsãveis 
pelo arrasamento da França. -

No interregno que _nos separa da posse do Presidente 
da República, Dr. Tancredo Neves, bem que S. Ex• po
deria repetir aquele gesto de grandeza do General De 
Gaulle que foi, sem sombra de dúvida, o esteio maiOr da 
restauração, não digo da ec,onomia, não digo das insti
tuições, não_digo, também, apenas das estruturas sociais, 
mas digo, sobretudo, pela restauração_ da honra da 
França aniquilada. 

A tarefa será árdua, Srs. Senadores. Aqueles qui hoje 
lançam as _desconhecidas e desastrosas propostas para 
que o futuro Presidente da República convoque eleições 
diretas, -imediatamente ao dia de sua posse, estão agindo 
como nefelibatas, totalmente a_Iheios à realidade em que 
vive o nosso País. Por conseguinte, não foi sem nenhuma 
surpresa que vi as idêias do Govenlã.dor- do EStã.do do 
Rio de Janeiro, o eminente Governador Leonel Brii:ola, 
grande homem, sem dóvida, não foi sem alguma surpre
sa que vi as Idéias do governante carioca coincidirem 
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com as proposituras do candidato_do PDS à Presidi:~cia 
da República, o Deputado Paulo Maluf. 

Somente aqueles, Sr. Presidente, que desejam, de fato, 
tumultuar os. primeiros passos do futuro Governo; como 
que pretendendo inocular nas pernas dos futuros gover
nantes o vírus da paralisia infantil, s6 posso ver e enxer
gar nessas pretensões de tumulto um desserviço à Nação 
tão desservida, por mais de duas dêcadas, por governan
tes que simplesmente se afastaram do povo, que viraram 
suas costas à Nação brasileira, que fizeram e desfízeram 
e quase que.transformatam esta Nação numa argentina, 
onde_ os tambores e atê os hinos só serviam para caden
ciar a marcha dos--aSsassinOs. 

Felizmente, Sr. Presidente, ficamos livres dessa tor
menta, desse pesadelo. As eleições realizar-se-ão, sem 
dúvida, dentro do clima de ordem reclamado pela Nação 
brasileira, com o Sr. Deputado Paulo Maluf compare
cendo ao Colégio Eleitoral, com o Sr. Tancredo Neves 
ali comparecendo, e com um dos dois recebendo, com 
honra e dignídade, o veredictum que serâ pronunciado 
no dia 15 de janeiro pelo Colégio EleitoraL 

Não posso dizer, todavia, que passaremos um Natal 
tranqUilo, como não posso afirmar que será feliz a trans
posição para o ano que se avizinha. Com o Congresso 
Nacional f~hado, ninguém pode ter certeza de que a 
normalidade institucional será plenamente acatada neste 
País, apesar das garantias afirmadas e reafirmadas pelas 
nossas autoridades mais responsáveis, inclusive e princi
palmente pelo Senhor Presidente João- Baptista de Oli_-__ 
veira Figueiredo. Não Srs. Senadores, o Congresso Na
cional em recesso é sempre um risco, é sempre- um pe5ã;. 
delo. Mas, como a Constituição aSsim o detefmlri:ã -e 
como na forma da Constituição não se agiu para que o 
Congresso Nacional fosse conVocado extraordinaria
mente pelo Sr. Presidente do Senado Federal, só temos 
que acreditar nas palavras das autoridades, notadamente 
das autoridades militares, que empenharam a sua pala
vra e até a sua honra no sentido de que a sucessão presi
dencial se processará. dentro da normalidade constitucio
naL 

Sr. Presidente, a hora da despedida não é e nunca foi 
momento agradável. 

Somente no próximo ano, querendo Deus, estarei -de
volta a estra tribuna. No ano passado, não pude partici
par das sessões_fimii_s do Senado Fed_eral, porque grave 
enferniidade me fez recOlher por alguns meses ao leito 
hospitalar. Mas desejo, nesta oportunidade, dirigir-me a 
todo o Senado _da República para recordar que no dia I 9 

de dezembro do ano passado, o Senado federa_l, por 
maioria -absoluta dos seus Membros, fez sustar 4 proces
sos que se desenrolavam contra mim no Supremo Tribu
nal Federal. 

Não venho à tribuna, hoje, para agradecer ao gesto 
dos meus colegas Senadores me assegurando a imunida
de constitucional para permanecer na tribuna," mas para 
garantir ao Senado e aos Senad_ores que S. Ex~sjamais se: 
arrependerão de terem aplicado em relação a mim a ga
rantia da imunidade prevista na Constituiç-ão FederaL 

Assim, S'r. Presidente, dirijo-me aos funcionários ôo 
Senado Federal, aos funciOnârios dO meu gabinete, em 
particular, que tanto me ajudaram ao longo deste ano, 
aos servidores, do plenário, aos servidores da Taquigra- -
fia, aos servidores da Secretariá da Mesa do Senado, das 
comissões técnicas, dO Centro Gráfico do Senado, do 
PRODASEN para realçar na figura de Dona Edith -
esta adorável funcio.nãria que :representa; ·no plenário, o 
funciánalismo do Senado Federal -(Muito bem! Pai· 
mas) o empenho, a dedicação, o denodo e o entusiasmo 
dos funcionários do Senado, sem os quais os Senadores, 
obviamente, jamais desempenhariam o mandato quere
ceberam do seu povo e de seus Estados. Dirijo-me ao 
Líder do Partido DemocráticO Social, Senador, Profes
sor, Aloysio Chaves, para, em nome do Estado do Ama
zonas, tornar público a S. Ex' o reconhecimento do meu 
Estado pela ajuda que S. Ex• em tantos projetas de inte
resse do meu Estado, aqui, pronta e espontaneamente, 
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ofereceu à bancada federal do Amazonas no Senado Fe
deral. Peço, ainda, ao Senador Aloysio Chaves que, no 
correr do restante de nossos mandatos, tenha a mesma 
paciência_ para com os mais jovens, para--com aqueles 
que, como eu, aqui chegaram depois dele e qu'e, anima
dos pelo entusiasmo natural, a juventude, ora são rebel
des, ora tolerantes recordando que na reg!~O amaZónica 
onde _nascemos, eu o _Líder do_ PDS, ~ _âguas da Bacia 
Amazônica nem sempre são rebeldes ou revqltas, porque 
tambêm lá existem os lagos macilentos e os remanços 
macios. 

Dirijo-me ao Líder do PTB, o eminente Senador Nel
sõn Ca._r_neir_o, para agradecer a S. Ex• as lições prOfun
das, fecundas e facundas, que ao longO desses dois anos 
recebi de S. Ex• · ·· 

Dirijo-me ao Líder do meu Partido, Senado_r Humber
to Lucena, que é meu tio, para agradecer ci S. Ex~ as 
liçi)~ e, sobre~udo, a orientação e o c_uidadq_ que teve 
principalmerlte cOm os primeiros passos, no início do 
mandaJo do Senador amazonense, que, em verdade, cau· 
sou muito trabalho aos Colegas da Bancada do PMDB·e
da Bancada do PDS, mas trabalhos movidOs pela .melhor 
das intenções, como as de _discutir em profundidade, 
como as de debater a fundo os grandes problemas nacio
nais; grande empedermido que sou de que só a disc_uSsão 
é que conduz à luz da verdade. 

O Sr. Nelson Cllllleiro - Permite v. Ex• uffi- aParte? 

O Sr. Virgílio Távora- Permite V. Ex' um aparte? 

Ó SR~ FABIO LUCENA- Ouço primeiramente V. 
Ex~. nobre Senador Nelson Carneiro, com muita honra. 

O Sr. Nelson Carneiro- Nobre Senador Fábio J..uce
na, agradeço penhoradas referências que V. Ex• faz à 
nossa tradicional colaboração nesta Casa, juntos traba
lhamos petas mesmos objetivos. Quero âizer que V. Ex• 
trouxe para esta tribuna os ímpetos da juventude a con
trastar com a tranqüilidade dos mais velhos. Mas, nem 
por isso·, V. Ex' crioU qualquer atrito nem se f~, aqui, 
inimigo ou adversário de ninguém. Ao contrário, a ju
ventude de V. Ex~ rejuvenesceu esta Casa, deu a ela a vi
vacidade, que já ia perdendo com os cabelos brancos dos 
que chegaram primeiro. V. Ex• fique tranqUilo, durante 
o período do seu mandato. V. Ex,! çontipuará o rriesmo, 
para a honra dos que o elegeram, para honra do seu Es
tado e para a gratidão dos seus amigos, seus colegas e, 
portanto, seus admiradores. Muito obrigado a V. Ex'" 

O SR. FÁBIO LUCENA- Agradeço a generosidade 
do seu aparte, nobre Senador Nelson Carneiro; Quando 
eu transitar, dentro de alguns dias, pela q.1_a Hermenegil
do Coelho, em Manaus ~onde V. Ex'" esteve foragido 
da ditadura, homiziado em terra amazonense, na década 
de-.30, para poder voltar ao Rio de Janeiro e continuar 
defendendo a justiça e a liberdade - terei a honra, ao 
pas_sar novamente por aquela rua que asilou v: EX._, de_ 
dizer que fui honrado com seu aparte, neste 4 de de
zembro de 1984, 49 anos depois, se não me engano, da 
sua passagem apressada" e acossada pelas distantes terras 
de Manaus, Capital do meu Estado. 

O Sr. Nelson Cameiro- Digo a V. Ex• que a l-ua Leo
vigildo Coelho, em Manaus, me é muito grata, não só 
porque ali convivi alguns dias na companhia gratissima 
de homens ilustres da sua terra, como Péricles de Mo
rais, Leopoldo Peres, José Chevalier, e outros nomes que 
não me ocorrem no instante,_ma_s tambénl porque esta 
rua recOrda meu tio-avô, que saindo da Bahia foi ser 
político no Amazonas e veio ao Congresso Nacional em 
1891 na primeira constituinte, Leovigildo Coelho. Daí a 
homenagem que o Amazonas lhe presta. Agradeço a V. 
Ex~ a referência a esse meu antepassado quejâ me anteci
pou de meio século a presença de um seu parente rio Se
nado Federal. Muito obrigad_o a V. ~,x' 

O SR. FÁBIO LUCENA- Agradeço a V. Ex• 
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O Sr. Virgílio Távora- Permite V. Ex• um aparte? 

9 SR. FÁBIO LUCENA- Ouço V. Ex• riobre Sena
dor Virgílio Távora, com muito prazer, honra e satis
fação. 

O Sr. Virgilio Távora - Eminente Senador, às vezes 
arrebato, nem sempre o mais justo nas suas observações, 
V. Ex•, tOdavia, deu um exemplo a esta Casa. Na curto 
piazo de convivência temos, daquilo que deve ser um Se
nadar combativo, um Senador que procura sempre 
achar onde está a verdade, denunciando aquilo que se 
lhe afigura errado, doa a quem doer, sejam quais forem 
as suas conseqUências. Este ano, caracterizou~se V. Ex• 
pOt utn ind-Õrri1ido defensor daquelas idéiaS básicas quê 
norteiam seu roteiro de vida pública que nós hoje tanto 
apreciamos. Nós que tanto de V. Ex• discordamos, algu
mas vezes, em plenârio, querenÍcs deixar consighado, 
neste aParte, o apreço e, ao mesmo tempo, a reverência 
que fazemos ao homem que defende aquilo que se lhe 
afigura o ju&to e_ o. certo. 

O SR. FÁBIO LUCENA- Agradeço o aparte de V. 
Ex•, nobre Senador Virgílio Távora,- registrando que V. 
Ex._, por oqasião da_ votação do Projeto de Lei de Infor
máti~, como Relator daqu_efe p~ojeto, no substitutivo 
que àpfesentou aõ Congresso N3.d0nal, salvou do des.is
tre o meu Estado, o Amazonas, salvando do desasire a 
Zona Franca de Manaus. O Amazonas saberá ser grato a 
V. Ex• 

O Sr. José Fragelli- Permite V. Ex~ um aparte? 

O SR. FÁBIO LUCENA-Com_muito prazer, nobre 
Senador. 

O Sr.-José Fragelli- Senador Fábio Lucena, quero, 
como o meu prezado amigo Senador Virgílio Távora, ex
pressar tambêm a minha admiração pela intensa, sempre 
bem conduzida ou quase sempre bem conduzida, 
permita-me dizer, atuação de V. Ex• neste plenário, dan
do muita vida aos debates no Senado da República. Com 
a sua palavra fluente, colorida, com o seu vocabulário ri
co, com essa memória que eu invejo ... 

O SR. FÁBIO LUCENA - É bondade de V. Ex• 

O Sr. José Fragelli - ... e já lhe disse tantas vezes, se 
me pudesse emprestar um pouco dela, mas, sobretudo, 
com a sua consciência de bem servir à causa pública. V. 
Ex• faz uma pequena despedida de fim de ano, deste ano 
de 1984, e eu, através desse aparte, também queria parti
cipar dessa manifestação de V. Ex• em relação a tod_os os __ 
colegas. V. Ex'"lembrou aquela providência tomada pelo 
General de Gaulle, num momento extremamente dificil 
dã vida da nação francesa, arrasada em quantas das suas 
cidades, das suas rodovias, das suas pontes, de todo o 
seu sistema ferroviário, e quantas das suas instituições 
científiCas-de pesquisas, como ele bem descreve nas suas 
rriefuóriaí.~ Permita-ine V. Ex• acrescentar também uma 
sugestão semelhante. V. Ex• gostaria que o futuro Pre:;t
dente da República tomasSe uma medida semelhante a 
essa~ Foi o que propôs V. Ex• Eu lembraria ao fu~uro 
Ch~fe da .Nação, aliás, reatando uma tradição política 
brasileira, -porque assim foi feito quando se_tlaborou a 
primeira Constituição da República, uma providência 
semelhante a tomada por Getúlio Vargas em 1932, 1933, 
quando constituiu uma comissão de alto_ nível de juris-
tas, de intelectuais brasileiros, sç não me engano, essa co
missão presidida pelo eminente pai de Afonso Arinos, 
Afrânio de Melio Franco, entre outros, Joj_Q M_angªbei-
ra, advers_ário figadal de Getúlio Vargas, que mostrava, 
assim, como ele, para bem servir, querendo que o Brasil 
fosse bem servido, convocava inclusive os seus adver
sários políticos, para que formassem uma comissão de 
estudo de um anteprojeto de Constituição para o Brasil, 
a paítrr do ano que vem. Assim se procedeu, e COmo eu 
recordd em 90 e 91, assim se procedeu em 34. De sorte 
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que é uma sugestão semelhante a de V. __ Ex•. é _claro que 
em outro campo, o campo das instituições nacionais. 
Acho mesmo· que o futuro Pre_sidente deveria formar co
missões de alto nível, como a lembrada por V. Ex• e 
como essa-da elaboração de um anteprojeto de Consti
tuição para o Pafs, e uma cOmissão ·que não fosse apenas 
de advogados, como em geral tem sido, porque u~a 
Constituição hoje precisa da colaboração de _vários seg
mentos da inteligência nacional, doS seus s~ciólogos, dos 
seus cientistas políticos, dos ·seus economistas~ doS Seus 
financistas, enfTin, de tõdõS-aQUeles que possam dàr uma 
efetiva· contribuição, e tãmbém de ffitelectuais que te
nham posições ideológicas diferentes; pa:Ta que num de
bate amplo, franco, verdadeiramente democrático, se 
possa elaborar uma CQnstitU:ição que seja: como que ore:. 
sumo do melhor da consciê_nc;_i_a e da inteligência brasilei
ra. 

O SR. FÁBIO LUCENA- Agradeço ao substancio
so aparte de V. Ex•, Senador José Fragelli. Antes de con
cluir, Srs. Senadores, quero afirmar enfaticamente .que 
nenhum de nós estaúamos na.Scna:ao ou na Câmara dos 
Deputados se a Imprensa br.asileíra não fosse livre, e se 
todo o trabalho de reconstrução nacional devemos aos 
democratas do Congresso. devemo-lo essencia,lmente à 
Imprensa brasileira. Por isto que concordo- com. um tre
cho do disçurso dQ l)epahldo PaUlo Maluf, ontem pro
nunciado na Câmara. A liberJ;fade de lmprensa não deve 
ser jamais_ uma concessão--do pocfer, mas.uma conquista 
das cidadanias. -- - -

CertO~ eSte ê o conceito ~ato_da lib~rdãde de_Imp_ren
sa. A garantia à imprensa é a garantia à história e ao fu
turo da nossa Pátria. 

Assim, quero deplorar~- mais uma vez desta tribuna, a 
omissão imperdoáveL do Governo do Distrito Federal e 
da Secretaria de Segurança Pública de Bra_sniii. por não 
haver ainda desvendado o brutal assassinato do jornalis
ta Mário Eugênio, do Correio Braziliense e da Rádio Pla
nalto. Quero advertir ao Governo do Distrito Federal 
que a morte desse jornalista, se não for esclarecida, se 
não tiver os seus aSsassinos- €11fregu~lei e-ã JustiÇa,-an
tes do término da gestão do Sr. José Orne\las, o assassi
nato desse jornalista permanecerá Como·u-m-eSt1gma·e 
um fantasma, como um zumbi que retirará para todó ó 
sempre o sono do governador do D~strito Federal e, 
mais, deixá-lo~á seriamente -CQmprometido com a opi
nião pública do DistritO Federal, que não se conforma 
com que __ esse assassinato não seja desvendado em face de 
ameaças semelhantes estarem pesando nesta oportunida
de sobre todos os jornalistas brasileiros, em particular, 
sobre _os jornalis~ dç Brasma. 

A Imprensa, ê por conseguinte a maiõr Caudatária do 
reconhecimento da restauração do regime democrático 
no Pais, porque é por meio dela que a voz do Parlamento 
atinge a sociedade. Foi sobretudo por meio da imprensa 
que a Nação tomou conhecimento dos mais escandalo~ 
sos desmandos ao_lo_ngo dessas duas últimas décadas, e 
será, sém dúvida alguma, manter livre a Imprensa, liber~ 
d.adc total com responsabilidade absoluta. serâ esse o de-
ver fundamental do Presidente Tancredo Neves. que 
deve cortar, ceifar toda e qualquer forma de ingerincia 
no poder da Imprensa de informar e de opinar, f:rz.endo 
com que a Imprensa seja de fato -o pOfta..voz dos legítj... 

mos anseios da sociedade fml:silcila. A partir do momen
to em que isso deixar de aoonteo:r .. a partir-do momento 
em que se amordaçar a Imprensa por qualquer foqna.. a 
partir do momento em q~~e um dos primeiros atos do 
Presidente Tancredo Neves_ não for o de $CI)Uitar todas 
as formas de censura ainda existente no Pais, nós não po~ 
deremos ter certeza de que a demccracia esta_rá sendo re-
conquistada pelos brasileiros. 

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

O SR. FÁBIO LUCENA- Sr. Presidente, antes ~e 
concluir, peço permissão para oUvir o eminente-SenadÕr 
Almir Pinto. 
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O Sr .• Alm_ir Pinto - Nobre Senador Fábio" Lucena, 
talvez tenha sido este seu humilde colega aquele que 
acompanhou mais -de perto o início da sua vida parla
mentar. AcreditQ __ eu, não sei se pela idade, e quando 
eventualmente na Presidência do Senado, V .Ex• chegava 
de mansinho, sentava-se ao meu lado e fazia algumas 
per~un~as_ sobre o ~egimento. Não sei se V. Ex~ está 
lembrado, mas estava fazendo como um bom_r~ervist~ 
que parec~u ter sido. QuandO_J!ÓS tiramos a Carteint de 

. r-eservista, quando se fala em combate, vêm aquelas três 
fases: aproximação, combate e o assalto final. Muito 
cauteloso entrou V, Ex• nesta Casa, vamos dizer assim, 
como calouro "experiente" parlamentar. V. Ex'" já vinha 
de uma __ escola, aquela que nos ensina muito, que ê a Câ
mara de Vereadore_s, V, Ex• foi Vereador na Cârp.~ra 
Municipal de Manaus. Por conseguinte, colhe_u e apren
deu muita cOisa de bom -para o brilhante desempenho 

__ que tem tido nesta Casa. Esta sua veemência, algumas 
·vezes eu o adVertia: .. Fábio, sinto que você, às vezes, fala 

muito forte, e isto pode "estourar" um vaso do pescoço. 
V. Ex'" riâ. ''Não, ·senador". Certo é que algo abalou sua 
saúde; V. "Ex• mesmo fez menç~o! Tivemos; no entan:to, 
a grata satisfação de vê-lo curado, e um ano depois, neste 
quatro de dezembro.de 1984, vemo~Io a fazer uma despe
dida muito elegante para os seus colegas. os funciO-
nãrios, finalmente. deixando o seu ·abraço durante esses 
três meses de· ausência que-ir-emos- ter pelo recessO parla
mentar. V. Ex'" é-aquele bornem veemente, filho de U!J13 

r_egião também sofrida como a minha, o Nordeste, revol
tado conirã- o_ que acontec_eu que ç:ontrariO_u o Seu iQ~al 
de _liberdade. Quero parabenizá-lo por esta_ lembrança fe
liZ, por esta despedida alegre, porque não é uma despedi
da- triste dos que vão e não voltarão! V. Ex• voltará ase 

.encOrltrar, dentro de três meses, mais ou mert_,as, com to-_ 
dos aqueles seus çol~gas que tiveram a satisfação de 
abraç:Ho __ ~mo da primeira vez que chegou nesta Casa. 
Seja.feli~,.-. 

O sR. FÁBIO LUCENA- Agradeço o aparte de V. 
~;:~~~ nobre senad~i--Alnlir PintO. - . 

S:r. Presidente, finalizando, dirijo-me a V. Ex•, nobre 
Senador Mpacy_r Dalla, para reafirmar-lhe a conside
ração e Q:t'espeito que o Senado Federal e a Nação brasi-
felra têm por V. Ex• -

Espero, ao longo do meu mandato, contínuar a mere
cer os seus sábios conselhos e as seguras suas orientações 
e sei qUe V. Ex' tem na sua consciência a cõiw~CçãO de 
que a N~9ão brasileira inteira confia, plena e absoluta
mente,- nO mãgistriúiO que V. Ex'" será no dia 15 de janei
ro,' quã.ndo_ da ele~~~,o 9o futuro Presidente da Repúbli-
ca. 

V. Exi-, nobre Senador Moacyr I)ãlla, entrarã~na-his_:
tória- cbmO- PouC.os P~isic:tentes do Senado O .consegui
ram, porque foi. um homem cuja consciêií.éia nin&'Uéitl 
conseguiu -iristilar, por mais tentativas tenham havido, 
ditames' de comportamento que pudesse contrariar a sua 
consciência; a· Slla formaÇão, a sua dignidade, por seu va
lor-e 3: sua honra. A Nação, Sr. Presidente, o ente nacio
nal~ se congratulará, seguramente e historicamente, com 
V. Ex' 

O S.. G- MUU.. - Permite V. Ex• um aparte1 

O SR. FÁBIO LUCENA.- E a_v_ Ex•, iÍenador Lo
manto Júnior. poucas palavras: primeir.o, por escassez de 
tempo, par.a demonstrai' a gratidão que nutro por- V. Ext, 
porque sei da dedicação que teve V. Ex• no episódio. nos 
procesros infame; que foram movidos contra mi-m pelo 
atual Procurador-Geral da República. Saiba V. EX', com 
o prateado do seus cabelos que, disse eu uma vez, dão à 
Presidência do- Senado uma postura solene, uma postura 
quase Jítúrgica, saiba V. Ex._, se um: dia, no seu Estado, 
na Bahia, precisar de um voluntário, eu serei o primeiro 
a assinar a lista dos voluntárioS do seu exército. E a mi
nh~ homenagem a V. Ex• 
. Sr. Presidente, se V. Ex'" me permite, dirijo-fie a esse 
grande homem que se transformou em meu irmão, aqt.ii 
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no ~enado Federal,_ a esse goiano ilustre, }9-Secretârio 
~dô Senado, S.eriador Henrique Santillo. o irmão que eu 
não tenho em vida encontrei nele, aqui. no Senado Fede
ral. Senador He_nrique Santillo, as minhas fraternas ho
menagens a V. Ex:, e atê o dia 1"' de março, se Deus qui
ser. 

O Sr. Gastão Müller- Permite V. Ex• um aparte? 

O SR. FÁBIO LUCENA- Ouço, com a sua tolerân
cia, Sr. Presidente, o nobre Senador Gastão Müll_er. 

O Sr. Gastão Müller - Senador Fábio Lucena, em 
primeiro lugar, na liderança do PMDB,levo a V. Ex.f- os 
aplausos da Bancada pelo pronunciamento -que faz, 
cOmo sempre magistralmente, fazendo um retrospecto 
do ano legislativo e prestando as devidas homenagens a 
todas as áreas, a todos os setores de atividade do Senado 
Federal. Por Ultimo, V. Ex• homenageia o Senador Moa
cyr Dalla, de forma especial, o Senador lomanto Júnior 
e o Senador Henrique Santillo. Em meu nome pessoal e 
em rlome da Liderãnça que exerço no momento, eu que
rO-faZer-minhas as palavras de V. Ex• dirigidas ao-Sena
dor Moacyr Dalla, é ressl;lltar mais um ponto que V. E:x.' 
não enfocou: a história afirma que não há homens hera
is, ltã iriolrientOs heróicos. _E o Senador Moacyr Dalla 
vive na sua vida política, na sua vida de homem público, 
o momento heróico do Brasil, dessa transição do regime 
d.ç_ autoritarismo-para a democracia plena. E S. Ex'" está 
comandando o barco com habilidade, cQ;m inteligência, 
co.m-~-hom sen_so, e tenh9 certeza que o Senador Moacyr_ 
Dalla passará a ~residência do Se'Qado Federal, no ano 
que vem, com a consciência tranqüila de ter cumprido o 
seU dever e receberá os aplausos não só dos Srs. Senado
res,-mi; de-ioda a Nação brasileira, porque ele soube ser 
um líder nesse momento tão heróico da vida brasileira, 
transformando-se, portanto, num herói da vida política 
nacionaL 

O SR. FÁBIO LUCENA- Obrigado, nobre Senador 
Gastão Müller. 

Vou concluir, Sr. Presidente, apontando para o Sena
dor Alexaridte Costa, que ati está, ao lado do S"enador 
Amaral Peixoto, nas proximidades da estátua de Rui 
Barbosa, para dizer-lhe, Senador Alexandre Costa, que 
este amazonense não esquece os hábitos de solidariedade 
que recebeu de v: Ex• nos momentos mals angustiantes. 
da minha vida parlamentar, aqui no Senado. E por não 
oS esqueCei~ Senador Alexandre Costa, se precisar, tam
bêm, de voluntários no Maranhão, por favor, inclua-me 
na cabeça da lista. E assim, Senador Hélio Gueiros, meu 
irmão, companheiro do Pará, Senador Gastão Mülter, 
Senador Jorge Bornhausen, Senador Itamar_ Franco, Se
nador Virgl1io Távora, Senador Morvan Acayaba. Sena
dor Octávio CardOso, Senador Helvídio Nunes, Senador 
Luiz CáValcante. Senador Benedito Ferreira, Senador 
Almir Pinto, além dos colegas a quem já me referi. Sena
dor Milton Cabral, esta Casa fecha constitucionalmente 
por três meses.. mas a Nação estâ alerta. E todos nós itl
dividualmente, estamos con'IOCados. a atender ao cha:tna.
mento da Pátria,. que é o de-manter a nOf'Oialid3dc-c::a:ms. 
tituc:ioaa.l,. para que não tâçamos passar p.x riscosdl:sae
cessários., mas desastrosos, a nossa unid:mie ~4 
eomtrorda...conl muito suor e-com-muito sangue doS 'ftOS
sos· bravos ancestt:ais construtores da nossa Pátria. 

Muito obrigado, e até "tl-de-ntal"ÇÇOO pr6ximo mo, :se 
Deus quiser. (Muito bem! Palmas. O atador~ cumpri-
mentado.) · 

O SR. PRESID~NTE (Moacyr Dalla) - Eminente 
Senador Fãbio Lucena, eu não devo agradecer a V, fu•. 
Devo confessar, como admirador que sou de V. Ex.•, que 
a generosidade do seu coração, trasmitida através das 
afirmativas que fez a meu respeito, V. Ex• e as do meu 
-cilro e êiiierfdo -ãmigo, o eiii"in.ente Senador _Gastão 

- Müller_, ficarão-gravadas não rw meu coração, mas leva-
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rei para o recôndito do meu lar e lá entregarei cópia das, 
palavras de V. E~! ªºs_ meus filhos. 

O SR. PRESIDENTE (Moacyr D<1lla)- Concedo_ a 
palavra ao nobre Senador Itamar Franco. 

O SR. ITAMAR FRANCO (PMOB- MG. Pronun
cia o seguinte discurso. Sr: Presidente: 

Primeiramente, queria levantar a V. Ex• uma_inda_~ 
gação, que seria uma questão de ordem. 

Hoje, às I 8 horas e 30-rriinutos, o Senãdo deve reunirM 
se, ao que_ parece, para examinar a indicação do ~x

Ministro das Minas e Energia para Embaixador junto à 
Comunidade Econômica Européia. 

A questão de ordem que levanto a V. Ex• é a seguinte: 
numa votação secreta, a presença de um parlamentar, V. 
Ex• consideraria essa presença como'? Para efeito dequo
mm? 

Mas, em se tratando de uma sessão secrt:_ta-:- e já vÇio -
que a assessorla d_e:_Y. Ex• inform? que a presença in_sliCa
ria o quorum- o·que quero levantar é exatamente extra
polando o que aí está. Na votação secreta, Sr. Presidente, 
quando aparece o nome no painel, o Senador é obrigado a 
votar a favor, ou contra, ou abster-se. Como V. Ext regis-
traria a presença do parlamentar para a contagem de quo
rum, para não ficar a descoberto esse voto? 

O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla) - Eminente 
Senador Itamar Fnlnco, tçnho pautado a minha aÇão ao 
presidir esta casa dentro do mais profundo entendimen
to pessoal do que é a matéria que rege os destinos do 
bom funcion-am-ento ao- COngresso Nacional e do Sena
do Federal. 

O art. 332 do Regimeni.o Interno diz ipsh litterls: 

Art. 332.- Os votos em branco que ocorrerem 
nas votações por meio de céduias, e as abstenções 
verificadas pelo sistema eletrõnico, só serão compu
tados para efeito de quorum. 

A resposta que devo dar a V. Ex•: estando presente o 
Senador, para efeito de quorum a sua presença será cOm
putada. 

O SR. ITAMAR FRANCO- Sr. Presidente, não _!lle _ 
cabe discutir com V. Ex• Só quero lembrar o aspecto da 
votação. Ela é uma votação secreta. 

O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla)- Mas o artí
go _é claro, eminenie Sen_ador,_Fal_a em eleição secreta, e 
através de cédul~s ou_ do processo eletrõnico. 

O SIL ITAMAR FRANCO - Veja V. Ex• que, no 
meu entendimento, fica a descoberto o voto do parla~ 
mentar que permanecer em plenáriO na fase da votação 
secreta. 

De qualquer forma, V. Ex• respondeu à minha inda
gação, à minha questão de ordem, e eu então passo ao 
assunto que realmente me traz à Tribuna. 

Sr. Presidente, Srs. Senadores: 
Cabe-r;ne r~gistrar desta Tribuna significatiyo evento 

que transcorreu, recentemente, na minha cídade. de )uiz 
de Fora e que exprime a s_ua condição ímpar de impor~ 
tante foro de c~ltura dçMiqas: o. qctagés_imo anivers:ãrio 
d_e (uodação da f:aculdade de filrmâcia e Bio_g_uJ.~i~ da 
Universidade Federal de Juit!_de Fora, um dos m~Is ~nti:
gos e tradicionais estabelecir:nt;ntos de ensino svperior 
daquele MunicíPio-: 

Aquele centro ed1,.1cacional surgiu como cori~equêncj_a 
do extraordinãrio desenvolvimento económico e cultural 
experimentado por Juiz de Fora em fins do século passa
do e começo d_este. 

A partir de 1870, grandes e conceituados colégios fo.::
ram sendo criados, dotando a cidade de exten.sa red~ es-
colar. 

O progresso urbano, por outro lado, atraiu conSiderã
vel número de profissiOnais liberais, como professOres-,---

médicos, farmacêutkos, dentistas, etc, tornando·a pólo 
de grande atividude çultural e científica. 

A Faculdade de Farmácia e Bioquímica ~em se consti~ 
tuído, ao longo desses anos;-num fecundo e dinâmico nJ1-
cleo de saber e prestado os mais relevantes serviços, com 
a maior dedicação e empenho, à educação e à saúde, na 
fori'nação de profissionais do ramo e no campo da pes-
quisa. 

Fundada rio início do século, no ano de 1904, por uma 
plêiade de farmacêuticos e médicos idealistas, foi a pri
meira Faculdade a se instalar na cidade, tendo siçiQ in~ 
~Cór[iófaôa-·em T960 à Univer~idade Federal de Juiz .de 
Fora, quando de sua criação pelo saudoso Presidente 
JUscelino K ubitschek de Oliveira, a 23 de dezembro da-
quele ano. 

A Escola, sob a direçào do preClaro professor Lúcio
Guedes Barra-, colnemorOu, hã pouco, com todo júbilo e 
entusiasmo, aquela efeméride histórica e que teve a 
mâior repercuSSão nos ni.'eiOS universitários e socials da 
comunídade. 

Ao consignar aqui esse acontecimento, quero 
congratular-me com o corpo docente e discente daquela 
Escola Superior e homenagear os que, no passado, tanto 
lutaram e esforçaram para engrandecê-la e s_ervir ao ensi
nÇl e à ciência juizforana e mineira. 

Registro assim, Sr: Presidente, esse evento de maior 
importârtCiã para Juiz de Fora. 

Srs. Senadores e Sr. Presidente, chegamos, como dizia 
há pouco, da tribuna, o Senador Fãbio Lucena, sem-pre 
com a Stiã eloqllência, com a sua inteligêrrcia, ao fim dos 
nossos trabalhos. Espero não_ ·chegar de uma maneira 
triste, se o Senado da República aprOvar, às -ts horas e _ 
30 minutoS~ a indicação do ex-Ministro das Minias e 
Energia. 

s'r. i'"resÍde~te, o fato que me traz a esta tiibuna, é in
formar que chega do meu Estado, onde tenho sofrido 
aquela pressão, que diria por parte de alguns, de bom 
sentido, aquela pressão para que eu seja Senador reeleito 
por Minas Gerais, venha comparecer ao Colégio Eleito
cal. 

O Senado da ~epública conhece a minha posição. Ao 
contrário, Sr. PreSidente, de alguns que dizem que neste 
instante a eleição direta seria um golpe, penso eu diferen
te, acho que nós ainda teríamos tempo para realizar as 
eleições diretas. 

Não quero analisar o discurso ontem proferido na Câ
m~ra dos De:putados pelo candi_dat~ à Presidéncia-_da 
República pelo partido do Governo: O ap-elo de S. Ex•. 
se che-fiOu tarde para alguns, por certo não chegariâ tarde 
para o Congresso Nacional. Se V. Ex• quisesse, Sr. Presi
dente, se as lideranças _que compõem a Câmara dos De
putados e o Senado da República assim o entendessem 
eSte País aínda Poderia ter àS eleiçõeS-diretas. E digo isto 
n1uito à vOnfãde, porque não tenho dúvida,~ nesta altura, 
dC qUe õ candid3.t0 jndicado pelo meg Partido, para CQn
correr pela forma indireta~ aõ COlégio Eleitoral, teria ne
cessariamente respãldo popular. 

Aqui jã o disse e quero repetir, p~rticularmente a nós 
de MinaS Gerais: a Frente Liberal tem um peso, mas 'um 
pec;o e.c;recífico apenaS porque-se frata_d_(; 1lJTla eleição di~ 
reta. E quero, neste meu derr'adeiro pronunciamento, _ 
pOssivelmente, dizer mais uma vez -aO Senado da Re
p-úbliCa: a Frente Liberal pesa porque São 686 éleitores, 
m-iira Frente Liberal não pes.lria se 50 mílhÕes de eleito
res estivessem escolhendo o Presidente da República. 

·Sr. Presidente, Srs. Senadores, não sei, nesta altura, se 
podefei resistir, como Senador do meu Estado,~em não 

. comparecer ao Colégio Eleitoral. Ouvi ontem de alguns 
Prefeitos, de alguns Deputados ·que se asSim o fizesse, es
taria liquidando a minha base no meu Estado. Q_:__de que 
eu estOu convencido, Srs. Senadores, é que ina.TS uma Vez 
o Congresso Naciorla_l fa_l~a na sua missão constitucio~ 
na!, p1ais uma vez as n(_)_ssas-Iiderariças deixam de exigir 
de V. Ex~. Sr._ Presidente, a colocaçãQ . .das emendas das 
Eleições Diretas. 
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O País assiste ao clima artificial que aí está. Não sei, 
Sr. Presidente, se no dia_ IS de março, a rampa do Palácio 
irá resistir a ·avalãnche que por ela vai Subir e tentar per
manecer-no· Pulácio do PlanaUo. 

Eu tenho a convicção, Srs. Senadores, de que, no meu 
Estado, a Frente Liberal já começa a avançar sobre os 
noSSõs postos, postos conquistados com o sacrifício da~ 
queles que, por mais de 18 anos, permaneceram na linha 
de frente, combatendo o regime autoritário, s.oml:ní.tendo 
o regime forte. E o exemplo desta noite vai-provar ao Se
nado da República a ação de alguns elementos da Frente 
Liberal - felizmente o nosso Partido reagiu- que ten
tam impor ao Senado da República, como Embaixador 
em Bruxelas, junto à Comunidade Econômica Européia, 
o ~x~Mi!listro das Minas e Energia. Já o disse e repito: 
não tenho nada de pessoal contra o Ministro. Poucas ve
zes tive cantata com o Dr. Shigeaki Ueki, a não ser du
rante o episódio do Acordo Brasil~Alemanha. A Frente 
Liberal, naquela época, ainda era Governo, agora ela se 
acomoda a um outro Governo -que vai se instalar a partir 
de 15 de março. Mas, se os Srs. Senadores da Frente Li
beral tiveram o cuidado de examinar o Acordo Brasil
Alemanha no campo nuclear, hão de veriftcar a atuação 
do Dr. Shigeaki Ueki, em relação às empresas transna
cionaís, ein relação ao problema das ações da PE
TROBRÃS, lembradas na ocasião pelo eminente Sena
doi Cid SamPaio, hão de se recordar, da venda da Ligth. 

É por isto que, neste derradeiro momento, em que 
mais uma vez ocupo a tribuna do Senado, venho dizer a 
V. Ex•s,_, Sr. Presidente e Srs. Senadores, que, dt;pois de 
nove anos no Senado Federal, cansei de bater a minha 
cabeça co_ntra a realidade nacional. Não quero dizer, em 
respeito ao Senado da República, o que se passa na n_os
sa vida, fias quero ver, hoje à noite, às 18 horas e 30 mi
nutOs, se aquilo de que se fala, de mudanças, de uma 
NOva República, vai realmente acontecer, se o Senado 
da República manterá a indicação do Dr. Ueki. 

O Congresso, Sr. Presidente, não exigiu de V. Ex•- e 
talvez não precisasse exigir. Bastaria _que as Lideranças 
chegassem a V. Ex• e pedissem as eleições diretas. Desd_ç 
quando o Tribunal Superior Eleitoral não teria terilpo, 
neste_ País, para estabelecer as eleições dir_etas? Mas a 
verdade é que a grande maioria não a quer, com exceção 
praficamente da Folha de S. Paulo que, ainda hoje_, num 
grande editorial, demonstra com bastante clareza o ana
cronismo da vida pública brasileira:. 

A verdade é que os metas de comunicação conse_gui
rarn, -dessa ou daquela maneira, colocar a população sob 
o ópio, mostrando que a ilegitimidade do Colégio Eleito
ral é o que vale, neste instante. 

Eu mesmo, Sr. Presidente, declarei várias vezes- e 
continuo declarando- a ilegitimidade do Colégio Elei
toral; não sei se resistirei nesSas 48 horas às pressões
quando me lembra aqui o Senador Nelson ·carneíro -
partidas do meu Estado, que por duas vezes me honrou e 
me conduziu a esta Casa. 
_ Esta mancha, Sr. Presidente, vai permanecer no Con

gresso Nacional. O ano de 1984 há de ser um anQ triste 
para os parlamentares brasileiros, particularmente para 
aqueles que tardiamente chegam e defendem as elei_ções 
diretas; mas será também um ano profundamente triste 
para aqueles parlamentares que _consideram as eleições 
diretas, nesta altura, como um golpe, como se a eleição 

-di reta, como se o exprimir da vontade nacional em qual
quer época, em qualquer ocasião, a qualquer momentO 
pudesse ser considerado um golpe. 

· Ê sob essa profunda triSteZa:; é SOb eSSa mêlancolia_que . 
pre-téOciO encúraf as inlnhas palavras, Sr. Presidente; di
zendo gue se amanhã, pressionado pelos prefeitos que 
aq"lif iif{-ccindlliiiam, ou pelos Deputados do meu Parti~ 
do, no meu Estado, eu tiver qUe votár no COlégio Eleito
ral, é preciso que eu diga, naquele momento, talvez eu_ te
nha perdido a vergonha e talvez. eu tenha entrado no 
fróttóir que ê a vida pública brasileira hoje, em que hã 
unia andança e uma mudança, em que há uma verdadei
ra descaracterização daqueles que, durante vinte ãrios, fi-
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caram na mesma trincheira e de repente, como que num 
passe de mãgica, nós assistimos dizer que o ilegítimo vai 
se tornar legítimo e que haverá mudanças neste País. 

O Dr. Shigeaki Ueki, hoje, Sr. Presidente, vai signifi
car muito para esta Nação. Se o Senado da República, 
por impoSição, por lobby o aprovar neste entardecer, vai 
signifiC-ar exatamente aquilo que nós tememos: que nada 
vai mud.ar neste País. 

O Sr. Jaison Barreto - Concede-me um aparte? 

O SR. ITAMAR FRANCO - Com _muito prazer. 

O Sr. Jaison Barreto -Gostaria de solida_rízar-me 
com a postura de V. Ex• nos dois enfoques. Tenho certe
za que os políticos de Minas Gerãis- haverão de com
preender a postura de V. Ex• não fazendo apelos deise ti
po, de ir ao Colégio Eleitoral, exatamente quando o s_~~ 
voto é desnecessário. Então, aquele artificialismo e aque
la mistifiCação _que foi iiiiPoStã à claSse polítiC-a de ou 
Maluf ou Tancredo, essa opção trágica e dolorosa que 
justifica a existência dessa estrat_êgia das Oposições em ir 
ao Colégio Eleitoral, agora deixou de prevalecer. Nós te
mos um candidato únko, Prilticaffiente, com uma vo
tação necessãria, de modo que não farão apelo a V. Ex• 
para fugir da sua verticalidade e se emporcalhar nesse 
Colêgio Eleitoral. Eles haverão de entender o comporta
mento e a altivez de V. Ex•. Agora, na outra, tenho certe
za de que ninguém ousarâ fazer que V. Exf- volte atrãz 
para votar na indicação-do Sr. Shigeaki Ueki. Porque aí 
a coisa ultrapassa os limites do entendimento político
partidário e extravasa para o campo da moral pública. 

Se prestarmos um desserviCo à Nação, entregando um 
cargo de embaixador para esse homem decididamente 
nos provocará náuseas. É inacreditável que isso venha 
vinculado a uma negociação política. No momento em 
que a Nação precisa de ares novos, não poluídos, mais 
uma vez ela tenha que se submeter ao vexame de ver a inw 
dicação -de um nome como o do Sr. Stiigeaki Ueki, com
prometido com o que há de pior no tráfiéo" ae influên
cias. neste País, inclusiVe- com o autoritariSmo: bastã.Ou
vir os petroleiros que ainda hoje estão reclamando_ de 
uma aniStía- para aqueles que fizeram greve hã três ou 
quatro meses, e que _em função d_o predomínio do Sr. 
Shigeaki Ueki na PETROBRÁS não conseguem emprew 
go em lugar nenhum deste País, Com esse quadro todo, 
tenho certeza de que V. Ex•, como disSe da vez-passada, 
presta um serviço ã candidatura de Tantredo Nev~. 

Não serâ assim, através de acordos desse tipo, com essas 
imposíÇõeS, que ele haVerá de ter credibilidade e confiaw 
bilidade na sua gestão. Começa-muito mal, eu não posso 
admitir nem acreditar que o Governador Tancredo New 
ves apóie iSSo que está sendo tecido de maneira suspeita 
nos bastidores desta Casa, sOb o pretexto de garantirmos 
o apoio da Frente Liberal a sua candidatura, tenhamõs 
que vir a este plenário para indicar este homem que desw 
serve a Nação, desserve a vida pública, desserve as esta
tais e desserve agora, no final, a classe política. Tenho 
certeza de que os Srs. Senadores não votarão nesse no
me, pelo menos é o último apelo que fazemos nesse triste 
e melancólicQ_final de sess_ã_o, nesta Casa; quando a gen
te prevê que, em janeiro, todos_ vamos nos apequenar 
participando do COlégio Eleitoral. Aqueles que forem 
sensíveis, evidentemente, ao apelo, porque eu não vou 
estar aqui. -

O SR. ITAMAR FRANCO- Senador Jaison Barre-
to, V. Exf- tem razão. Trfste e melancólico. Triste e me
lancólico, acho que V. Ex• concorda comigo. Se o Con-_ 
gresso Nacional quisesse o-Tribunal Superior Eleitoral 
teria condições ainda de dar as eleições:_ di retas a eSte 
País. V. Ex• vai furido numa questão importante:- QUe---
acordo é esse? O que que leva o Senado da República, ao 
apagar das luzes, ter que aprovar o ex-Ministro das Miw 
nas e Energia"? Que llão está prepariido, esta que é a ver
dade, Senador Jaison Barreto, se ele estivesse inclusive 
preparado para ser Embaixador em Bruxelas, junto à 

Comunidade Econômica Européia, tudo bem: mas a ver~ 
dadeeque "5-:-Ex' não está devidamente preParado para 
assumir esse alto posto. 

Eu não teriho mais a certeza de V. Ex•, Senador Jaison 
Bafreto, de que-hoje, às 18 horas e 30 minutos, vamos oU 
não aprovar o nome do ex-Ministro de Minas e Energia~ 
Sinceramente não tenho. Gostaría de ter a certeza de V. 

= Ex•, gostaria de- ter a esperança de V. Ex' 

O Sr. Jaison Qarreto - Não sou otimista, mãs, Pelo 
menos, que_ passe_ sob o nosso protesto. ~ o Jl.línjm_o. _ 

O SR. ITAMAR FRANCO- E, aliás, o -q_ue me fai 
falar, mais uma vez, na tribuna é que eu mal chegava 
aqui- e não pude_confirmar com q Líder_, porque não o 
encontrei - não podia acreditar que a Bancada do 
PMDB faria uma reversão daquilo que havia decidido. 
Em absoluto, eu não posso acredita{ que a Bancada do 
PMDB fosse fazer Uma reversão da posição que tomou 
em relação ao Caso Shigeaki Ueki. Não seí, não "ã.crediw 
to. Não acredito que o PMDB, nesta altura, possa rever
ter aquela posição tomada, como disse V. Ex• fá erri defe
sa do próprio Governo do Dr, Tancredo Neves. 

O Sr. Cid Sampaio - Permite V. Ex' um aparte? 

O SR. ITAMAR FRANCO- Com muito prazer, Se
nador Cíd Sampaio. 

O Sr. Cid Sampaio- Sr. Senador Itamar Franco, as 
suas- observações teriam cabimento, porquanto todos 
nós temos conhecimento que está sendo encaminhado o 
nome do ex-Ministro Shigeaki Ueki Para ocupar o cargo 
de Embaixador brasileiro junto à Comunidade Econô
mica _Européia. Mas, V. Ex• compareceu à reunião da 
bancada do PMDB, assistiu a deliberação desta banca
da.-Como atribuir acordos, conchavas quando a banca
da resolveu, decidiu e o Líder indicou uma pessoa para 
ficar aqui presente para que fizesse valer o ponto de vista 
da bancada e todos os outros, na ocasião, se comprome
teram a não compcii-ecer? Portanto, -a hipóteSe que aven
ta V. Ex• está feia-da reâlidade._ Eu estou de aciOrd_õ_ C_offi 
as sUUs ohstirvaçõe$ i-eiaiivas à eVolUção do C.uadro polí
tico brasileiro. Mas também queria fazer uma outra ob
servação--com refãÇãO aO Cãl~!iio Eleitoral: quando, nes
te Congresso, a vontade dos parlamentares não era res
peitada, qtiando o tacão e a violênCia da ditadura, que 
prevalecia neste_ país, tirava toda a liberdade aos repre
sentantes do povo brasileiro, quaÕdo, inclusive, -foi fe
chado este Congresso, em função de declarações do ex
Deputado Márcio Moreira Alves, os parlamentares 
compareciam ao Congresso e aqui se reuniam. Todos os 
a tos realizadOs pelos Governos ditatoriaiS, que se segui
ram nesses vinte anós, tiveram, dentro deste Congresso, 
o comparecimento de muitos dos oposiciOnistas qUe ain-~ ~ 
da hoje ocupam as cadeiras. Porque na época, a Consti
tuição, outorgada ou imposta, prevalecia, e seria im
possível participar de qualquer outro modo, sem se sub
meter às imposições legais e constitu_cionais. Agora, a 
Oposição tentou, através da emenda Dante de Oliveiia, 
restabeleçer as eleições diretas. Política tem ética, tem 
moral, mas também é pragmática; quando a Oposição 
pretende e luta para afastar do poder aqueles que o ocu
pam, ela visa ocupar o poder para realizar os seus objeti
VQ§, Pãra- fazer vaier as bandeiras que defende_. Quarido 
derrotada a emenda das eleições di retas, e a Nação como 
um todo, inconformada, passou a posicionar-se a favor 
do candídato _do PMDB, e as forças, inclusive, que com
punham o próprio Governo, passaram a migrar parã a 
posição tomada pelO PMDB no cenário riacional, ficOU 
patente que, obedecendo à Constituição vigente, partlcí
paliâO do COlégio, a OpoSiçãO e o PMDB realizariam 
aquele objetivo de substituir o Gove-rno e pôr termo a 
um sistema que conduziu o País à posiÇão em que ete se 
encontra. Sr. Senador Itamar Franco; é possível, ainda, 
modificar a Constituição- ou serl<i"pOssível modificá-la -
- não cqmparecendo ao Colégio e, ainda, indo para as 
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eleições_diretas. Seria uma interrogação, seria ameaça de 
·prorrogação dt: mandato, seria escassez de tempo para 
restabelecei- as eleições diretas. O PMDB de hoje não es
tá fazendo nada diferente do que fez no curso de todo 
esSe período da história. Veio ao -Parlamento, ocupou as 
cadeiras do Senado, ocupou as cadeiras da Câmara, 
submetendo-se a uma Constitu"íção iinposta, a uma 
Constituição-ai-bitráría e, muitas vezes, a uma Cõflsti
tuição até incongrüente, pela falta -de coordenação entre 
os yários itens que a compõem. Mas, compareceu, 
manteve-se presente e, hoje, tem a possibilidade de re
co-nquistar o Governo._Todos nós somos contra o Colé
gio Eleitoral. Tõdos nós lutamos para que prevalecesse a 
Emenda Dante de Oliveira, mas contíilUamos, hoje, 
cUriipriiido a Constituição que existe,' como nos compor
tamos durante todo esse período com o mesmo objetivo 
de fazer valer no Brasil a democracia, de modificar as 
coisas, de substituir o sistema que ocupou o poder e ainw 
da ocupa, utilizando a força. Eram estas as conside
rações que eu queria fazer ao magnífiCo pronunciamento 
de V. Ex' 

O SR. ITAMAR FRANCO- Senador Cid Sampaio, 
V. Ex~ sabe da estima e do respeito que tenho por V. Ex• 
Iniciei o meu pronunciamento, inclusive, citando V, Ex• 
na reunião da nossa bancada. Estou convencido de que 
em relação ao PMDB, ele não fará uma reversão da sua 
pos1Ç3.o, hoje à OOite, -cOOlparecendo aqui para homolo
gar o nome do Dr. Shigeaki Ueki. V. Ex• fala muito bem. 
Ao contrário de V. Ex~. eu entendo que se quiséssemos, 
poderíamos dar ao País as eleições diretas, E fui mais 
além, Senador Cid Sampaio, dizendo que o candidato do 
nosso partido, talvez, não precisasse nem sair de cas'a, 
para ter respaldo popular numa eleição direta, para que 
não chegasse ao Palácio do Planalto pela ilegitimidade 
do Colégio Eleitoral. 

O Sr. Cid Sampaio - E pela Constituição vigente que 
nos submetemos a ela. 

O SR. ITAMAR FRANCO - E peJa Constituição ví
gente que. nós, parlamemlares, poderíamos mudar e nos 
submeter a ela. Mas veja, Senador Cid Sampaio; o meu 
aPelo é para que o compactuação desse acordo, porque é 
preCiso ficar bem caracterizado, hoje, perante a Nação e 
~erante o Senado _?a Républica: que nós, do PMDB, não 
vamos comparecer ... 

O Sr. Cid Sampaio - Não fizemos acordo algum. 

O SR. ITAMAR FRANCO ....,.. Mas aqueles que hoje 
se juntam a n_ós, e que ontem estavam lá, eu não discuto 
porque, neste instante, não querem substituir o Gover
no, S~ador Cid Sampaio, não qrie_rem subs!ituir os per
.sonag_~s. porque vão comparece~ aqui hoje à noite, V. 
Ex~ verá e eu também para manter na linha de seqUência 
o mesmo indivíduo que durante dezoito anos, fez o que 
fez com essa Nação, num regime autoritário: eu quero 
ver, Sr. Presidente, já não me dirijo aos homens do PDS, 
mas quero ver daqueles homens que estão na Frente Li
beral, que estão em acordo com o nosso Partido, que 
cantam pelos nosso.s vales e quebradas, que querem 
substituir o Governo, qUe querem dar uma Nova Re
pública. que querem modificar os personagens, conver
sa,_ SenadOr Cid Sampaio, eles querem ê permanecer com 
os mesmos personagens, porque muitos deles serão os 
personagens da nova República. Esta ê que é a verdade. 

O Sr. Cid Sampaio- Permite-me nobre Senador Ita
mar Franco? (Anuência do Orador)- sua análise, com 
relação aos parlamentares que, hoje, são nossos aliados 
na eleição de Tancredo Neves, é um direito é uma-inter
pretação que V. Ex• tem o direito e talvez até o dever de 
fazer-; mas envolver nessa decisão um acordo admitindo 
que o PMDB compactue, V. Ex' é irijusto. 

O SR. ITAMAR FRANCO- Ao contrário, veja V. 
Ex• que eu distingui, o Senador Jaison é que lembrou a 
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possibilidade de. um ac:ordo, e, vamos ser hoD.estos, n_e
nhum de nós diz que há um acordo entre a fr:ente Libe
ral e o PMDB para aprovar o Dr. Shigeaki Ueki. t. por
que nós não vamos comparecer. Hâ um acordo, sim, e é 
por isso que eu disse aqui, V. Ex• talvez não tenha ouvi~ 
do na devida ocasião que esta Frente Liberal, _SenadçH 
Cid S_all'_lpaio, só tem validt~de e só tem peso, pOrque se 
trata do Colégio Eleitoral, porque entre os 50 m_i_Thõ~ de 
eleitores ela não teria ç;>::pressão popular. Mas ela que es
tá acoplada a uma candidat_urajã v\tQ_riqsa à-Pre~iqêncJa 
da República, e diz que quer mudar o Governo, que esse 
Go::verrto a que ela serviu precisa ser substituído, que ela 
quer mudar os personagens, é para isto que invoco o teSw 
tem unho de V. Ex~ Eu quero ver _se eles vão adentrar por 
esta porta hoje à noite, e vão manter aqui o mesmo ho
mem que durante 18 anos serviu ao regime autorifâriO, 
que durante vãrios anos serviu mais às empresas transna
cionais que ao seu País? 

O Sr. Cid Sampaio - Esta é uma observaçã<;> qu~ V. 
Ex• tem o direito de fazer. 

O SR. ITAMAR FRANCO-- Exatamente~_-

O Sr. Cid Samp-aio -A minha intervenção procurou 
esclarecer que não houve acordo, como foi aqui metido
nado; pelo menos eu entendi que a posição do Sena-~o 
decorreria de um acordo. Não. este acordo não existe. A -
anâlise do comportamento dos homens da FrCnte Lib~
ral, que desejam indicar para Embaix~dor <?Sr. Shigeaki 
Ueki é um problema que me escuso de analisar-e a eles é
pertinerite. A anâl_ise de V. Ex~ tem cabimento, quer di
zer, <!um direito que lhe cabe interpretar a posiçãO dos 
nossos companheiros, hoje, de candidatura presidencial. 
Todavia, estã claro, inClusive eles pretendem fazer um 
outro partido; a posição que eles tomam é pertinente ao 
grupo, é peculiáf ao grupo e não- nos deve envolver e 
muito menos arrastar. 

O Sr._Jaison Barreto- Permite V. Ex' u_rn aparte? 

O SR. ITAMAR FRANCO- Com muito prazer, s-e
nador Jaison Barreto. 

O Sr. Jaison Barreto- O problema me parece que foí 
bem abordado pelo nobre Senado_r _Cid Sampaio. Na 
verdade, existem alguns poUticos que acham ainda que 
este teatrinho montado aqui no plenário; ou mesmo den
tro dos Partidos, está enganando a opinião pública, lá 
fora. Na verdade, existe um fatO claro:- a iitdicãção dQSr. 
Shigeaki Ueki !i-Ó vem a esta Casa com o aval.P,e setOres 
da Frente Liberal comprometidos-Corri a candidatura dç: 
Tanctedo Neves, que achariam possível, com uma certa 
barganha, uma certa pressão, conseguir a aprov~çãO do 
seu nome. Não fosse esta a hipótese, -dificilmente ousa
riam encaminhar o nome do Sr. Shigeaki Ueki por tudo 
que· este homem jã fez de mal e de maléfico ao País. En
tão, existe um fato claro - a imprensa não esconde_ isso 
- e foi em cima dessa verdade cristalina que nós: do 
PMDB, visando poupar a l~genda desse vexame de estar 
comprometidQcom alguma coisa de ruim p"ani o prOCeS--
so político nacional e, principalmente, para a candidatu-
ra TáttCtCdo Neves, o que não há como se negar, se for_ 
aprovado esse nome, mesmo assim, com a postura cliira __ 
do PMDB, que vai ser referendada, de não apoiamento a 
essa indicação, poderia parecer, lá fora, qoe o s-r:Lan----: 
credo Neves assume o Governo compromissado com o 
que há de pior ne.~te País; porcjue se ousa~- ãs ·claras, 
apoiar um nome comprometido com a corrupção, com o 
tráfico de influência, com tudo aquilo que a Nação co
nhece a respeito do Sr. Shigeaki Ueki, o que não esta_r_ia .:.__ 
mantendo em segredo com certos apoiamentoS que reCe
beu durante a sua campanha para o Colégio Eleitoral? 
De modo_ que é para resguardar, principalmente, a ima
gem do Partido e __ a.própria reputação do candidatpT'an
credo Neves, V. Ex', assim entetldi CU, e- por isso eStou 
aparteando, estamos insistindO de que, conostõ, ·nãa; 
com a Banc:ada.P.o PMDB no Senado ís_so não ocor_re. 

Nós não compactuamos_ com esse tipo de coisa. que se 
faça por outros caminhos., porque o PMDB rejeita esse 
acordo, se ele porventura tentou se formalizar, porque 
nós não quererrios envergonhar a classe "política, estaCa
sa, com a indicação de um nome como o do Sr. Shigeaki 
Ueki, que é ruim e não vale a pena gastarmo~_ o tempo de 
v: EX'. repisándo os escândalos da Light, d6 um ano, de 
recursos da_ PETROBRÃS, que eram para pesquiSa, 
para pagar o roubo feito, o escândalo dos petroleiros, 
etC, que não é oportuno tràzermos à Qaila neste momen
to. Congratulo-me com o discursõ de V. Ex•, pela postu
ra que tem e, graças a Deus, também, com a do meu Par
ti-do, que andou Se descaracterizando mas que, de repen
te, se_ regenera e, pelo menos, nesse episódio, da indiw 
cação do embaixador Shigeakí Ueki, está de acordo com 
o seu Progiªma e com oS seus pr1ncipios. 

O SR. ITAMAR FRANCO- Certaniente, nobre. Se
nador Jaison Barreto. Não tenho nada a acrescentar ao 
aparte de V. E>:J 

O SR. MúRVAN AÇAYABA- Permite V. Ex• Um 
aparte? - - --

O SR. ITAMAR FRANCO- Com muito prazer. É 
um prazer ouvir V. Ex• 

O SR. MORVAN ACAYABA- Eminente Senador 
ltamar ri-'anco, não quero eritrar no mérito das obser
vações e das análises_que V. Ex• e os eminentes $enad~Q-

-=- res que_ o apartearam estão fazendo, a próposito 4a indi
Cação para a Embaixada do Brasil, junto à Comunidade 
Económica Européia, do ex-Ministro Shigeaki Ueki, 
porque entendo que esse assunto escapa a nós, do PDS, a 
mim, que continuo fiel ao remanescente do nossq_Parti
do. É mais um problema, Sendo r Itamar Franco, qUere
sulta de uma crise de crescimento que- o Partido .de V. 
fuJ_ e a Frente Liberal estão e_nfren!ando. Qua~do o gruw 
po é muito grande surgem problemas, não quero entrar 
nesse ass_unto_. Estou apenas aparteando V,_ Ex~. como 
seu _co_estªduan_o, para testemunhar e proclamar aqui o 

_ exemplo de coerência que V. Ex• tem dado em toda a sua 
vida pública, quer no Senado, onde jã está hã_ 9 a_nos, 
quer na sua militância, na sua liderança em Minas Ge
rais. V. Ex• tem marcado a SUiQposição por atitudeS de 
desassombrada e permanente coerência, inclusive, neste 
particular, das eleições_ díretas. E isso eu quero_ procla
mar aqui, como seu coestaduano, e louvar V. Ex~ Eu 
ac_ho que a vida pública do meu Estado se enriquece com 
a presença de V. Ex', de quem divirjo; de quem, sou ad
versário, mas a quem admiro e aprecio por esse traço tão 
imf)ortante"e-m qUalquer homem público, que é fidelida
de aos princípios e à coerência nas atitudes. 

O SR. ITAMAR FRANCO- Eu agt:adeço a V. Ex•, 
meu--caro _Senad_or Morvan Acayaba, neste momento 
realmente -difícil para nós, do PMDB mineiro. -

Eu há pouco dizia, Senador Morvan Acayaba, que a 
expressão é popular, talvez chula, mas deva ser usada: "a 

-gente quebra a cara, na realidade". E a realidade da vida 
pública nacional está a demonstrar exatameqte isso. 
Apenas discordaria de V. Ex• num aspecto; é que i.ndi- · 
cação odo exwMinisfro das Minas e Energia não afétariá 
apenas a Bancada do PMDB, porque esta não vai com-
par~r. tenho a certeza, ela_afela._.ao Senadq_ ct.a_Repúbli
ca. _Então.~todos nós, Senador Morvan Acayaba,_ estai~ 
mos·-hoje querendo demonstrar, e particularme_nte nós, 
i:YiàéTrLe; dõ-PMDB, que vamos demonstrar ma_s ainda a 
chamada Frente Liberal, que se acopla à candidatura vi~ 
toriosa, e é tão fácil se acoplar às candidaturas vitorio
sas, nós todos sabemos disso, mas particularmente a 
Frente Liberal é que vái mostrar hoje, ao País, se quer 
mudar realmente o gOverno· e os personagens. Quan-do 
falamos em mudança, a mudança que nós queríamos era 
a mudariça di reta, nã.o fo_i possíVel, mas que se ·viesse -a 
mudança ilegítima, que ela se faça, pelo menos, dent_ro 
de p·rincípicrs éticos, e que ela realmente modifique o fun
damental, na sUa ordem eêonômica, Social, e polftica. 1! 
pot' isso'que não creio que o Senado da República, hoje 

__ Senad.or Mor_v~ln,V. Ex' que é homem inteligente, ~m 
homem de grande espírito público e os g_randes r_~presen-
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tantcs do nosso Estado~ da vida pública, hão de entender 
o porquê da minha fala nesta tarde. Na expectativa de 
que aquela Frente que se aoopla a nós, do PMDB, tam
bém não adentre neste plenãrio, e venha dar o seu voto 

__ para a aprovação do ex-Ministro das Minas e Energia. 

O SR. LUIZ CAVALCANTE - Permite-me V. Ex' 
um aparte_'? 

- O SR. ITAMAR FRANCO - 1:: uma honra encerrar 
coni o aparte de V. Ex•, Senador Lui2; Cavalcante. 

O Sr. Luiz Cavalcante- Não é membrO dR Frente Li
beral_que aparteia V. Ex• é simplesmente o seu amigo 
Luiz Cavalcante. 

=-- O -SR. PRESiDENTE (Lomanto Júnior) - V. Ex' 
pode terminar o Sf;:U aparte. Mas peço ao nobre Senador 
Itaffiãr Franco encerre seU prohunciamento porque sciu 
tempo está esgotado. Mas V. Ex• pode ouvir, tranquila
mente, ô nobre Senador Luiz Cavalcante. 

O SR. ITAMA~ FRANCO- Eu Jamais deixaria de 
encerrar o meu pronunciamento sem ouvir o meu preza~ 
do e ciu-efido amigo, SeOadÕr Luiz Cavalcante. 

O Sr~ -Luiz Cavacante - A C.A. PETROBRÁS" foi 
criada em 1954, ano em que produziu apenas 2.700 bar
ris/dia, em média. E, assim, foi, pouco a pouco, nos 15 
anos Viildoui"os, -creScendo a produção de petróleO até 
que chegou, em 1969, a 176 mil barris/dia. Nos 9 anos 
subseqíieiltes de 1969, a 1978, a produção ficou simples
mente estagnada; ora subia um pouquinho, ora descia 
outro tanto. Tanto é assim que, em 1969, a média de pro
dução, como jâ disse, foi de 176 mil barris; 9 anos depois, 
em 197-8", foí apenas 166 mil barris -dia, portanto, menor 
do qu~ 9 anos atrás. Aí, no começo de 1979, o Sr. Shigea
ki úCkí foí para a presidência da PETROBRÃS, e a pro
dução começou a cresc~. Em 1979, subiu para 171 mil 
barris/dia; em 1980, 188 mil barris/dia; 1981, 220 mil 
barris dia; 1982, 268 mil barris/dia; 1983, 339 mil bar
risjdia. Este ano não findou ainda, 1984, mas dias houve 
em que pique sobrepassou o patamar dos 500 mil bar
ris/dia. No dia 8 de outubro foi mesmo a 513 mil bar
ris/dias, portanto, três vezes mais do que os 166 mil barw 
risjdia encontrados pelo Sr. Shigeaki Ueki. Assim ami
nente colega, _eu não hesitarei em dar meu voto à apro
vãção do _nome do Sr. Shigeaki Ueki para Embaixador 
na Comunidade Econômica Européia. Isto por aplauso a 
sua_ a_dministração ou à sorte que ele teve, o que também 
é mérito, porque não há bom administrador sem sorte. E 
também como gratidão de um brasileiro que, neste ple
nário, muito se agunstiou Pela estagnação, por tantos 
anOs, da nossa -produção de petróleo. Muito obrigado, 

O SR. ITAMAR FRANCO - Senador Luiz Caval
cante, sou testemu~ha da sua luta em defesa, particular
mente da pesquisa petrolífera no Brasil. Apenas não con
c6i'â0 ·com V. EX.t, e lamento ter que discordar, mas sem
ptê 2-óm aq"uele afeto que tenho por V. Ex• 

O Sr. Ca•alcante - Espero que V. Ex• concorde çom 
os_fiUtneros, os números que governam o mundo. 

O SR. ITA~A~ FRANCO- Só não entendo, Sena
dor Luiz Cavalcante, é que o Dr. Shigeaki Ueki que pO~
sa ter-feito o que fez, como diz V. Ex', à frente da PE
TR.OaRt\S-:-:: e. para mim é muito_ discutível o que ele 
fez à frente da PETROBRÃS. Por que então indicá.-lo 
para a Comunidade Econômica Européia? Talvez a ex
plicação, Senador Luiz Cavalcante, que me ocorre agora 
seria:, quem sabe, porque Bruxelas estâ a menos de 200 
Km de Rotterdam, que é _o mercado ppot ç:Ie petróleo. 
Talvez seja essa a razão. Bruxelas é um ponto pertinho 
de Rotterdam, ele sempre foi um homem muil') ligado às 
transnacionais, ligado ao setor petrolífero, poderia real
mente cumprir a missão como Embaixador junto à Co
munidade Econômica Européia. Se o Dr. Shigeaki Ueki, 
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dentro _da realidade de V. Ex• que eu respeito, poderia 
ser indicado talvez, quem sabe, Embaixador jUnto à Ará .. -
bia Saudita, junto ao dos Emirados Arabes. Mas para a 
Comunidade Econômica Europêial Por quê? Qual a ra .. 
zão junto à Comunidade Econômica Européia? Nós sa .. 
bemos_que o que liga hoje o problema da Comunidade 
Econômica Européia aos países em desenvolvimento 
como o nosso, e que dizem muito de perto, entre outras 
coisas, o problema do açúcar, o problema do café, o 
problema do próprio crescimento industrial da ação dos 
países da Comunidade Econômicã, quanto aos pàfses de· 
senvolvidos e, particularmente, em relação aos pafses 
africanos, é que eu não posso entender a indicação do 
Dr. Shigeaki Ueki. Não quero nem questionar aquftudo 
aquilo que ele fez, exatamente contrário do que pode 
afirmar V. Ex~ hoje. Quando ele deu baixa nas ações da 
PETROBRÁS, exatamente em detrímento a que o setor 
de pesquisa da PETROBRÁS pudesse caminhar mais ce
leremente, quando 30 ou 4Q dias depois, as ações que ha
viam baixado de 2.6 para 5 voltaram, de repente, para 26, 
beneficiando os grandes- grupos económicos. De qual
quer forma, vejo com tristeza que V. Ex' hoje vai compu
tar ... 

O Sr. OctâVio CardosO - Quem era o Ministro à épo
ca? 

O SR. ITAMAQ. FRANCO- Não quero nem discu
tir, meu caro Senador Octávio Cardoso, o voto do Sena
dor Luiz Cavalcante, apenas lamento e com profunda 
tristeza. Mas espero, Senador Luiz Cavalcante. que o seu 
voto não seja suficiente para aprová-lo. Para que este 
País comece, realmente, a entender, quando nós vamos 
renovar 2/3 desta Casa, -e a Câmara dos Deputados na 
sua totalidae, o País e a Nação que está aceitando, por 
este ou_ por aquele motivo, o Colégio Eleitoral, venha a 
entender que vai-se substituir o Governo. Mas, muito 
mais do que substituir o- Governo, nós vamos mudar 
tambêm os personagens. 

Muito obrigado. (Muito bem!) 

O SR. PRESIDENTE (Lomanto Júnior) - Concedo 
a palavra ao nobre Senador Severo Gomes, por dele
gação da Liderança do_ PM_DB. 

O SR. SEVERO GOMES (PMDB- SP. Pronu_ncia o 
seguinte discurso. Sem revisão do orador.)- Sr. Presi
dente, Srs. Senadores: 

Todos nós temos consciência da importância das ri
quezas minerais do nosso País. Temos também consciênM 
cia de que a Companhia Vale do Rio Doce detém uma 
grande parcela desse enorme patr:imônio do povo brasi
leiro. 

No entanto, há alguns meses, surgiram algumas notíM 
cias de que, por diferentes manobras, estaria o Governo 
brasileiro perdendo o controle acionário da Companhia 
Vale do Rio Doce. 

Essas notícias foram desmentidas. No entanto, chega
ram as minhas mãos dois documentos aos quais atribuo 
grande importância e grande gravidade no que nele se 
contêm. -- --- --

o-primeiro trata-se de Uina sOlii:ítaÇão do Procurador
Geral na FaZenda Nacional, Dr. Cid Heráclito de Quei
roz pedindo informações aO Presidente da Companhia 
Vale do Rio Doce. Diz ele o seguinte: 

ce. 

Oficio(PGFM(PG/No 056Em 12 de julho de 
1984. 

IIm"' Sr. 
Doutor Eliezer Batista da Silva 
MD. Presidente da Companhia Vale do Rio Do-

Senhor Presidente: 
Esta Procuradoria Geral, em parecer de cujo in

teiro teor foi dado conhecimento a V. Ex', através 
do meu Ofício ns> 227, de 29 de fevereiro do corrente 

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção II) 

ano, já concluíra que "serão ilegais e portanto nulos 
os atos_que resultaram na perda do controle acio.;. 
nário pela União, da Companhia Vale do Rio Doce. 
por afrontarem a legislação disciplinadora das so
ciedades de economia mista e a lei coristiiritiva da 
e"nipresa;'~ -e-que .. conSumadã-ou na iminêrldã de se 
consumar a perda do controle acionário, poderá a 
União valer-se, não apenas de seus direitos de acio~ 
nista, mas também e pricipalmente de suas prerro
gativas de Estado, para fazer re_tornar a situação ao 
statu qUO--ante''. 

2. Por essa razão e tendo 'em vista que diversoS 
órgãos de imprensa do País noticiaram, com desta
que, que a União teria perdido, ainda que momen
taneamente, o controle acionário dessa empfesa, 

_ cabe-me so~citar o especial ObSéquio dos es_c!are_cj
Inentos de y. Ex• a respeito do aSsunto. 

3. Encareço, em especial, informação quanto a 
uma nova emissão de debêntures que, se conswna
da, tornará a agravar a precária situação da União 
no tocante à composição do capital dessã.- empresa. 

Aproveito a oportunidade para renovar a V. Ex• 
meus protestos de elevada estima e distinta conside
ração. -Cid Heráclito Queiroz, Procurador-Geral 
da Fazenda Nacional. 

Isto ·quer _dizer que se a ProcuradoriaMGeral da Fazen
da se didghi dessa maneira ao Presídente da Companhia 
Vale do Rio º--oce é porque sentia que acontecimentos de 
grande gravidade estavam ocorrendo. 

Esse ofí5io _ ê de 12 de julho de 1984, e eu quero 
lembrar que em janeiro de 1984 a participação do TeSou
ro na Companhia Vale do Rio Doce era de cerca de 87%. 

Na resposta do Presidente da Companhia Vale do Rio 
Doce, ele reconhece que em 30 de maio de 84 a percenta

_gem de ações baixara para 49;33%. Quer dizer, em pou
cos meses, foram vendidas ações correspondentes a mais 
de 30% do capital da empresa. 

E quandÔ esclarece a respeito da nova emissão de de
bêntures, diz que até a presente data, foram efetua:'das 
três emissões no valor correspondente a 181 milhões de 
dólares. 

-·"Em funçãQ_do que foi acordado e dos" ben6ffdõs 
financeiros dessa sistemática de captação de recur
sos, é pensamento da Companhia promover o 
lançamento do saldo do valor acordado. No entan
do, em face da atual posição acíollária da UniãO no 

. capital da Companhia Vãle do Rio Doce, estamos 
promovendo estudos no sentido de que o saldo a ser 
emitido não coloque em risco tal posição." 

Isso quer dizer que 181 milhões de dólares que já ti
nham sido lançados não o foram com esses cuidados, de
bêntures colwersíveis que, evidentemente, amanhã pode
rão significar ·a perda do controle aciOnário por -parte da 
União. 

Quero lembrar que esses trinta e tantos por cento de 
ações da Companhia Vale do Rio Doce significaram um 
a porte de recursos da ordem de 180 milhões de dólares. 

Mas se ãtentarnfõs para a dimensão da Companhia 
Vale do Rio Doce, a maior companhia mineradora dO 
mundo, além de outras athridades que desempenha, e 
que, de acordo com os técnicos, o seu patrimônio pode
ria s_er avaliado por baixo, no mínimo por 20 bilhões de 
dólares, que esses trinta e poucos por cento teriam sido 
alienados apenas por 2,5% do seu valor. 

ora, Sr. Presidente, Srs. Senadores, eu creio que nós 
estamos diante de um fato de enorme gravidade, porque 
mesll!O que amanhã se pudesse, de acordo com o parecer 
do Proç_ur_ad_or-:!::i_eral da Fazenda, atê argUindo as prer
rogativ~ do Estado, para fazer retornar a situaÇão ao 
status-quo ailtertoi, teremos certamente uma perlenga ju
dicial de grande porte, porque os tomadores de debêntu
res do exterior vão querer, amanhã, uma indenização de 
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acordo com_ o património da empresa, quer dizer, um pa
trimônio que vale, no mfnimo, 20 bilhões de dólares. 

Nessas circuntâncias, Sr. Presidente, Srs. Seiladores, 
acho que é da maior importância que o Senado Federal 
cOnvoque o Presidente da Vale do Rio Doce, para, na 
priffieira opoftU.nidade, trazer os -esclarecimentos neces
sários a esta Casa e ao País. 

9_ Sr. Od Sampalq :-:- V. Ex•_ me dá licença de um 
aparte? 

·o SR. SEVERO GOMES.:.._ Pois não( 

O Sr. Od San1palo - Senador Severo Gomes, a de
núncia de V. Ex~ a esta Casa tem urria gravidade, ou 
aponta uma gravidade terrível em relação aos interesses 
nacionais, parqué~ hoje em diã., a política da baux.ita, da 
redução da bauxita e da exportação de alumínio e alumi
na no Brasil, só permanecem com poder de decisão nas 
mãos do Brasil se a Vale do Rio Ooce for uma compa
nhia brasileira. Se O Governo perder a maioria, na V ale 
do Rio Doce, toda a política relativa ao alumínio no 
Br(lsi!_ passará a se exercer sem controle ou sem interfe
rência do G-overno brasileiro. Isso é de enorme gravida
de, dado o que significa para o Brasil a reserva de ba.uxiM 
ta, talvez um t6rço das reservas mundiais, e do que repre
sentam para a economia brasileira o alumínio e a bauxi
ta. Portanto, estou de inteiro acordo, acho que é u.ma 
obrigação do Senado Federal convocar o Presidente da 
Companhia Vale do Rio Doce, porque não podemos ser 
coriiveriteS-cOm a alienação do património nacional, por
que, ao alienar a: Vale do Rio Doce, alienam-se também 
as resel'Vás minerais que-estão sob o controle do País, 
por interferência ou põr intermédio da Vale do Rio Do
ce. Muito obrigado a V. Ex• 

O SR. SEVERO GOMES --Senador Cid Sampaio, 
V. Ex• traz maís um argumento e lembrando aconteci
mentOs que ·marcham no sentido paralelo dessa alie
nação do patrimônio nacional. Temos hoje, para dar um 
exemplo, em Carajás, um património que é do povo bra
sileiro. Mas, não é só o património de Carajás; foi cons
truída uma estrada de ferrO, onde se poderia ter dado uni 
outro aproveitamento, com relação à população, à ativi
dade agrícola; poder-se-ia ter dado um outro aproveita
mento à ener:gia de_ Tucuruí. Temos_ a energia, temos ter
ras, temas as jazidas minerais, quer dizer, toao um con
Junto que podefia ser-aproveitado no sentidO da melho
ria de vida, do avanço e do progresso do povo brasileiro . 
E, no entanto, acontecimentos como este estão mostran
do uma verdadeira conspíração, Uma verdadeira traição 
nacional. Mui to obrigado. 

O Sr. Roberto Satumlno- Permite V. Ex• um aparte? 

O SR. SEVERO GOMES- Pois não, ouço com pra
zer. 

O Sr. Roberto Satumlno- Nobre Senador, ê extrema
mente preocupante -o pronunciamento de V. Ex• hoje,
que traz a esta Casa a confirmação de rumores. Até ago
ra, tom_ávamos como rumores, e agora, vemos que ... 

O SR. SEVERO GOMES- Rumores inacreditáveis! 
... _os fatos, que a realidade confirmam grande parte. se
não a totalidade desses rumores. E não ê possível que o 
Congresso Nacional fique à margem desses aconteci
mentos. Essas empresas, como a Vale do Rio Doce, a 
PETROBRÃS, -a ELEtROBRÁS; são os pilares de sus
tentação da economia e da soberania nacional. 

O SR. SEVERO GOMES - Exatamentel 

O Sr. Roberto Saturnfno - Não é possível que a di
Í'eção dessas empresas possa tomar decisões desta gravi
dade, sem que o Congresso seja consultado, seja ouvido 
e dê o seu-parecer, o seu voto, à sua aprovação ou não 
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dessas decisões. Razão pela qual, ê importantísSírilo ·que 
haja submissão, o controle político do CongresSo sobre 
as empresas. E as.ugestão que V. Ex"estâ apresentando a 
Casa é absolutamente procedente, de convocar a direção 
da empresa para prestar esclarecimentos. Claro que Va
mos ficar alguns meses sem sab_er o que realmente se pas
sou, porque vamos entrar em recesso. t=: lamentâvel que, 
mesmo durante o recesso, não possa haver uma comis
são especial, porque este caso ê tão urgente que o nosso 
bom senso e.x.ige uma apuração, um levantamento rãpido 
da realidade do fato, que é extremamente grave e vem 
nos colocar, perante a opinião pública internacional~ de 
uma maneira um tanto ou quanto submissos. Parece que 
o Brasil está a aceitar sugestões da Sra. Tatcher e do Sr. 
Reagan, de que paguemos a dívida com a venda do pa
tromônio nacional, enfim, essas idéias que já fora-m até 
veicUladas pelo Sr. George Schu_!tz e comentadas, aqui 
no Senado, pelo Senador Nelson Carneiro. Enfim, O fato 
~ extremamente grave. V. Ex• nos desperta para um as
sunto que dávamo$ COIDO (Umor inacreditável, mas que 
exige do Senado, como da Câmara, enfim do Congresso 
Nacional, uma tomada de' posição, porque é a própria 
substância da soberania nacional que está em jugo e não 
podemos ficai- à margem deste assunto. 

O SR. SEVERO GOMES- Essa tomada de posições 
e~ entendo que ela deve começar com a convoc!\ção do 
Presidente da Companhia Vale do Rio Doce para trazer 
todos os esclarecimentos necessários à Cas_a. 

Mas'o segulldo passo ê de que a política mineral brasi
leira deve ter uma lei, votada -por este Congresso, que 
toda a_tivi_dade seja contr_olada det!lÇlCraticamente e que 
os diferentes órgãos-tenham, todos os afiOS, qUe prestar 
contas do seu trabalho e do que estão fa.Zeii.âo. 

Espero Que.na Pró.xinÍa véz que êste Congresso se reú
na -e desejo que tenhamos uma reunião extraordinãria 
o mais cedo possível, inclusive por razões da maior gi'ã
vidade que são as eleições para Presidente da República 
- que esse trabalho esteja no primeiro dia, na nossa 
pauta. 

O Sr. Nelson Carneiro- Permite V. Ex• um aparte? 

O SR. SEVERO GOMES- Pois não, ouço V. Ex•. 

O Sr. Nelson Carneiro- Nobre Senador, V. Ex• foca
liza, já fõi dito, aiSU.rfto da maiOr gravidade. Quero refe
rir que recentemente aprovamos, depois de longos anos 
de debates e de omissões, o projeto de lei que autoriza a 
fiscalização, não só na a_dministração direta, como na 
administrãção Iridireta, e foi pena que não se tivesse co-n
cluído a vQtação da Emenda Jorg_e Çarone que iriduía, 
entre seus dispoSitivos, -~fVlgên.Cia,-durante o recesso par
lamentar, de uma comissão, que poderia continuar um 
trabalho do plenário desta Casa e, então, jâ poderia, a 
esta hora, estar sendo convo_cado -º-Presidente da Com
panhia Vale do Rio Doce para prestar esc1arecirilentos, 
não a um Congresso--que vai encerrãr seus trabalhos-nor
mais, amanhã, mas a uma comissão-especial do Congres
so que continuaria vigilante. Essa com"issão, que existe 
em vários paises do mundo, é indispensâvel que haja em 
um país dessas proporções e que passa tantos meses de 
recesso. Temos três meses de recesso, no flrn do ano, e, 
em três meses, muita Coisa pOde acontecer de prejudicial 
a_o Pafs, sem a vigilância do Poder Lçgislativo. Estou cer
to de que, se houver um interesse maior, o Presidente da 
Comissão da Vale do Rio_Doce deve comparecer ama
nhã, não a esta Casa,--mMãtntrenos, porqlkilãO há pos
sibilidade de reunir, talvez, atê _amanhã, pela imprensa, 
por qualquer meio, por um oficio a esta Casa, p-ara ouVir 
os esclarecimentos que v; Ex• necessita. O Congresso 
não pode ficar 3 ní.eses a espera de que S. Ex• sej?-_ convo
cado; ele tem uma responsabilidade de dirigir a maior 
empresa deste País e, portanto, tem o dever de se comu
nicar rapidamente com o Senado Federal, dando os es-
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clarecimentos que V. Ex• reclama, em face da grave de
núncia que faz. 

O SR. SEVERO GOMES - Muito obrigado, Sena
dor Nelson Carneiro. Estou iiiteiramente de acordo com 
V. Ex• e, de urna certa maneira, este debate mostra uma 
unanimida-de nesta Casa, com relação à necessidade de 
termos normas, de tennos uma lei que defina essas políti
cas, no modo em que nós votamos, hã pouco tempo, a 
Lei da Informática; quef diZer, o Congresso procura dis
cutir todos os grandes programas deste País e precisa fis
calizar rotineiramerite a sua execução. 

O Sr. Od Sampaio- Permite-me V. Ex• um aparte? 

O SR. SEVERO GOMES- Concedo o aparte a V. 
Ex•. -

O Sr. Od Sampaio - Senador, eu queria trazer mais 
uma observação que denuncia uma tendência. A impren
sa brasileira tem denunciado os acordos secretos de acio
nistas realizados entre companhias nacionais e multina
cionais que exploram mineração, principalmente o 
alumínio. Essas tendências confirmam o posicionamento 
d-a própria c-ompanhia tender, como foi denunciado ago
ra e pedidas explicações por Um Procurador-Geral da 
República, à transferência dei controle ã.Cionârio da 
Companhia Vale do Rio_Doc!: parei outras mãos, e tião 
para o Governo Federal, que não a Nação_brasileira. De 
forma que, Sr. Senador, a gravidade disso é enOrme. Ou 
o Br?-Sil, ou o Senado brasileiro, ou este Corigresso, nos 
últimos dias do seu funcionamento, antes do recesso, 
toma uma medida, exige um pronunciamento, enconlra 
um caminho para tornar impossfvel, pelo menos, as ma
nobras que nós suspeitamos existirem, ou que os fatos 
permitem suspeitar-se ~xistirem, ou entãCÇta1Vez seja 
tarde para nossa interferência. A intervenção de V. Ex• 
fol extraordinariamente oportuna e patriótica; resta que 
eSta Casa, os Senadores, o plenário, a Mesa, encontrem 
um _caminho para _criar dificuldade que seja para exigir 
que, antes de qualquer consumação de fatos como esse, o 
Co_ngresso possa, interferir. De outro modo, malgrado a 
unanimidade a que V. Ex• se refere, os fatos se consuma
rão, e o Brasil e o povo brasileiro serão os grandes preju
dicados. Muito obrigado a V. Ex• 

-o SR. SEVERO Go-MEs -=... Seriâdor Cid Sampaio, 
quero lembrar que no final da carta do Presidente da 
COmpanhia Vale do Rio Doce, S. S• informa que :f com
panhia jâ havia reconstituído a sua maioria e esta_va GQm 

51,2%. 

Ora,, lembrando que essas debêntures conversíveis 
amanhã poderão ter poder acionário, nós estilitl.os vendo 
uma situação extremamente críttca, pelo menos dentro 
da compreensão desta Casa. E uma empresa não perde o 
controle_ acionãrio por uma distração. Quer diz~r. havia 
um processo evidentemente, mas de transferência desse 
poder acionârio. Uma empresa que consegue vender 
mais de 3_0% de suas ações CIP. três ou quatro meses, tam-: 
_bém ê uma situação insólita. -Quer dizer, de que forma se 
beneficia um capital que nós não sabemos onde está e aS-
sistimos o que existe de miséria e degr.adaçã_o humana na 
área de Carajãs~ que os jornais retratam todos os c;Iias. 

Enfim, nós precisamos nos juntar dentro d~ste $enado ~ 
para exigir um outro tipo de comportamento, e leis que 
realmente assegurem ao povo brasileiro a intangibilidade 
do seu património Tundamental para a construção de seu 
futuro. 

O Sr. Mário Maia- Permite V. Ex• um !!parte? 

O SR, SEVERO GOMES- Concedo o aparte a V. 
Ex', Senador Mário Maia. 

O Sr. Mário Maia - Nobre Senador Seyero Gomes, 
V. Ex• leyanta, nesta Casa, uma denúncia muito grave. 
Nós_ entendemos muito pouco da parte mineral do País, 
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mas vemos que as nossas grandes empresas, que se tor
naram muitas delas maiores do que os Minístérios a- que 
pertencem, como a que V. Ex• traz à baila, a Vale do Rio 
Doce, a PETROBRÃS e outras mais, que estão subordi
nadas- se não me falha a memória- ao MinistériO das 
Minas e Energia. No entanto, elas têm tal independên
cia, tal liberdade de ação que chegam ao absurdo de ofe
recerem à Nação brasileira o espetáculo que V. EX• vem 
agora denunciar, nesta Casa. Essa empresa não é mais 
majoritária,-quer dizer, não ê mais nacional, foi desna
cionalizada, porque, conforme as informações que V. 
Ex• traz, ela não tem mais capital majoritãrio, portanto, 
não tem mais o -controle sequer do Ministério a que per
tence, nem dos brasileiros. Agora, depois dessa longa 
noite de ditadura por que passamos nestes últimos vinte 
anos, a Câmara e o Senado, com a sua voz abafada pelo 
Sistema autoritário, agorà que há uma alvorada, que co
meça a_ haver uma clareira no horizonte, devemos nos 
preoí;Upan:~m analisar esses grandes problemas nacio
nais, para ver se, de agora em diante, nós conseguimos 
i"eromar o Controle das riquezas nacionais, não só mine
rais, como as riquezas fluviais e florestais. Na semana 
passada, eu fazia uma denúncia nesta Casa, sobre a de
vastação que está se faZendo nas nossas florestas, flores
tas que representam uma riqueza tão efetiva para o nos
so País quanto as minerais que são riquezas que podem 
ser renovadas, mas que não, estão sendo desimadas, de
predadas de uma maneira desordenada e criminosa. De 
modo que estamos solidários coin V. Ex•, e achamos que 
ci Senado deve convocar o Presidente da Vale do Rio 
Do~ para nos trazer, esclarecimentos, e também sugiro 
que o Senado passe a se interessar por outras riquezas e, 
no que diz respeito, à riqueza florestal, dê mais autono
mia ou amplie a filosofia dos dois órgãos que são encar
regados da preservação da natureza, o IBDF e a CEMA, 
e se crie, também, assim como -existe o Ministério das 
Minas e Energia, o Ministério da Defesa Florestal. Mui
to obrigado a V. Ex• 

O SR. SEVERO GOMES - Muito obrigado, Sena
dor Mário Maia, pelas suas considerações e pela contri
buição que trouxe na abordagem desse problema. 

Eu só gostaria de lembrar que a informação da Com
panhia Vale do Rio Do~e_é de quejâ reconstruíram, e es
tão hoje com 51,5%. Mas hâ uma massa de debêntures 
con_yersíveis em ações, que poderão oferecer um risco-ao 
and~ento da história. 

Mas, ainda, aquilo que aconteceu até agora, sem oco
_nP.ecimento de ninguém ... 

-õ-SR. PRESITfENTE (Lomanto Júnior)- Nobre Se
nador, o tempo de V. Ex• hã muito se esgotou. 

O SR. SEVERO GOMES- Já estou terminando, Si. 
Presidente. 

O Sr. Beneditc;t Ferreira- V. Ex• me permite uma li
geira observação? 

O_ SR. SEVERO GOMES - Pois não, Senad_or. 

0- Sr. Benedit<) Ferreira- Nobre Senador Severo Go
mes, V. Ex• que foi Ministro da Indústria e do Comércio, 
e q-ue ê Um empresário rural e urbano, sabe o quanto é 
importante -o co"ntrole qué resulta, também, em assesso
ria e em orientação. Aí hã que se louvar_ aquele esforço 
extrãordinãrio que foi aqui cometido, afinal vitorioso, 
com 17 anos de atraso, é verdade, a regulamentação do 
art. 45, da Constituição, pelo esforço envidado pelo 
rioOre Senador Mauro Benevides e por tantos outros, in
clusive eu, modestamente, que vãrias vezes reclamei 
quando vindicamos prerrogatívas para o Congresso Na
cional, quando, a maior delas, que seria a fiscaliiaÇão fia 
nanceira, dormitava nas comissões, como se fora coisa 
de menOr impoftãncia, como, por exemplo, outra coisa 
terrível que nós combatemos, a mordomia, o desperdí
cio, o gasto e o empreguismo. E lá estão art. 45 da Cons-
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tituição, há 17 anos esperando um esforço qualquer de 
nossa parte, para regulamentá-lo, isto é, estabelecer pa
râmetros para os dispêndios como despesas de custeio. 
EntãO, vê V. Ex'- que bem andou o nobre Senador Mau
ro Benevides, hoje lamentavelmente_ a~sente deste ple
nário, mas que, por certo, nas funções que muito bem -
exerce no Estado de V. Ex•, ele deve estar verdadeira
mente gratíficado, mas também angustiado, como está 
V. Ex• e nós OUtros, porq-ue houvesse mais tempo a regu
lamentação dess_e dispositivo constítucionàl, que poâetá 
não .ser, e até quero dizer mesmo que não êpor impatrio
tismo, não é por falta de patriotismo ·au por desamor ao 
Brasil, mas por falta de uma assessoria, de um policia
mento, de uma fiscalização por parte do Congresso Na
clonai é que se depara com esse tipo de coisa, que real
mente ameaça os interesses maiores do Brasil. Louvo V. 
Ex• pelo seu zelo, porque realmente esse~ o nosso dever, 
é denunciar e apontar caminhos para evitar esses desca
minhos que tantos males já têm causado ao '}OSSo Brasil. 
Muito obrigado a V. Ex• pela oportunidade que me deu. 

O SR. SEVERO GOMES - Muito obrigado. Sena
dor Benedito Ferreira. 

Eu gostaria apenas de lembrar, V. Ex• traz uma contri
buição importante, mas não consigo entender que uma 
manobra em que, progressivamente, corremos o risco de 
perder o controle acionário de_ 4_m_ª _empresa que repre
senta um dos patrimônios mais importante deste País, 
que se possa dizer que não há falta de patriotismo. Quer 
dizer, é uma questão tão grave essa, que realmente nós fi
camos profundamente assombrados. 

Sr. Presidente, meu tempo estâ tenninado. Eu trouxe 
as minhas sugestões. Quero o apoio dos companheiros 
deste Senado para marcharmos nesse sentido, e no curso 
normal de noss_os trabalhos no Senado, que este discurso 
sirva como uma denúncia e um alerta, para que amanhã 
não venhamos a ser surpreendidos por ates que, even
tualmente, possam estar ocorrendo nos dias que estão 
passãiiao. 

Muito obrigado. (Muito bem/ Palmas.) 

O SR. PRESIDENTE (Lomanto Júnior) -Concedo 
a palavra ao nobre Senador Jorge Katume para uma bre
ve comunicação. 

O SR. JORGE KALUME (PDS- AC. Para uma co
municação. Sem revisão -do orador.)- Sr. Presidente e 
Srs. Senadores: 

Ex.atamente para uma breve comunicação. 
Como diz o poeta: "Transforma numa eternidade teus 

momentos de alegria". Foi o que experimentei, hoje, ao 
tornar conhecimento da inauguração do Hospital Regia.. 
na! da Asa Norte. 

Iniciada hâ mais de dez anos, teve a sua construção 
paralisada, e só na admini~tração do Coronel Aimé La
maison, quando o Secretário de Saúde do Distrito Fede
ral era o Dr. Jofran Frejat, foram as obras reencetadas. 
E, hoje, para nossa alegria, para contentamento da po
pulação do Distrito Federal, esse Hospital foi inaugura
do com a presença do Senhor Presidente da República. 

Segundo o jornal Última Hofa: · 

"O hospital que atenderâ as populações da Asa 
Norte e da Vila Paranoá, começa a funcionar com 
as especialidades de pediatria, clínica médica, gine
cologia e obstetrícia e cirurgia geral. Todas as espe
cialidades de apoio como serviç-o---de laboratório, 
raios X e anestesia também estarão em funciona
mento .. "A medida que as necessidades forem sur-

-gindo outras serão implantadas". Observou o atual 
Secretário, Dr. Tito Figueroa. 

Com 412 leitos, iilc1Uii:tdo os especiais para quei
mados, e dois mil funcionários, o Secretãrio de Saú
de disse esperar que agora os pacientes da Asa No r
te poderão ser atendidos com maior rapidez, além 
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de haver um desafogo no Hospital de Base com a 
inauguração do HRAN." 

Sr. Presidente, com mais este empreendimento de alto 
valor social cpm que se brindou a capital do Brasil, foi 
mais um serviço relevantíssimo que a atual adminis
tração, sob o comando do Cel. Ornellas, levou a efeitO 
para atender às necessidades dos gue precisam de trata
mento médico. 

Não posso ~eixar de ~xaltar, _nesta oportunidade, o 
trabalho proficuo, dinâmico mesmo, do então Secretário 
de Saúde, hoje secretário-'Geral do_ M_inistério da Previ
dência Social, Dr. Jofran Frejat, que se entregou de cor
po e alma para resolver os problemas concernentes a sua 
pasta, à época, da Saúde. 

Quero congratular-me com o Governo" do Distrito Fe
deral por essa obra realizada; com o seu Seqetãrio de 
Saúde, Dr. Tito, e especialmente; com o seu ifntecessor, 
que teve a coragem de reiniciar esse trabalho. 

Era este o registro, Sr. Presidente. que eu desejava fa
zer. Muito obrigado. (Muito b.em!) 

ÇOMPA,.RECEM MAIS OS SRS. SENADORES: 

Claudionor Roriz - Albano Franco - Morvan 
Acayaba - Alfredo Campos- Amaral Furlan -- Fer
nando Henrique Cardoso- Benedito Ferreira- Bene

-dito Cãnelas- Roberto Campos- Enéas Faria- Jaí
son Barreto - Jorge Bornhausen. 

O SR. PRFSIDENTE (Lomanto Júnior) - A PresiM 
dência comunica aos Senhores Senadores o cancelamen
to da Sessão Conjunta que seria realizada hoje, às 19 ho
ras, e convoca outra, às 19 horãs e 30 minutos, no Ple
nário da Câmara dos Deputados, destinada à apreciação 
dos seguintes projetOs de lei: · 

N~> 17, de 1984-CN, que dispõe sobre as atividades da 
eqUideocultura no País e dá outras providências; 

N~> 23,-de 1984-CN, que autoriza o Poder Executivo a 
abrir ao Ministério da Saúde o crédito especial até o li
mite de Cr$ 3.404.505.000 (três bilhões, quatrocentos e 
quatro milhões, quinhentos e cinco :inil cruzeiros), para o 
fim que especifica; e 

N~> 24, de 1984-CN, que autoriza o Poder Executivo a 
abrir ao MiniStério da Educação e Cultura, o ctéclito es
pecial de CrS -2.520.700.000 (dois- bilhões; qu_inlient_Os e 
vinte milhões e setecentos mil cruzeiros), para -o tíni--que 
especifa. - - - - -

O SR. PRESIDENTE (Lomanto Júnior) - A Presi
dên.cia convoca, Sessão Extraordinária a realiZar-se hoje, 
às 18 horas e 30 niinutos, destinada à apreciação- da seM 
guinte matê!:ria: 

- Requerimento n" 9, de 1984; 
Sobre a Mç~, requerimCn~o qt.i_e vai ser lido pelo Sr. 

1~>-Secretãrio. -

~ lido o seguinte 

-REQUERIMENTO N' 397, DE 19114 

Nos termos do arl. 313, do Regimento Interno, requei~ 
ro dispensa do, interstício e prêvia distribuição _de avulsos 
para O Projeto de Lef da Câmara n~> 172, de -1984 (iiq 
1.529(83, na Casa de origem), que dispõe-sobre as autar
quias profissíOilais, a fim de que figure na Ordem -do Dia 
da sessão seguinte. _ _ 

Sala daS Sessões, 4 dê deUmbro de 1984. -Gastão 
Miiller, Líder do PMDB. 

O SR. PRESIDENTE (Lo-manto Júnior) - Em vo
tação o requerimento. 

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

Aprovado. 

O Sr. Benedit9 Ferreira. (PDS- GO)- Solicito veri
ficação de quorum, Sr. Presidente. 
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O SR. PRESIDENTE (Lomanto Júnior)- Serâ feita 
a vC:rificação solicitada pelo nobre Senador Benedito 
Ferreira. 

A Presidência vai suspender a sessão por 10 minutos, 
acionando as campanhias para chamada dos Srs. Sena
dores a plenário. 

Está suspensa a sessão. 

(Suspensa às I6·horas e 55 minutos, a sessao é rea
berta à-r 17 horas e 10 minutos.) 

O SR. PRESIDENTE (Lomanto Júnior)- Estã rea
berta a sessão. 

Persistindo a falta de quorum, a Presidência se dispen
sa de proceder à verificação requerida. 

O reqüerinlento está prejudicado. 

O SR. PRESIDENTE (Lomanto Júnior) - Estã finda 
a Hora do Expediente. 

Passa-se à 

c -

Não havendo quorum para deliberação, as matêrias da 
pauta de hoje, constituídas dos Projetas de Lei da Câma
ra n's 10/81, 53j77. 65/79, 14/84; Requerimento n' 
331/84; Projeto de Lei da Câmara nl' 79/79; Projetas de 
Lei do Seniido n9s 41/82 e 139/84, em fase de votação, 
não serão submetidos a votos, ficando sua apreciação 
adiada para a próxima sessão ordinária. 

O SR. PRESIDENTE (Lomanto Júnior) - Volta-se à 
lista de oradOres. Concedo a palavra ao erninente Sena
dor Jaison Barreto. 

O SR. JAISON BARRETO PRONUNCIA DIS· 
CURSO. QUE. ENTREGUE À. REVISÃO DO 
ORADOR. SEB.Á PUBLICADO POSTERIOR
MENTE. 

O SR. PRESIDENTE (Lomanto Júnior) -Concedo 
a palavra ao nobre Senador Helvídio Nunes. (Pausa.) 

S. EX• não está preSente. 

Concedo a palavra ao nobre Senador Cid Sampaio. 

O SR. CID SAM PAIO PRONUNCIA DISCUR
SO QUE. ENTREGUE À REVISÃO DO ORA· 
DOR. SERÃ PUBLICADO POSTERIORMENTE. 

O SR. P-RESIDENTE (Lomatlt0 Júnior)- Concedo 
a pala"vra ao nobre Senador Benedito Ferreira. (Pausa.) 

S. Exi não -está presente. -
Concedo a ·palavra ao nobre Senador Milton Cabral. 

(Pausa.) 
S. &·não está Presente. 
Concedo a palavra ao nobre Senador Odacir Soares. 

O SR. ODACIR SOARES (PDS- RO. Pronuncia o 
seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Srs. Senadores: 

Das muitas reformas reclamadas pela sociedade brasi
leira, prinCipalmente pelos-setores especializados que, no 
-desenlpe!lllio das suas aiívid3.des profissionais, mais de 
perto sentem os efeitos da so_brevivência dos costumes e 
praxes- tradiciOnais, reminiscências obsoletas_ que não 
mais se hirmonizain com o dinamismo dos tempos mo
dernos; em que a velocidade vai reduzindo as distâncias 
tisicas e questionando _as distâncias sociais pelo ajunta-

-mento das multidões, quando os reclamos não mais-são 
ouVidos à_distân_cia, inas, bem de perto, a reforma doJu
di~iãrío é daq~elas que deveri~ merecer toda precedên
cia. 

Esta Casa: dó Legislativo jamais esteve alheia a esse 
proble-ma, e acilii foi elaborado o ProjetO AcCioly, que 
mUito contribui parã acelerar os estudos que se desenvol
viam em outras áreas, como no Supremo Tribunal, atra
vés da Comissão presidida pelo saudoso Ministro Rodei-
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gues Alckmin, suporte parcial da emenda Co"nstitucional 
n9 7, de l3 de abril de 1977, outorgada pelo Executivo. 

A redação dada pela Emenda n~' 7/77 ao art. 112 da 
Emenda ConstituciOnà] n~> l/69, introduziu na estrutura 
do Poder Judiciário o Conselho N_acional da Magistratu
ra (ítem II), sendo que no parágrafo único do mesmo ar
tigo dispôs, ver bis: 

"Lei complementar, denominada Lei Orgânica 
de Magistratura Nacional, estabelecerá normas re
lativas à organização, ao funcionamento, ã discipli
na, às vantagens, aos direitos e aos deveres da ma
gistratura, respeitadas as garantias e proibições prc> 
vistas nesta Constituição ou_ dela decorrentes.'_' 

Por sua vez, nova redação_ foi _dada pela referida 
Emenda nl' 7/77, ao art. 144, seus incisos e parágrafos, 
passando o caput a vigorar nos seguintes termos, verbis: 

"Art. · 144 Os Estados organizarão a sua Jus
tiça, observados os artigos 113 a 117 desta Consti
tuição~ a Lei Orgânica da Magistratura Nacional e 
os dispositivos seguintes:" 

Esses dispositivos-se distriSuem dos hicisos I ao VII e 
dos parãgrafos li' ao 61', sendo que, no inciso I, estã dis
posto que o ing~esso na magistratura de carreira depen
derá de concurso público de provas-e titulas, ficando es
tabelecido _que a lei poderã exigir dos candidatos prova 
de habilitação em curso de preparação para a magistra
tura, e no -inciso VI, que a lei poderá estabelecer como 
condição à promoç1h:rpor merecimento, a partir de de
terminada entrância, ou de acesso aos Tribunais de se
gunda instância, pelo mesmo critério, freqUência e apro
vação em escola de aperfeiçoamento de magistradQ:i. 

A Lei Complementar n~ 35, de 14 de março de 1979, 
que dispõe sobre a Lei Ol'gãiffi:a-da Magistratura NaCio
nal, estatui no§ }9 do seu art. 78, que trata do ingresso na 
magistratura de carreira, que a lei pode exigir dos candi
datos, para inscrição- no concurso, lítulo de habilitação 
em curso oficial de preparação para a Magistratura. Ao 
tratar, no-art. 80 da promoção dos juízes-, estabelece as 
condições de apuração do merecimento que, deverão ser 
consideradas na composição de lista tríplice, nas quais fi
gura: 

"O aproveitamento em cursos de aperfeiçoamen
to (inciso II), e, jã no§ 19 do art. 87, configurando 
condição_ mais restritiva, diz que a I~i poderá condi
cionar o acesso por me_recimentq_ aos Tribunais_, 
como a promoção, por igual critério, à fteqUência, 
com aprovação, a curso ministrados por escola ofi
cial de aperfeiçoamento de magistrados." 

Alguns Estados já providenciaram a criação de escolas 
ou cursos preparatórios para -a formação de candidato
sao ingresso -n-a: mã&istratura, como o ""Rio Grande do 
Sul, Paranã, Minas Gerais e Rio de Janeiro, colhendo os 
melhores resultados. 

No âmbito federal nenhuma providência havia sido 
tomada. Todavia, o Supremo Tribunal Federal, por in{~ 
ciativa do seu Presidente, o eminente Minístro Cord!;.lr_o 
Guerra, houve por bem encaminhar ao Exm~' Sr. P_r_esi
dente da República anteprojeto de lei propondo a 
criação da Escola Nacional da Magi&tratura, a 
denominar-se "Instituto Teixeira de Freitas", com sede 
no Distrito Federal, podendo atuar, através de represen
tação, onde se fizer necessário. 

Prevê o anteprojeto que o '_'Instituto Teixei(a de Frei
tas" expedirá os títUlOs de habilitação e aperfeiçoamento 
previstos no§ 19 do art. 78 e§ 19 do art. 87 da Lei Orgâni
ca da Magistratura, pois tem por objetivo selecionar can
didatos a concurso para ingresso na magistratura. Os 
candidatos ao ••Instituto Teixeira de-Fre~~ deverão ser 
brasileiros natos_, bacharéis ou doutores em Direito, 
maioi'es de 21_anol! e de mep_os_de 35 anos, de in~iãc-âvel 
conduta moral e cívica e_serão selecion~dos.m~iante-·_ 
provas escritas e .orais, atuando o Instituto através de 
preparação à judicatura, de atualização e aperfeiÇoa-
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menta ou especialização de magistrados, e, cursos jurídi
cos de extensão. 

O corpo docente do .. lnstituto Teixeira de Freit<is" se
rá recrúta-do entre magistrados, membros do Ministérío 
Público, professores universitârios ~advogados altamen
te especializados. 

Prevê o anteprojeto que a estrutura e o funciona)_nento 
do Instituto serão estabelecidos em regulamento a ser 
baixado pelo Conselho Nacional da M.a,gistratura. 

Esse an.teprojeto que -ó eminente -Miriistro CO_rdeirq 
GUerra, Presidente do Supremo Tribunal, encaminhou 
ao -Exm9. Sr. Presidente da República, em 10 de se
_t~mbrõ _passado, até o mo~ento não_ foi remetido aó 
Congresso Nacional, q'Ue já '"Poderia -tê..lo--votãdo em 
atendimento à tão necessária providência solicitada pelo 
Supremo Tribunal Federai. 

Ressalta-se, Sr. Presidente, Srs. Senadores, que-a pro
vidêncüCrequerida não é pioneira, pois encontra prece
dentes em_ Portugal - Centro de Estudos Judícia1s- de 
Lisboa; Espanha - Escuela Judicial de Madrid; Jãpão 
- Hegal Training an-d Résearch Institute de Tóquio; 
França- bcole_National de la Magistratu~e de Paris e 
Bordeaux; Estados Oriidõj::..... Federai Judiç:ía:t Center de 
Washington e o Nation~l Judicial College de Reno, em 
Nevada; Mé_!tico - Instituto de Especialización Judicial 
dei Poder Judicial Qe iã Federación JuQ.icial; Chile-:- Es
cuela de Juezes de Santiago de Santiago; Colômbia -
Escuela Judicial e Venezuela- Escuela de la Judicatura. 

O elenco a que mencionado evidenciou a importância 
da iniciativa, que, pioneira fosse, ainda assim será por 
demais oportuna, poiS como afirmou o ie:minerite Minis
tro Cordeiro Guerra nó discurso de posse na presidência 
do Supremo Tribunal Fedêral: 

"Julgar ... por certo, não é atributo divino, é um 
ato humano, que exige claro entendimento, um reta 
proceder, acentu_ado amor ao trabalho, elevadores
peito ãs leis e seguro senso de justiça. 

-Exigem-se dos Magistrã.dos virtudes especialíssi
mas, a renúncia e a coragem, o desprezo pela incom
pi:e~nsão-frequente, a serenidade diante do apelo e a 
malícia dos vencidos e, constante atualização de co
~hecimentoS adqui:r_idos através dos tetp.pos." 

Os ten11~s da Mensagem n9 08/84, de 10 de setembro 
do Corre_nte ano, do Exm9 Sr. Ministro Presidente do Su
premo Tribunal Federal, encaminhada ao Exm9 Sr. Pre
sidente da República com o anteprojeto de criação do 
.. Instituto Teixeira de Freitas'\ merece atenta leitura e 
meditação por parte _dos Srs. Membros do Congresso 
Nacional quando para aqui for enviada, o que tarda, 
pois reafirmo, já poderia ter sido _tranSformado em lei o 
anteprojeto, considerando-se a importância da matêria. 

Cancluo, S-r. Presidente, Srs. Senadores, com o apelo 
ao Exm9 Sr. Presidente da República para que não retar
de o _encaminhamento, ao Co"ngresso Nacional, da pro
posta do Supremo Tribunal Federal. Faz-se mister o 
imediato atendimento. Assim, para constar dos AnaiS, 
peço seja h1co_rpo"radi:i aõ preSente discurso a íntegra da 
Mensagem e do anteprojeto. · 

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

-DOCUMENTOS A QUE SE REFERE O SR. 
SENADOR ODACIR SOARES EM SEU DIS
CURSO: 

SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL 

Mensagem n9 08(84 Em 10 de setembro de 1984. 
A Sua Excelência o Senhor 
General-d-e-Exército João Baptista de Oliveira Figueire
do 
Digníssimo Presidente da Re_l)úbUca 
N~ta 

Exçe!entíssimo Senhor ~residente da República. -
A Constituição Federal estabelece que os juÍZes fede

rais serão riomeados Presidente da República, escolhidos 

Dezembro de 1984 

em liSta. tríplice, organizada pelo Tribunal Federal de 
Recursos, àpós concurso público de provas e títulos (art. 
lZJ__,oe, parágrao único), por iguaro fngressQ na magistra~ 
tura de_carreira dos Pstados dar.~se-à media-n-te concurso 
público de provas e títulos, POde"ndo a-lei exigir dos can
didatos prOva de habilitação em -cUrso de preparação 
para a !llagistraturã (art. l~, 1). 

DÕ mesmo- modo prevê que a_ lei poderá estabelecer, 
ç:omo condição à promoção por merecimento, a partir de 
Cletermiilada e~tiância, ou de acesso aos Tribunais de se
gun-da instâncía, pelo mesmo critério: freqlfêÕ.cia e api-o
vaç®J~m_ç:urso ministrado por escola de aperfeiç()iimeiJ
to d_e m~gistr_a4!)s (art. 144, VI). 

No me~mo seJHido dispões a -~ei Orgânica da ~Magis
tratura Nacional (art. 80, § J9, II e art. 87, § 19). 

Com iss.~? revela, que embora consagre o princípio de
mocráti~o do mérito para o ingresso na magistratura, 
considera insuficiente Q conCursO d~:: provas e títulos para 
a aferiÇão-de_todos os .requisitos necessáriQs ao exercício 
da judicatura. 

Tal verificação jâ ocorreu em vários pafses _que, potis
so, _criaram Escolas de Magistrados. Registrem-se os pre
cedentes: 

-Centro de estudos Judicíais ~ LisbOã-
- Est:uela Judicial - Madrid 
~Legal Training and Researcb Institute - Tóquio 
_......;_tcole National i:{_e la Magistrature ~Paris e Bor-

deuax 
- Federal Judicial Center - Washington 
- NatioriRl Judicial COllege - Reno {Nevada) 
-Instituto de especializacion Judicial del Poder Judi-

cial de La Federacion - México 
- EsCuela de Jueces - Santiago (Chile) 
- Es_cuela Judicial - Colômbia 
-Escuela de la Judicatura- Venezuela 
No Brasil, em âmbito estadual, jâ foram criadas esco_

las ou cursos preparãtóriosno Rio Grande do Sul, Para
ná, Minas Gerais e Rio de Janeiro, com-promissores re
sultados. 

Entretanto, permanece, no âmbito federal, o vãcuo a 
respeito de tão relevante matéria, o que llle levou a d~zer 
no discurso de posse na presidência do Supremo Tribu
nal Federal, como contribuiç_ão ao aperfeiçoamento da 
Magistratura Nacional: 

«Julgar, como já ti~e oportunidade de dizer,--por 
certo, não é um atn'buto divino, é um ato humano, 
qUe exige claro entendimento, um relo proceder, 
ãcendrado amor ao trabalho, elevado respeito às 
leis e seg~uo SEtSO de justiça. 

Exigem-se dos Magistrados virtudes especial1ssi
mas, a: renúncia e a coragem, o desprezo pela inoom
preensão freqUente, a serenidi.tde diante do apodo e 
da m(!.l_ícia dos vencidos, e constante atualização de 
conhecimento adquiridos através dos tempos. 

Não passou despercebida ao ilustre Presidente 
-·Thompson Flores, no seu discurso de posse, a neces

sidade de se atender ao recrutamento dos juízes. 

Renovo essa preocupação com as palavras que 
·proferi na Associação dos Magistrados Brasileiros. 

Foi La Bruyere quem, no Les Caracteres, no S~ 
culO XVII, observou: 

.. li n'y a aucun métier, qui n'ait son apprentissa
~ ge ... ------

TI y a l'éc.ole de la guerre, ou est l'école du magis
tral?" 

O ministro das relações Exteriores cedo se aper
cebeu da necessidade de preparar diplomatas para a 
representação do Brasil no exterior e fundou o Insti
tuto Rio Branco. 

No IV Congresso Interamericano do Ministério 
Público, realizado em Brasflia, em maio de 1972, sa
lientei, senão a n~cessidade, pelo menos a conve
niência de se criar, para a Magistratura, O Instituto 
Teixeira de Freitas, com a mesma finalidade. 
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Dizia, então, que não era possível deferir 8 al
guêm, cuja personalidade, cujo passado. se ignorava, 
os maiQU'!S poderes de estado, sem que se pudesse 
prever ou pressentir o modo por que viriam a ser 
usados. -~ 

A Lei Orgânica da Magistratura Nacional abor
dou o tema e abriu perspeCtivas para a criação e va
lorização de uma escola .de magistrados. 

Ao ensino técnico-juridic·ó, há de se acrescentar a 
formação riloral do magistrado, do juiz, que deve 
ser preparado para enfrentar as agruras do offêTO. 

É claro que o homem bem instruído para a mis
são de julgar, julgiifá-nútíS-e ffielhor; e o homelll 
educado para sacrifíclO ·-e_-~ liiPCJ?endêilCia ·m~l~?r 
enfrentará os perigos a qÍle ·se eXpõe. - --

Só aSsiin,-tereniOSbons magistrados, rriof'almente 
forte e intelectualmente preparados. Juízes como o 
POPINOT, que descreve: BALZAC- _que era juiz 
como a morte ê a morte. 

.. Um jtiíz- não_é-Deus, seu dever é de adaptar os 
fatos aos princípíos, de jUlgar espêcies Variâve'is~ao 
infinito, em· se utilizaodo de uma medida determin~
da. Se o juiz tivesse O Poder de ler as consciências e 
penetrar os motivos de modo a dar sente.nças equi
tativas, cada juiz s-eria um grande homem"- dizia 
Balzac, que acrescentava, em seu tempo: 

"A França tem necessidade de cerca de seis mil 
juízes; nenhuma ger~ção tem sei~ nii~ grand_~ h(l_
mens a seu serviço;-com mais forte razão não pode 
ela encontrá-los para a sua magistratura". (L'IN
TERDICTION). 

Não obstante, como dizia Hermano Hess e;_ 

"Se a sabedoria se adquire, a experiência se 
transmite". 

Essa a função aa Escola de Magistrados. Trans
mitir aos novos a experiência" adquirida pelos mais 
antigos, de modo que afaste, dos que se iniciam, 
perplexidades que os mais velhos jã vencerél,m, à 
custa de muitos eStudos e sacrificios. 

E uma sugestão que apresento aos demais pode-
res da União, no momento-CUlminante de minha 
vida pública," 

Vencido o primeiiO an-O do meu mandato na Presidên
cia do Supremo Tribunal Federal, estimuú~do pela com
preensão de Vossa Excelência quéi.rito" aos problemas que 
afligem os magiStradOs, -tomo a iniciativa de Pit?por a 
Vossa Excelência a Criação ·aà EScola Nacionâl da Ma
gistratura sob o nome de Instituto Teixeira Freitas. 

Realmente, creio que o nome proposto não poderia 
ser mats expressivo. 

"De fato, ninguém mais que o filho do Recdnca
vo, da Vila de Nossa Senhora do Rosário d_o Porto 
de Cachoeira, teve, no Brasil, o ímpeto criador no 
Mundo jurídico --...;A Consolidação das Leis _c;i_vis 
que concluiu em- 1858, onde se eÕ:contra a célebrt 
Introdução, que examina a-diStinção-entre direito!. 
reais-e pess"oais, básica de sua concepção jurídica, 
ainda hoje ínipre5Si0rüi -pera sUã. clarividência. 

O Esboço, que começou em 1860, e que nãõ~he: 
gou a concluir, ê de tal força que influiu d_ecisiva
mente sobre Velez Sásfield, autor do Anteprojeto do 
Código-Civil Argentino. 

Pode-se dizer que Teixeira de Freitas é um ju"ríst<J, 
de projeção internaci_ânal. Raul de La .Gras.sér_ie, es
tudando o Código Civil Argentino, revelou a origi
nalidade do pensamento de Teixeira de Freitas ao 
mundo, salientando_ que lhe coube o coroamento da 
teoria das obrigãções com a iedação do prindpio 
contido no art. 120 do Código Civil B_rasileiro. 

O profesSoTSilvio Meira, em alentada e valiosa 
biografia revela o porte excepcional do brasileiro in
signe que Rodolfo Bernardelli fixou em bronze para 
a posteridade. 
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Creio que o Instituto Teixeira de Freitas poderá 
perpetuar o exemplo ilustre, para proveito das no
vas gerações de Magistrados.·· 

é,_çresc~ a.isso que, ainda recentemente, na primeira 
quinzena de_dest=mbro do àno de 1983, a Associazione. di 

__ Studi Social! Lafíno-Americanf (ASSLA) fez realizar em 
Roma, com_ _a cooperação da Università degli Studi di 
Roma~_d.a___UniversiJad~ de brast~ia, Q "Çongresso Inter
nazionªli Augu_sto Teixeira de Freitas e il diritt~ latino
américanO", em CÕmemoração do Ceruenário de se_u fa
lecimento. 

O ~minente Ministro desta Corte, Professo_r_José Car
los Moreira Alv~. não_ só_ chefiou a delegação dos pro
fe_ssores-braslieir~s. co~o profe~iu o discurso de a.be~tu
ra __ do Congresso _e presidiu à sessão de encerramento_. 

Em ccmseqüência, Senl)or Pre~dente, te_nho a hon_rQ. 
- de submeter à _sua alta consideração o anteprojeto de lei 
-com que se pretende criar a Escola_ Nacional da Mag.is-
Jratura so? a _égide dq i_nsigne Augusto Teixeira de Frei
tas. 

Renovo a Vossa Excelência os protestos do meu alto 
apreço e· sincera estima. - Ministro Cordeiro Guena, 
Presidente. 

LEI N9 DE DE DE 1984. 

Dis-põe sobre a criação do Instituto Teixeira de 
Freitas. 

Art. 19 FiCa criada, sob a supervisão do Supremo 
Tribunal Federal, a Escola Nacional da Magistratura, 
d-enonlirl3da Instituto Te"xe"íi"a de _Freitas, com sede_ no 
Distrito Federal e representação onde se fizer ne_cessãria. 

Art. 29 O Instituto Teixeira de Freitas expedirá os 
títulos de habilitação e aperfeiçoamento previstos nO§ 19 
do art. 78 e§ t .;o do art. 87 da Lei "Orgânica da Magistra

-tura Nacional (Lei_Comple!llentar n9 35, de 14 de r::narço 
de 19"79, com as alterações da Lei Complementar n9 37, 
de t 3 de_ noVeiriOro de"_! 979). 

Art. 39 O Instituto Teixeira de Freitas tem por obje
tiVo selecionar candidatos a concurso para ingresso na 
carreira da Magistratura e preparar bons magistrados, 
moralmente fortes e intelectualmente cultivados. 

-Art. 49 Os candidatos ao _ _Instituto Teixeira de Frei
tas _deverão ser brasileiros natos, bacharêis ou douto_res 
em Direito, m"ãiores de 21 anos e de menos de 35 anos, 
aptos física e moralmente, de inatacável conduta moral e 
cjvicª,· _e serão se_Je.cionados medi!lnte provas escritas e 
orais. 

A-rt. 59 O Thstituto Teixeira de Freitas atuarã median-
te: _ -
_ 1 ~ Cur~(,s d6 preparação à judicatura; 

n ~ c_ursos de_ atualização, _aperfeiçoame_nto ou espe
cialização de magistrado$; e 
- III -cursos jurídicos de extensão. 

Art. 69 O corpo docente do Insti~uto Teixeira de 
Freitas sei'â recrutado entre magistrados, membros do 
Mlilistério Público, profeSsores universitários e advoga
dos reputados em suas especialidades. 

Art: 79 A estrutura e o funcíonamento do Instituto 
serão estabelecidos em regulamento próprio a ser baixa
dO pe-lo Conselho Nacional da Magistratura d6fitro' de 
180 dias a contar- da publiCação de_Stã lei. 

Art. 89 O orçamento da República proverá os recur
sos necessârfOS à_instalaçào e funcionamento do Institu
to. 

Art. 99 Esta lei entrará em vigor na data de sua 
publicação, revogadas as disposições em contrário. 

O SR. PRESIQ_ENTE (lomanto Júnior)- Concedo 
. a palavra ao Nobre Senador Gastão Müller. 

O SR. GASTÃO MÜLLER (PMDB- MT. Pronun
cia- o seguinte discurso.) Sr. Presidente, Srs. Seriadores: 

Quarta-feira 05 489 f 

Faz alguns dias que se comemorou Q .. Dia do Profes
sor". Na oportunidade, não me foi permitido, como Pro
fessor, com 25 anos de cátedra, assinalar·, aqui no Sena
do, o fato auspicioso. 

Mas, Sr. Presidente, Srs. Senadores, será que se deve
riã.- mesm-o comemorar a data, se o Professor, de um 
modo geral é um marginal na vida social do Brasil? Ain
da há pouco tempo, os Professores do meu Mato Grosso 
entraram em greve. Qual a razão? Muitas, naturalmente, 
sendo a mais importante, não há dúvida, o achatamento 
salarial da classe. Ganhando um vencimento de fazer, os 
Professores de Mato Grosso, protestarem, através da 
greve, pela iniciativa do Governador, de querer dar~lhes 
um aumento de 40 mil cruzeiros por mês. Essa quantia 
irrisória: representa, não um aumento, mas uma esmola a 
ser distribuída. 

O que os Professores de Mato Grosso aspiram ~obter 
é um piso salarial de três salários míiiímos. -Não conse
guiram, porém, continuarão a reivindicar até atingir o 
objetivo. 

Mas, Sr. Presidente, Srs. Senadores, ainda há mai$, ou 
seja, o Governador do Estado não exerce a ação logística 
r_eferente ao material escolar, como giz, material de lim
peza, manutenção dos serviços hidráulicos e elétricos, 
etc. 

O que acontece, então, é verificar que as Professoras, 
de acordo com as Diretoras das Escolas, movimentam-se 
junto aos_alUf!!JS e pais dos mesmos, organizando festi
nhas, rifas e outras ações desse tipo, a fim de obter fun
dos para comprar giz, limpar o prédio, comprar material 
de higiene e outras coisas indispensáveis a vida escolar. 
Até em Ct.iíabá, n·a presença efetíva do governo, Estabe
lecimentos Escolares, fazem "mutirào", para limpar as 
dependências do prêdio. Por onde anda o Governador? 
pergunto. A resposta ê simples; está ufestando", falando 
bobagens nas rádios e televisões, numa ànsia incontida 
de aparecer de qualquer forma, mesmo pelo ridículo, que 
se baliza pelo português mal falado. Ele não acredita_ na 
existência -de Concordância verbal e outras regras pri
márias da lingua portuguesa. Mas, Sr. Presidente, Srs. 
Sena_dores, __ há um_ ditado gerado pela sabedoria popular 
que afirma: a ignorância dá Uma força enorme, ou seja. 
não há autocrítica, não há colnportamento social, usa o 
ignorante da incontinência verbal, como por exemplo: 
"manda seiitar o pau" e outras afirmações desse jaez. 

Sr. Presidente, Srs. Senadores, infelizmente, portanto, 
a classe dos Professores de Mato Grosso e do Brasil qua
se não tiveram razão para festejar o ~eu Dia. lsso é me-
lancólico. 

Hª uma_Q_pença,__ na class~ do..s _Professores, Sr. Presi
dente, Srs. Senadores, isto _é,_ o desâmino. Três são os 
problemas principais dos Professores: desprestígio pro-
fissional, baixos saláriOS--e condições índ_ignas de trab8:
lho. 

A primeira meta a atingir pelos Professores, acho eu, 
deve se! democratização da instituição, ou seja, da Esco
la, em todÕs os seus níveis. Atingindo esse objetivo, 
tornar~se-á mais fácil a conquista de suas reivindicações. 
O_ Professor, cada ~ez mais, deve se politizar, objetivan
do assim maior sucesso nessa luta desigual em que se em
penha~. 

Em MatO GroSso, Sr. Presidente, Srs. Senadores, a 
grande meta_ do professorado é atingir um piso salarial 
de três salárioS míiiimos. 

Faço votos que os Professores_de Mato Grosso trans
formem em realidade o seu sonho e mais ainda que o 
GoVerno dá ÊSúúfo ffies .dê qondições mínimas de traba
lho. Como jã disse, neste pronunciame~to, não é possível 
continuar as Escolas sem verba para as exigências míni
mas de manutenção do prédio, das instalações sanitárias, 
material de limpeza e até _um cafezinho para os Profess_o-_ 
res nos intervalos. 
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Faço varas que a· Governador, "produto gerado pela 
corrupção e pela fraude", faça menos festas, ·congressos; 
simpósiOs e outros qüe tai"s,-gastando fortunas e adquira 
os materiais citados para que as Escolas funciOnem, de-
cetcmente. 

Lembro assim, Sr. Preside_nte, Srs. Senadores, o "Dia 
do Professor", o meu Dia, não da forma tradicional de 
cantar loas à classe, mas sim para partilhar com ela das 
angústias e mesmo do desprezo que os castiga. 

Para provar o que afirmo, Sr. Presidente, Srs. Senado_
res, informo que os Professores de Mato Grosso, funciO
nários públicos, entraram em greve, mas embora tenha 
sido a mais justa, ã.pós vãrios _dias nessa situação, con
cordaram em voltar ao_ trabalho, graças a promessas do 
Sr. Governador. Infelizmente, Sr. Presidente, Srs._Sena
dores, após a classe ter capitulado, o Governador, num 
ato de covardia, demitiU mais de 30 (trínta) professores, 
considerados por ele os líderes do movimento reivindica
tório. Mais uma violência de um governo que se pauta 
pelo espírito do arbítrio e notável destemor demagógico. 
Os professores demitidos recorreram a justiça. Aguar
dam julgamento. 

Eis a razão, Sr. Presidente, Srs. Senadores, que, este 
ano, não há porque se comemorar, com júbilo, Q .. Dia 
do Professor", pelo menos em Mato Grosso-. 

Neste discurso, pretendo prestar a minha solidarieda
de a minha classe, a dos Professores, pois, durante 25 
anos, exerci com orgulho, a utilíssima profissão e faço 
votos que ainda se consjga, os mais breve possível, atin
gir o objetivo, isto é, uma situação sólida que faça do 
Professor, não só u!na pessoa de notável utilidade para a 
vida de um Estado, como no caso em pauta, mas tam
bém pessoas que não estejam esJ'flolando_ melhores co_n
dições para, pelo menos, sObreviver. 

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

O SR. PRFSIDENTE (Lomanto Júnior} -_Concedo 
a palavra ao nobre Senador Raimundo Parente, 

O SR. RAIMUNDO PARENTE (PDS-AM. Pronun
cia ó seguinte discurso.)- Sr. Presidente_,._Srs. Senado-
res: 

Por esta época, no Amazonas, depois do fenômeno_co
nhecido c_omo repiquete, começa o período da cheia. Au
menta o volume das águas, e os rios, cumprindo uma ro
tina milenar, partem para a velha tarefa de engolir bar
rancas e beiradões. Está terminado o ciclo da piracema, 
q"uando os cardumes, deslizando à superfíCie com suas 
escamas de prata, representam um símbolo vivo de fartu
ra: um rápido lance, e astarrafas voltam pesadas dejara
quis, de aracus, de sardinhas, de branquinhas, de pacus, 
de Piramutabas, de mandis e centenas de o_utros_ espéci
mes. Nos furos e nos igarap"és, os espinhéis-Cólhem à far
ta enormes tambaquis, enquanto o& .. curricos" atraem 
ondas intermináveis de tucunarés. 

Agora, entrado o mês de dezembro, tudo isso está ãCa
bando_. Com as águas grandes __ - como diz o nosso cabo
clo ·os cardumes desaparecem, as redes e as tarrafas re
tornam vazias. Para conseguir realizar a pesca, os barcos 
saem de Ma naus rumo aos altos rios, buscando as s_uas 
cabeceiras, em vii:tgens de trinta, cinquenta, sessenta 
dias, com seu equipamento-rudimentar, suas geladeir:is 
primitivas, tudo isso redundando em custos elevadíssi
mos, com o que, para a comercialização, o peixe é entre
gue ao consumidor, na capital do Estado, por preço pra
ticamente inacesSíveis, fazendo cOrii-que ·as classes iiienos 
favorecidas enfrentem meses e meses de fome quase ab
soluta, posto que o pescado se transforma em alimento 
das classes privilegiadas, com um tambaqui alcançando, 
como agora, o preço- absurdo de sessenta mil cruzeiros. 

Este fato, Sr. Presidente e Srs. Senadores, repete-se to
dos os anos, faz muito tempO, com os técnicos do Poder 
Central reunindo-se em gabinetes refrigerados para dis
cutir planos e programas que nada têm a ver com as nos-
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sas realidades, com as nossas peculiaridades, com a: nos- Chega, Sr. Presidente e Srs. Senadores, chega de irres-
sa tipicidade geofísica, conhecidas somente pelos que vi- ponsabilidade, de indiferença, de descaso_ criminoso. 
v_em o nosso dia-a~dia. - Nossos rios, no Amazonas, são ricos demais para que 

Contudo, Srs. Presidente e Srs. Senadores, muitos têm ··---.,-não neCessitemos viver assim tão sacrificadamente, Com 
sido os que, desde há muito, vêm apontando a solução uma esca.~Sez··períodica_a_rondar os lares de todos nós. 
paia esse problema Secular. Eu mesino já me Piomiti.dei Era"iY-qile tinha a dizer, sr'.-Presidente. (Muito beml) 
várias vezeS nesta-Augusta Casa, falando sobre este as-
sunto, martelando nesta mesma tecla, como amazonense 
oriundO do- interior-- do Estado, para moStiar qUe o 
problema pode perfeitamente ser resolvido, definitiva
mente, desde que as autoridadeS ao S"etor aceitem as no
sas sugestões, as nossas proposituras, concretizando-as 
de uma vez por todas. 

Já me ouViram apelar, V. Ex•s em outras ocasiões; ao 
Ministério da Agricultura, no sentido de que mande ins
talar frigoríficos e eritripoStOs de pesca nos principãis 
ríos-do Amazonas, para que, durante a piracema, duran
te o_ período õa fartura, o peiXe, pescado em ãbuildâõcia, 
possa ser estocado em grande quantidade, a fim de ga
rantir o abastecimento ao longo do ciclo da cheia. E es
ses frigoríficos, dispensando o uso dispendioso do pe

-tróleo, podem muito bem funcionar com caldeiras ali
mentadas Com fornalllas queimando lenha, lenha advin
da da madeira das várzeas, sem nenhuma· utilidade co
me'"rcial. Esta é uma solução pfática, imediata, indiscuti
velmente viável. 
Todavia~ o descaso e a indiferença continuam. Hã 

mais de dez anos, em Manaus, está sendo construído um 
te_rminal pesqueiro que não fica pronto nunca. Eritra ano 
e sai ano e tudo continua na mesma: águas baixas, rios 
seços e a avalancha dos cardumes; águas grandes, rios
cheios e a luta terrível, o sacrifício enorme pafa se- conse
guir __ êXTÇo nuin simples lance de tarrafa! 
- E até quando, Sr. Presidente e S~s. Senadores, essa si

tuação vai perdurar? Até quando toda uma população 
vai viver na depedência dos caprichos da natureza, numa 
época em -que a ci_ência e a tecnologia jã realizara_m çon
quistas tão soberbas e tão maravilhosas? 

Por que, Sr. Presidente e Srs. Senadores, continuar fa
zendo ouvidos de mercador aos clamores de toda uma 
comunidade, -que tan-tO soffe em consequência dessa ln
diferença e desse descaso? 

Por que não abandonar os programas mirabolantes, 
como a da pecuãria incrustada no coração da floresta 
alagada, para investir em programas verdadeiramente 
compatíveis com a tipicidade da nossa região, como o de 
uma pesca racional, moderna, tecnicamente bem desen
võlvida, dispondo do apoio logístico de frigoríficos e de 
entrepostos? 

Temos, Srs. Presidente e Senhores Senadores, a fauna 
ictiológ_ica mais rica e mais diversificada do mundo, ca
paz de alimentar; tranquilamente, toda a popula~o do 
nosso planeta. Basta, apenas, que nos concientiienios 
dessa verdade, para que tenhamos, pelo menos, con
dições de alimentar, sem sobressaltos, a população do 
Ainazmlas, libertando-a da dependência das vazantes e 
das cheias, com a certeza de que, seja qual for o ciclo, o 
alimento estarâ sempre garantido, representado pelo pei
xe estocado, com sua fabulosa riQueza proteica e n-Utriti
va. 

Que o Ministro da Agricultura, a SUDEPE ou -seja lá 
quem mais for, atentem para o fato de que é premente
mente necessário- atender aos -apelOs da comunidade 
a(!lazonense, construindo _os frigoríficOs e os entrePoStos 
há tanto r~clamados, como também ultimando .. a cons
truÇão do terminal pesqueiro- de Manaus, para que esse 
problema seja solucionado de uma vez por todas, isso 
para não falar na devastação que vem sendo feita por pe
sacdores estrangeiros, que irivadem nossas ágtias, sa
queiam nosso cardumes, exportam nossos peixes para 
que os importemos depois, enlatados e rotulados colori
damente,__como se fossem trutas e salmões de ãguas dis
tantes. 

__ _o SR.. PRESIDENTE (Lomanto Júniór) - Conced_o 
a palavra ao nobre Senador Fernando Henrique Cardo
so. 

-0 SR., FERNANDO HENRIQUE CARDOSO 
(PMDB - SP. Pronuncia o seguinte discurso.) -Sr. 
Presidente, Srs. Senadõres: 

Em "Carta à Comunidade Universitâria e aos Poderes 
LegislãtívOS e ExeCutivo'-,, o Centro de Representação e 
Pesquisa dos Alunos de Pós-Graduação da Pontiffcia 
Universid<lde Católica de São Paulo denuncia a situação 
aflitiva em que se encontram os bolsistas do convênio 
PICD- CAPES junto àquela instituição-. 

O convênio em questão destina.-se a custear a estadia 
de estudantes deslocados de suas cidades para a reali-

- zação de CUrsO de pós-graduaçãÕ, ein I-Cglme de dedi- · 
cação excluSiva. Auxilio modesto: até agosto, um bolsis
ta do curso de mestrado recebia Cr$ 180.000 mensais, 
quantia reajustada para Cr$ 135.000_ em setembro. 

Acontece que- e este é o objeto da denúncia- desde 
setembro nenhum pagamento havia sido efetuado nem 
havia data prevista para a sua regularização. Pode-se 
imaginar a aflição de estudantes vivendo numa cidade 
estranha, sem recursos para despesas mínimas de mora
dia, alimentação e_tr~nsporte. Como bem sa!i_~nta o do
cumento: 

.. Ao estabelecer o deslocamento do bolsista, a 
CAPES'e5pera dele o cumprimento das obrigações 
cons_tante_s das_nonnas institucionalizadas para que 
se atinja o oQjetivo precfpuo da programa: for
mação de recursos humanos de alto nível. Porêm, o 
que se vê é de um lado, a sujeição do bolsista a pra
zos estabelecidos para cumprimento de crêditos, 
pesquisa, elaboração de tese, exclusiVidade, desloca
mento etc.., e, por outro, a ausência de contrapartida 
pela CAPES no cumprimento de suas obrigações. A 
falta de pagamento das bolsas nas datas convencio
nadas, a par de seu valor ínfimo, inviabiliza por 
completo a atividade de pesquisa e seu regular de
senvolvimento'', 

DiaS depois lia divulgação desta denúncia, já em fins 
de novembro, o pagamentO-das bolsas em atraso foi re
gularizado. Os eStuç3antes temem, no entanto, uma nova 
interrupção durante o período de férias, já que a direto
ria da CAPES declara-se em dificuldades para conseguir 
a liberação das verbas correspondentes. 

Fica portanto, com a mi_nha solidariedade, o registro 
neste Senado_do protesto e da inquietação dos estudan
ü~s. E com ele um retrato pungente do abandono a que 
têm sido relegadas as atiyidades de pesquisa e formação 
de pessoal de nível superior neste País. 

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

O SR. PRESIDENTE (Lomanto Júnior)- Concedo 
a palavra ao nobre Senador Gabriel Hermes. 

O SR. GABRIEL HERMES (PDS,_ PA. Pronuncia 
o-Seguinte discursO.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores: 

Vive hOje ~ Pará - Estado da Federação que repre
sento nesta Casa- e toçla a região amazônica, um mo
mento de alegres expectativas, de animadoras esperanças 
e--de justificado júbilo. 

Pela primeira vez na história poHtíco~administrativa 
do Brasil, pode-se constatar o planejamento, a cons
trução e-a friãugui:'ãção- - parcial embora - de uma 
obra pública realmente gigantesca, a usina de Tucuruí, 
destinada a exercer, na ãrea em que está im-plantada, o 
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papel relevante de motivadora e de condicionadora do 
progresso. De um progresso que poderá dinamizar seus 
centros urbanos, multiplicar suas indústrias e criar mi
lhares de empregos, anulando as crdnicas carências re
gionaíS-e dando às populações que delas ser~ libertadas 
a oportunidade_ de hã mui~o esperada de elevar seu nfvel 
de produção e de consumo. 

O grande beneficiário" fina.! de tudo _isso será, sem dúvi-
da, o Brasil, Sr. Presidnete. _ 

:9 oportuno repetir alguns dados sobre o complexo de 
Tucuruí (em que 9 trilhões de cruzeiros já foram investi
dos), pois, para brasileiros que ac_ompanharam de longe 
o silencioso processo de sua constrJJçâo- os n6meros e 
os fatos que os exprimem terão, estoU certo, a forÇa mâ-

, gica de um impacto ... 
As primeiras dificuldades enfrentadas e vencidas para 

viabilizar o empreendimento foram vencidas com a dis
posição e coragem do Governo Federal, foram o esvazia
mento e o preparo da área a ser ocupada pelo lago. O 
imenso lago é o armazenador da água destinada a acio
nar os geradores da hidrelétrica e a construção da barra
gem. 

FOi, também, sobretudo, graças aos técnicos brasilei
ros, possível o remanejamento da população de 14 po
voados e de 2 reserv~ inclígenas, a re1a_cação de 100 Km 
da Rodo_via Transarnazônica_ e 60 Km da BR-422, e ain
da, construídas estradas vicinais para atender aos nú
cleos urbanos, rurais e fazendas, assegurando-lhes a in
dispensável interligação. Cons_iderem-se, também, os 
gastos e Q e:sforço na construção no canteiro das obras 
das centenas de imóveis,- de uma pequena e moderna ci
dade, com escolas, hospitais, e o conforto indispensável 
ao·s -obreiros. 

Tudo exigiu esforço, t~nica, até chegar ao fechamen
to das comportas - fato que há pouco ocorreu - com 
início -da formação do lago, a que já me referi, que atingi
rá o volume de 45,8 bilhões_ de metros cúbicos de água, 
cobrindo 2.430 quilômetros quadrados, área equivalente 
a uma vez e meia o antigo Estado da Guanabara. O perí
metro total do lago e das ilhas que se formarão no seu in
terior- cerca de 600- é de 5.400 KM, equivalente a duas 
vezes e meia a distáncíã, em linha reta, de Belém a 
Brasília-... -

Sr. Presidente. Tempo houve em que nós brasileiros 
praticávamos tim tipo inócuo d_e orgulho nacional - que 
praticamente em nada contribuía para modificar o qua
dro antigo e estável de nossas deficiências estruturais e 
das manchas _de pobreza que afetavam fundamente seg
mentos urbanoS e rurais da população nacional. 

Refiro - me, Sr. Presidente, ao ufanismo, atitude 
mental que integrava uma visão estática do Brasil politi
co e econômico -e uma delirante admiração pelas rique
zas naturais do País. 

A sugestão para esse posicionamento veio, comO nin
guêm ignora, do famoso e jâ quase esquecido livro do 
Conde de Afonso Cels.o; Por que me ufano do meu Pais. 

Hoje, vive o Brasil um momento histórico em que ha
veria motivos de sobra para outro tipo de ufanismo -
ou seja, o justificável pelas grandes realizações materiais, 
aquelas que marcam o domínio do homem sobre os ele
mentos da natureza - para que a população nacíorial 
possa desfrutar novas e melhore$. condições de vida e de 
trabalho. 

O que precisamos evitar é que o ·novo ufanismo não 
seja verbal e inconseqUente como o_ anterior. 

A constelação de usinas hidrelétricas de que agora dis
pomos nos assegura um potencial energético que poderá 
ser, e já está sendo, o elemento deflagrador de um amplo 
e consistente processo de industrialização em largos es
paços do teritório pátrio. 

Mas, um processo de industrialização- m1cleo de um 
processo abrangente de desenvolvimento_regional- não 
deve ocorrer _ao sa_b_Q:r das forças cegas do acaso, sem a 
participação ati vã. e direta do homem. Dos segmentos da _ . 
sociedade capacitados ao desempenho de um papel pro-

mocipnal de liderança na_!=ondução-e na alimentação do 
esforço coletivO que se manifesta, a partir da existência 
dos elementos novos que o tornam possível. 

N~sses segmentos sociais a que me referi, ·eStão incluí
dos os legisladores - que devem criar e aperfeiçoar as 
estruturas legais e indispensáveis para viabilizar e flexibi
lizar ás iniciativãs que aparecerem -as autoridàdes do 
Poder Executivo federal, estadual ou municipal, que ain
da tenham ingerência direta na área técnicó-cieiitífica até 
os banqueiros, para os imprescindíveis finacíamentos 
das realizações. E finalmente, Sr. Presidente, aqueles que 
se dispõem aos riscos diretos das realizações, ou sejam os 
empresárioS. 

Tempo houve em que a classe empresarial brasileira, 
fosse pela posição individual de seus membros, fosse pe
las ações e pronunciamentos de seus órgão classistas -
mostrava exclusiva preocupação com os seus próprios 
exclusivos interesses. 

Como se-possível .fosse, faço o comentário, dissociar o 
interesse, legítimo e honesto embora, de uma _determina~ 
da ~categoria- social - do interess_e mais amplo da socie-
dade inteira. --·-

Hoje, indubitâvelmente, as coisas estão mudadas._ O 
empr"esãriã.dO já compreendeu que não poderá construir 
e desfrutar seUs êxitoS, no quadro de uma situação social 
e eCOnómiCá deSeqUilibrada. Nenliurria riqueza acumula
da na mão de poucos poderá conviver, sem atritos inde
sejados, com a miséria que ainda envolve a vida _de mui
tos. 

O ideal do progresso para uma determinada região, 
nós, homens de empresa- porque nesse grupo eu me in
cluo - hoje o concebemos associado à realidade mais 
ampla do desenvolvimento. Porque no conceito do_de
setlvolvimento está contida a figura de uma alteração e 
expansão de eSti"uturãSSociais, econômicas e administra
tivaS que a todos beneficiará. E quanto melhor for o 
ajuStamento intecno atingido por uma sociedade, maio
res sáão a:s câildições de lucratividade de qualquer em
preendimento comercial, agrícola ou industrial plantado 
no seu espaço interno. 

Esta vem sendo pelo menos, hã muitos ãnos;-a filoso
fiaAe vida e de ação que inspira o programa e as·aloS da 
Federação das Indústrias do Estado do Pará,.cuja presi~ 
dêndia exerço - com grande honra para mim. 

De há riluito temos procurado fa~er com_ que a FIES
PA e o Centro das Indústrias exerçam um papel positivo 
na consolidação do-- ainda-incipiente parque industrial 
paraense, no incentivo à exploração do_s recursos natu
rais da região, bem como no incremento às suas expor
tações. E sempre a ela preocupou, também, manter viva 
a navegação fluvial, a mais econômica ha região, bem 
como abertas e em ç:ondições de tráfego as ro_dQvias inte
restaduais e vicínliis ali ex.istentes.-

Mas, a cÚência de energia elétrica que afetava a área e 
a ausência doS necessários invesfímentos federais para 
que fosse ali criada uma infra-.estrutura económica que 
ofereCesse--base-de- suSteniilçãõ ·para novas reãlizações · 
empresaria-is- nos impunha a contingência do imobilis
mo. 

Esse estado _de coisas, graças a Deus, pertence ao pas
sado. A situação mudou no Pará e em grande parte da 
Amazônia ®m a consti::J.lÇão da u g_na de l)J.Q,_l!_ruí, uma 
realização que ligará o nome- do PI-eBideilte João Figuei
redo àquele pedaço do Brasil e as suas sofridas popu
lações. O que se pode agora dizer, a propósito, é que· o 
passado_ de _fato começa a muçlar para a Amazônia 
Oriental-_:_ e_- (iue ela já estâ vivendo o futuro. 

Foi eni fünÇão desse pensamento, Sr. Presidente, que a 
FIESPA e õ CIP- às vésperas da inauguração deTucu
ruí, apressou- se em promover um .. ENCONTRO ES
TADUAL DA INDÚSTRIA" em Belém do Parã, a 9 de 
novembro, reunindo empresários, administradores, polí
ticos e técnicos para debaterem problemas regionais e as
sentarem linhas direcionais de polftíCa econômica que 
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melhor viriam ajustar- se às conveniências da âtea e de 
Sua população no presente momento. 

O DOCUMENTO DA FIESP E CIP 

O que se discutiu nesse encontro, Sr. Presidente, ge
rou, ao término do mesmo, um documeilto conclusivo. 
Dele justamente ê que falarei a seguir, para que esta Casa 
e o Brasil tomem cGnhecimento do que se pensa e do que 
se sugeteJ no Pará, para que o Estado e sua população se 
beneficiem do que foi nele construído - pela ação do 
Governo Federal -mudando o quadro antigo de uma 
região- até ag01:_ª __ m,arc_a~a, apenas, pelos seus grandes 
ri9~ pouco _aproveitados, por sua baixa densidade demo
grâfic<i e peloS--tnodt!Stos índices de produção que apre
sentava. 

O-documento ocupa - se inicialmente da caracteri
zação do quadro geral da indústria paraense.' Observa, a 
propósito, que a unificação do mercado nacional foi, por 
um· ladO, fator Tundarilental para a consolidação e ex
pansão de um paio industrial dinâmico no Centro- Sul 
do País. Esta área passou a centralizar as atividades in-

- dustriais no território brasileiro, sendo que somente São 
Paulo passou a abrigar mais de 50% das atividades do se
ter quando, em 1907, detinha apenas 14% de toda _a pro
dução do segmento secundário da economia local. 

O texto prossegue com outras considerações de carâter 
histórico, até chegar a uma ampla e elucidativa aborda
gem das perspectivas hoje oferecidas pelo quadro econô
mico paraense. 

Vejamos, em síntese, as observações enfeixadas nessa 
parte do trabalho: 

"Neste momento, abrem -se novas e grandes 
oportunidadeS pal-a o crescimento e diversificação 
da indús_tria paráense. Estão sendo criadas con
dições que possivelmente representarão vantagens 
comparativas de indisdizível significação em alguns 
sub ~ setores industriais, que aliar- se - ãQ ao 
importante fato de que, apesar de possuir um mer
cado local de menor expressão do que o centro -

- sul, a Amazônia e, mais especificamente, Belém, 
possue o porto marítimo mais próximo do mercado 
europeu, americano e do oriente (através do Canal 
do Panamá). Já neste mês de novembro, estará ini
ciando suas operações a Usina Hidrelêtrica de Tu
:uruí que- gerará -iniCialmente 2.000.000 de Kw ofe
recendo assim energ_ia hídrica com grande potencial 
de multiplicação_, se bem .. apro~eitada na .sgma c_o,m 
o(~iquísSünos:recursos naturais que são ~ncontra
dos no território do Estado do Pará, nossas extensas 
vias navegáveis- {às quais devem adidonar - se as 
hid_rovias 9o To~ntins e Araguaia, com possibilida
des de fhegar _Q~óximo à Brasília),_ o porto de Vila 

-oo Co_pde (próx!~o de Belém, com capac!~ade ini
cial de 40.0Q9 too. e chegar até para navios de até 
90.000 toil.., guarido totalmente pronto), rodovias, a 
ferrovia Carajás- Itaqui e cidades com considerá
veis infra -- estrúúi~a e população corno a própria
capital de Marabá (300.ooo- hab.), e outros como 
Tucuruí e Barcarena, todos com seus respectivos e 
projetados DistritOs Industriais. Das minas-de ferro 
de Carajás, serão explorados mais de 30 milhões de 
toneladas de minêrio, pOr ailo, além do manganês, 
cobre, ouro, etc. Das j8.zidas de bauxita de Oriximi
ná e Paragominas, temos a matéria- prima para a 
produçaõ de_a.lumina e, desta, o alumínio do com
plexo Albrás--- Alunorte e Alcoa. 

Na área rural, encontramos o Estado do Pará 
com suas viabilidades em adiantado estado de defi
nição; com a predominãnda: das culturas de média e 
longa maturação, a pecuária do corte e as culturas 
do ciclo curto em ricas vârz_eas; tudo convergindo 
para o rápido desenvolvimento de uma agroindús
tria que começa a queimar etapas, principabiteilte a 
do dendê, de grãos diversos e de sucos naturais". 
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No item relatiVO à Política de Crescimerit9 .Industrial, 
foi feita a observação de que "tem a iridústri.il. regionãl 
um papel fundamental de direta e indiretamente ser um 
vetor de crescimento das ativiades económicas na Ama
zônia e no caso dó Pará, de particular importância". 

Vem, \1 seguir, o relacionamento de uma sêrie de pon
tos erigidos ern prioridade pelos industriais parai:nses 
que se fizeram ouVir- no Encontro: 

a) Instalação e desenvolvimento dos p6lo_s in
dustriais da siderugia e do alumínio em territótio 
parense; 

b) Expansão dos recursos para o FINAM 
(Fundo de Investimentos da Amazônia); 

c) Extensão para aS pequenas empresas dos be
neficias constantes da Política de Desenvolvimento 
Regional; 

d) Extensão para as indústrias do Pará dos in
centivos energêticos·concedidos para a ALBRÁS e 
ALUMAR (tarifas com subsídios de 15%); 

e) Reãtivação da indústria da construção civil 
através de uma política criteriosa de implementaÇão 
de obras públicas (princiPalmente aquelas voltadas 
para o desenvolvimento da infra-estrutura da eCo
nomia regional e estadual, como também aquelas 
voltadas para o bem-estar social) e a reativação da 
política habitacional. 

Para- a indústria paraense de benefiCiaiiiênto de 
produtos básicos, esclarece, são fundamentais as se
guintes propostas: 

l. apoio ao produtor a partir do setor rural (se
mentes selecionadas, assistência técnica, crédito 
adequado, disponibilidade de defensivos e fertili
zantes e política de preços mínimos); 

2. aprimoramento, desenvolvimento e financia
mento da política de aproveitamento produtivo das 
vârzeas d_o Estado do Pará, com ênfase para o setor 
rizícola; 

3. No setor extrativista, merece espeCial 
atenção a produção do látex e conseqUente benefi
ciaffiento. 

neste sentido, consideramos indispensável que se
jam recuperados os seringais nativos, incentivados 
mais adequadamente o pequeno produtor (serin
gueiro), dinamizando o seringal de cultivo, retor
nando ao PROBOR _sua_condição _dr,; instrumento 
de desenvolvimento regtonal Guros diferenciados 
para a Amazônia); assim como -aperfeiçoamento às 
espécies regionais da borracha (tipo Cametá). 

No capítulo que trata da Politica de lnyestimen
tos PúblfcoS:; hã cinco recomendações das quais des
tacaremos uma: "que sejam as e~presas locais 
(grandes, médias e pequenas) estimuladas a partici
par ria execução dos projetas do Setor Público- ao 
contráiio do que vem ocorrendo atualmente, quan
do se tem constatado que as concorrências eventual
mente trazidas ao_coohecimento das empresas locais 
impõem condições impeditivas, na maior p'arte dos 
casos, à participação das construtoras estabelecidas 
no Estado. Com esse propósito, será válido que se 
estabeleçam critêrios, segunde os _quais; projetas de 
pequeno porte e tecnologia rotineira fi(fi.Jem adstri-
tos à licitação de _empresas locais". 

O documentO trata, a seguir, da Desconcentração In
dustrial, dizendo qtie pira o Estado i:lo Pará «este ê um 
momento decisivO em termos de uma ampliação e redefi
nição de sua estrutura produtiva, particularmente, mas 
não no seu setor secundário". 

Após fazer refcrêilcia- porfnenOrfzad_a às iridústrias pe
sadas que ocuparão lugar de destaque na área, em 
função das condições criadas pela energia de_Tucuruí e 
pela dinamização da estrutura de transpõrtes, o docu
mento destaca a importância da indústria- tradícional. 
particularmente a agro indústria, que •'também apresenta 
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enormes potencialidades, posSibilitando a eXpansão do 
parque industrial paraense ... 

Sobre o assun_to, diz ainda o tel(to: 

.. 0 subsetor madeireirq jã benefiCia maís de 50% 
da madeira serrada em todo o _Brasil. Apresentamos 
uma importante unidade de celulose em Monte 
Dourado. A indústria do palmito estâ consolidada. 
A de sucos naturais está próilta para decolar, assim 
comO a de dendê e a recente indústria cacaueira. 
Desenvolve-se a passos firmes a indúsJda da cons
trução- naval adequ-ada ao- mercado l-egional, de 
grande potencialidade. 

A indústiia da construção civil e de materiais 
para construção também já estão consólidadas e 
com grande experiência. A de alimentos tem um 
mercado crescente, podendo alcançar uma expressi
va produção em anos pró}timos. A de fibras conti
nua uma indústria viável e de potencial, assim como 
a de castanha-do-pará. Temos um parque metalúr
giCo de pequenas e umas poucas médias indústrias 
prontas para crescer. Nossa indústria da pesca é um 
fato. 

A. questão fundamental e definitiva, neste mo
mento de inflexão das atividades industriais no Pa
rã, ê de natureza: política. Ela passa pela efetiva rea
lização da ne_cess.ãria e inadiável desc_onç~ntraç_ão 
ipdustrial.do Brasil. _Não' uma desconcentração que 
atenda aspectos apenas de natureza social e estratê
gica, que também ê importante e da qual o Parâ_e 
toda a Amazônia, assim como o Nordeste, não po
dem prescindir. Mas também uma desconcentração 
motivada por evidentes redistribuições no espaço 
territOrial brasileiro de novas disponibilidades dos 
fatores produtivos, prinCipalmente os recursos natu
rais, energéticos e mão-de-obra, os quais, se não es~ 
tão sendo acompanhados pelo fator capital, apenas 
tornam mais clara a necessidade de racionalizar os 
invest

1
imentos públicos e privados da Nação." 

Para viabilizar e acelerar o desenvolvimento da ind6s
tria regional, o documento enumera as seguintes reCo-
mendações:· "" - - -

a)' melhor distribuição da renda inter-regiona.J. e 
interpeSsoal do Pafs; ' 

b) nível mais adequado de retenção da proprie
da_dedosJ~tores de produção e suas rendas I'! a Ama-
zªnia; -- - -

c) maior geração de empregos por- unidade de 
capital pelos projetas aprovados pela SUDAM; 

4) maior e mais adequado aden§amento econô
mi_ç_Q_ na região; 

e) desenvolvimento de setores e subsetores eco
nôriliOOs, ãlém de microiTegiões da Amazônia, nos 
quais rjão seja o grande empreendimento_a escala 
ideal de investimento; _ _ _ 

f)_ maior efeito multiplicado~ dos inveStiffientos
incCntiVãdos pela SUDAM, via concretização dos 
encadeamentos do grande, do médio e pequeno em
preendimentOs; 

g) maximização da utt1ização dos investimentos 
públicos em infra-estrutura na _Amazônia; 

h) desenvolvimento das .. externalidades econó
micas" pelo estímulo às aglomerações dos grandes, 
mêdios e pequenos empreendimentos; 

i) democratização de recursos públicos aplica
dos na Política Regional do País, dada a predomi~ 
nância das pequenas e mêdias empresas na econo
mia amazónica e nacional." 

O Decreto-lei n"' 1.376/74 e o artigo 18 

Ainda na parte que trata do Des.envolviment.o da In
dústria Regi"Oilal, observa o tl!xto examinado que: 

''Os inceritivos fiscais são e ainda serão por mui
to tempo nãO só necessários como indispensáveis à 

Dezembro de 1984 

Amazônia e ao Nordeste. No entanto, tem-se evi
denciado qUe tão mais reprodutores serão esses be· 
nefidos quanto maiores forem as reais possibilida
des das agências de desenvolvimento poderem esta-

.,._ belecer, na aplicação dos mesmos~ mais vantajosos 
critérios Seletivos de projetas, visando atingir os ob
jetivos traçados pelas mesmas agências, o que é pro
fundamente inviabilizado pela concentração da mo
dalidade prevista no art. 18.'' 

O art. 18 aí mencionado é do Decreto-lei nq 1.376/74, 
um dos instrumentos básicos do atual processo de ocu
pação da Região. A reformulação desse instrumento le
gal é, aliás, considerada necessária e urgente, para Seu 
melhor ajustamento aos fins previstos. -

0- trabalho expende, em continuidade, amplas consi
derações sobre Política Creditfcia, sugerindo, ao final do 
capítulo,_ a adoção das seguintes medidas referentes ao 
crêdito -às pequenas e médias empresas paraenses: 

a) que-Seja aberta unia linha especial de financia
mento ao giro dos seus negócios, a juros COmpatí
veis com a estrutura econôm~ca t!pica da Região; 

b) Que, como providência complementar indis
pensável, seja igualmente aberta uma linhi de crédi
to destinada a saneamento de passivo oneroso - o 
que, aliás, }á ocorreu em passado recente, com a 
chamada '"'operação LEQUE'', administrada pelo 
Banco do Brasil; 

c) Que a linha de crédito para capital de giro I 
alínea 3.) tenha caráter rotativo, de modo a evitar-se 
-que o setor industrial paraense venha a ser surpreen
dido, ex abi-upto, com a notícia do seu cancelamen
to; 

d) Que, para fazer face às iplicações nas linhas 
de crédito aqui reivindicadas, as Agências Bancárias 
que operam no Estado do Pará sejarrl autorizadas a 
deduzir do depósito compulsório que lhes cabe, fa
zer, no Banco Centrai do Brasil, o percentual que 
venha a ser considerado suficiente, de acordo com 
os estudos previamente realizados pelo Banco Cen
tral." 

Completam finalmente o texto capítulos que versam 
sobre APOIO ÀS EMPRESAS INDUSTRIAIS DEFI
NIDAS COM:O "NÃO GRANDES"; POLITICA DE 
IMPORTAÇÃO; e APOIO ÀS EXPORTAÇ0ES RE
GIONAIS. 

Encontro Nacional da Indústria 

O fato seguinte que desejo registrar, Sr. Presidente, é a 
realizaçãO do :Encontro Nãcional da IndUstria, em Belêm, 
promovido Pela confederação Nacional da Indústria e 
pela FC:deração das-Indústrias do Estado do Pará, coni o 
amplo apoio das lideranças locais e a honrosa particiw 
pação de patrícios ilustres de outras regiões do País, in
clusiVe do Presidente da Confederaç~o_ Nacional das In
dústrias, Senador Albano Franco. 

Para esse Encoiitro Naciona1 foi prepilfãdo o ternário 
seguinte: 

''!- ConfllJurações de Política Econômica e as 
Perspectivas de LOngo Prazo do Desenvolvimento In
dustrial. 

Os ajustamentos económicos necessârios: a dívi
da externa e a restrição ao crescimento; as políticas 
monetárias. fiscal e cambial; a política de comércio 
exterior; os caminhos da transformação da estrutu
ra industriai; objetivos, instrumentos--e--agentes. O 
papel especial das pequena e média empresas. 

- O Empresariado Industrial e o.s Aspectos So
cias e DemográficoS da Naçao Brasileira. 
~ criação de empregos. A política salarial. A le

gislação do trabalho, Os movimentos de população. 
A Previdência Social e a Assistência Mêdica. A edu
cação ~e a qualificação do elemento humano. 

l/f -As Entidades da Indústria e o Marco Politi
co !nstlttlcional do Bra_sil. 
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O empresariado industrial e a formulação de 
política econ6mica. A organização sindical. As fon~ 
tes de recursos para as entidades da indústria. As re- . 
lações entre o Estado e a Empresa. A interâçâo en-
tre o capital e o trabalho. 

aplausos aos de trabalhadores, testemunharem o mo
mento histórico cm que Vossa Excelência dará partida, 
oficialmente, à primeira turbina da USflia Hidrelétrica çie 
Tucunií, projCfada para se incluir entre as maiores eXíS.:. 
tentes em todo o mundo e a maior de quantas jâ foram 
construídas no território brasileiro. IV ---Assuntos Gerais 

O meio ambiente e o uso do solo urbano. 
A descentralização das atividades industria-is: 
As economias regionais. 
O Sistema Firiã.nceiro de Habitação. 

Outros." 

Sr. Presidente, é com justificado júbilo de paraense e 
de brasileiro que faço ó _registro dos presentes fatos. É 
mais saudável para nós, parlamentares, registrar êxitos, 
acontecimentos positivos vividos pelo Estado que repre
sentamos aqui - de sua população - do que sermos_ os 
porta-vozes, nem sempre ouvidos, de suas reivindicações 
e de suas urgências. 

O Pará e as regiões limítrofes dos. Estados vizinhos po
dem hoje- ser CoilsidefãdãS; nOBrasil, a áre!l_ que melho~ 
res condições e perspectivas de rentabilidade ofereCi "aos 
investimentos de CapitaCOs empresários do Centro-Sul, 
ao cotrârio_do que sempre admitiram, não têm mâís ra
zões que os levem a investir sistemática e exclusivamente 
nos seus próprios Estados, já satUrados de indústrias e 
carentes de recursos infra-estruturais. 

De o_utro lado, os brasileiios da Amazônia e do Nor
deste não mais tetão justificativas para migrar em massa
para os' Estados do Sul, sob a alegação da falta de opor
tunidades de trabalho n_as suas regiões de origem. 

Esse, acredito eu, é um capítulo superado da história 
social e econômica do Brasil. Um milhão de novos em
pregos, ao que se espera, terão sido em breve criados na
quela região até agOra habitada pór escassas e pobre po
pulação entregues a uma insignificatiV_a ·economia de 
subsistência. o _ _ _ _ 

É um tempo novo que começa, Sr. Presidente, para es
sas populações em particular e para o Brasil-Nação, 
como um tod_o. Tivein_Os~- afinal, -o énOOiltrõ histórico, de 
há muito esperado, com o nosso dia de grandeza e de es
perança. 

Sr. Presidente: 
Ao concluir, esclareço que o empenho da Federação 

das Indústrias do Estãdo do Pará em assina,lar sua pre
sença e oferecer su·a colaboraç_ão -~ para.o b-om equacio
namento dos problemas económicos regionaiS Paraenses 
na presente coojU.ntura-- não se esgotou co_rii :a~reali
zação do Encontro Estadual e do documentç d~le r~ul
tante. 

A 22 de novembro, dia da -ínã.uguração de Tucurui1 

foi entregue ao Senhor PresideritC da República um me-_ 
marial abordando a problemática da região e alirihando
a sugestão de medidas reclamadas com urgência maior 
para que o Estado do Parâ possa beneficiar~se, sem crises 
circunstanciais, no carii.ltiho do prOgresso e -do enriqueci-
menta. Faç-o transcrever, na parte final deste pronuncia
mento~ o documento-·encaminhado ao Senh.or Presidente 
da República. (Muito bem!) 

DOCU,MENTO A QUE SE REFERE Q SI(. 
GABRIEL HERMES EM SEU 1)1SCURSO; 

Em: 22 de novembro de 1984 
FIEPA 

Federação das Indústrias do Estado do Pará --

OF. SEC. 2<í6f84 

Excelentíssimo Senhor _ -· ~ 
João Baptista de Oliveira Figueiredo 
DignísSiiTiO-Presidente_ da República 
Brasília.:.... DF 

Senhor Presidente: 
Lideranças nacionais- empre5ãrlos, ádministradores 

e políticOs- aqui Se ellcõntra:m-·para--;-juntando os seus 

O júbilo de quantos aqui se encontram, neste momen
to, hão resultã l:lpeilas, nem piincipalmente; da grandio-

----sidade da obra em si, o que já justificaria plenamente o 
clima de euforia_que se estende por toda a -nação. Muito
mais Significativo do que o impreSsionante momi.rriênto 
que-ã ie:cnolo"gl<i br-asileira fez éonstruír so_Qre o rio TO~ 
cantins, para que dele sejam_extraídos, a,o fim da jornaw 
da, mais de 8 nÚI MW de energia elêtrica, destinada. a 
viabilizar os projetas do Progl:'ama Gran_de C11rajâs __ e de_ 
assegurar o suprimento energêtico de toda a sua enorme. 
área de influê~c~a, bem. como de outras regiões dQ País, 
serão. d·S--:seUs ·efeitos êorflo instrumento da dinamíZáÇão 
da economia do Vale do TocaniinsfAraguaia. Para taii:~ 
to,--=senhor Pr~idente, impOe-se qUe sejam adota:das as
med"fdas complementares já projetadas, favorecendo di
retainente as comunidades urbanas e rurais estabelecidas 
na sua área e, de modo geral, aos Estados que integram o 
Programa Grande Caraj_âs. Como bem o disse Vossa Ex
celênci_a, a Usina de Tucuruí e todos os demais projetas 
em exe_?tú;ão ou proje_tados púa esta região visam a al
_canç~_r doiS obje_tivos, sim~ltaneamente. Um, o de trans
formar Os r-ecUrsOs naturais existentes no Vale, Particu
larmente no -solo e subsolo paraenses, em l'iquezas con
creCas a se~:viço do bem-estar do. povo brasileiro. O o_u
tro, o de mudar as miserãveis condições de vida das nos
saS- -comu-nid-ades localizadas, parãdo"xalmente; à -'mar-
gem de tão exuberantes riquezas. __ 

Para que amb-Os -osõbjetivos sejam atingidos, cºmo 
Vossa Eicelêncía.--b_em sabe, não basta que sejam ãCi(iriã"
das as turbinas geradoras de energia elêtrica, fator absó
lutaltleiüe imp-fe$Ci'rldível, mas não suficieriti::: A energia 
permitirá que Se}am acionados os· vagões da ferroví~(Ca-
rajásfPorto de Itaquí; ensejará a transformaçãO da bau
xita, extrafda do subsolo paraense, em alumina e em 
~ltimínio metálico; viabilizará, enfim, a implantaçãO de 
tantos outros projetas de igual SignificaÇão para a·econo· 
mia brasileira, cOmo produtores de divisaS tão neces
sárias ão eqUilíbrio do nosso balanço de pagamentos. Es
tafâ, assim, alcançando o objetivo- inicial citado. 

Em seguida e não menos importante alvo das preocu
-paçôei dC:VossS ExcelênCia e do interesSe feíterad"amente 
demonstrado pelos Governadores dos Estados do P'Úá, 
Mato_ Grosso, Goiás e_ Maranhão, __ permanecerã o da 
cori~nui9ad~_--dõ eSforço iniciãdo--e- que --consistirá na 
adoÇão das duas providências abaixo sintetizadaS.- --- -

A primeira diz respeito à execução dos sistemas- de 
transposição das corredeiras de Santa. Izabel e do prosse
guimento da construção das Eclusas de Tucuruí para que 
essa formidável estrada líquida com cerca de.2.200 Km 
de extensão possa estar por todo o ano à disposição des
sa imensa e fértil região onde pelo menos 30 milhões de 
hectares já foram detectados como terras_de_~xceleni~ 
padrão para a ag_ricultura. 

tsses mais de 2 mil Km de estradãs que andam, sedu~ 
plicarão com o acréscimo das outras vias líquidas vici~ 
nais do Centro oeste, que com isso ensejam e viabiliz_aiii 
toda uma inversão de s.entido_ do sistema de transporte 
do estrangulado vetar Centro-Oeste-Santos para o em 
direção ao Porto de Vila do Conde, cujaS estimativas Ini
ciais permitem prever uma economia de 5 mil Kffi/tone-. 
ladas transportada, para um movimento de cargas nunca 
~nf~riõ_~ a ~O ~ilhões tfano nos dois sentidos. 

Os Iíúêifêros que ós· dOcumeritos ofÍciaís rêvelam sãll"
pai-demais enfãticos para que se exijam maiores comen~ 
tá.ri_os sobre eles, como tambêm o São as razões de segu~ 
rança nacional que essa figação f~ita por u-ma liidrovia 
interior possibilita, numa completa integraçãO do País, 
·meS-mo em drcunstâncias extraOrdinárias de convulsão; 
por isso-, Senhor Presidente, não somente nós, mas o 
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- Brasil como um todo está seguro que ainda em seu Go
verno, _medidas imptescindíveis de ordem orçamentária 
serão adotadas para que o monumental.da obra de Tu-

.. curur Sé- reflifa ·multipli_cemente n6 amparo à economia e 
sobretudo ao homem que se assentou e se tornou depen
dente desses dois mananciais de água doce: o Araguaia e 
o Tõcantins. · · 

A segunda proViclêi1cia a que aludimos, Senhor Presi
:dente, consiste em lembrar que todo um aparato institu
ci!irial precisa s'er adequado para que o pequeno e_o- m~

-ôio prodUtor efou empreSârio af localizado, venha a ser 
um-·pai'tícipe das benesses que esse vultoso investimento 
,de inTra-esfru!tira gerou, permitindo, assim, a convivên~ 
cia hannônica, socialmente desejável, entre o grande e o 
pequeno projeto de que tanto necesSitamos e que; no 
fun_do, virá a_ premiar merecidamente muitos anónimos 
contri?uintes da manutenção desse imenso território pá~ 
trio integiado, cuja preoCupação,' Com certeza, se insere 
no rol das cogitações de Vossa Excelência. 

Ao manisfestarmos a Vossa Excelência em nome da 
FederaçãO_ilas Indústrias do Estado do Parâ e do Centro 
dãs lndústría:S do Parã e assim dos setores empresariais 
de nosso Estado_ QS sinceros agradecimentos e as entu-

- síásticas congr~ltulações pela magnífica obra que ora se 
inaug!Jra, expressa1l"l:oS também a confiança de que os 
projetas complementares não sofrerão solução de conti
nuidade, como superior aspiração de toda a comunidade 
do Vale. 

Respeitosamen_te, - Gabriel Hermes, Presidenie da 
Federação e Centro das Indústrias do Pará_- Listo dos 
Santos Capela, Vice-Presidente - Wilton Santos Brito, 
Vice-Presidente - Luizinho Bartolomeu de_ Macedo, 
ViCe-Presidente- 0/into Alfredo Cei, Diretor........: Musta~ 
já Morhy, Diretar:- ---

O SR. PRESIDENTE (Lomanto Júnior) - Concedo 
a palavra ao nobre Senador Jutahy Magalhães. 

O SR. JUTAHY MAGALHÃES (PDS - BA. Pro
nuncia o seguinte discurso.)- Sr. Presidente, Srs. Sena
dores, a sucessão presidencial não~ um fim em si mesma 
e representa apenas o começo daquilo que deveria ser 
uma nova era- de transformaÇões polfticas, sociais e eco~ 
nômicas. 

Após 15 de janeiro de 1985, a luta deve con_tinuar em 
busca de objetivos por tantos homens pllblicos colima· 
dos, ª saber: o fortalecimento dos sindicatos, a total de
mocratização do País, a diminuição dos poderes da b~
rocracia das estatais e da administração direta, bem 
como -ã defesa da livre iniciativa. 

Fala-se hoje em quebra do autoritatismo, comO 
pronclpio-tundamtmtal para a próxima adnlinistrãção. 

Mas serâ exequível esta conquista, quando os maiores 
representantes do autoritarismo estão a aplaudir, sendo 
festejados por aqueles que, até bem pouco, os comba
tiam? 

A justiça eleitoral antecipou uma decisão de funda
f!1.ental importância para a sucessão. 
Nã~ concordo inteiramente com ela, porque entendo 

que a nossa legislação autoritária, ainda em vigOr, esta
belece a fidelidade partidária. 

Foi por esta: razão que apresentei projeto. de lei modifi
cando a forma de aplicaçãO do princfpio, deterffiinando 
que o fechamento de questão partidária fosse aprovado 
pela maioria absoluta das bancadas da Câmara e do Se
nado, que_ seriam, em última análise, os verdadeiros ins
trumentos do voto partidário. 

Não se_ pode, contúdo, deixar de acatar a decisãõ do 
Tribunal Superior Eleitoral, que levou em conta os no

- vos iempÕs -dc!ãbertur-a Põfíticã, que se recusam a convi-
-ver conl leis Semelhantes à que iristítuiu a fidelidade par· 
tidária. -
_ A propóSitO des_ta malsinada fidelidade, quero infor~ 

--·mar que, aõ apresenraro projeto de lei supramenciona
do, que, apôs longo perfodo de espera, foi aprovado pela 



4896 Quarta-feira 05 

Comissão de ConstifU.íçào e Justiça no Senado, procurei 
a liderança do PMDB para obter o seu apoio. 

E, no entanto, para Surpresa minha, tal apoio me foi 
recusado, tendo em vista que, àquele momento, a fideli
dade partidária era muito importante para os interesses 
oposicioiliSlas. 

Era a época em que se imaginava fechar questão para 
impedir os. votos_oposicionistãs em favor da candidatura 
Maluf. 

É por isso que, algumas, Vezes, tenho clamado contra 
o que denomina· .. democracia_ de ocasião", que faz into- _ 
cável uma lei autoritária, na medida em que serve a inte
resses pessoais ou partidários. 

Quem considera, teoricamente, como injusta, uma lei, 
não pode defendê-la na medida em que venha atender à 
suas ambições de poder. 

1:: evidente, Srs. Senadores, que o Brasil necessita de 
profundas reformas poHticas, sociais, administfatiVis e, 
atê mesmo, de costumes. 

TerniinatTtOs o -ano legislativo com o quadro suces
sório delineado e não devemos alimentar ilusões quallto 
a possíveis modificaÇões. 

Aliás, nenhum resultado final seria tão importãnte
quanto a certeza de termos agido de acordo com nossas 
convicções partidárias e o que consideramos como ética 
política. -

Nossa ação futura deverá desenvolver-se com vistas ao 
aperfeiçoamento democrático, à melhor distribuição da 
riqueza e uma política fundiária mais justa. _ 

Temos compromissos reiterados com a reforma tribu
tária, que_dê melhOI-es confições financeiras a Estados- e 
MunicípiOs. 

E não podemos deixar de perseguir a participaÇão-dos 
empregados, não só rios resultados econômiCos da em
presa, como também em sua gestão. 

Lutar pelo amparo da criança e da velhice é outra 
meta gratificante. Temos de encontrar soluções _pouco 
onerosas e satisfat6fi3S, inclusive para o lazer dos apo-
sentados. 

Embora, às vezes, nos esqueçamos deles, há no pro
grama de nosso própriO P'd.:rtido Democrático ~o~ia}_ 
uma imensa quantidade de pfopostas, ainda não imple
mentadas, que nos colocariam, se o resultado das urnas 
nos for desfavorável, em uma cômoda e construtiva opo
sição governamental. 

Enquanto muitos se afastaram do _PDS par~ atend~r a 
interesses pessoais, os que nele faca rem devem em preen
der esforços no sentido cj.e demonstrar a atualiçl.ade ':a 
justiça de seu.s princípios programáticos, isto caso O par
tido não fique em mãos daqueles que o abandona_t:am na 

sucessão. 

Entendo que, nesta via, teremos sobretudo de estar 
atentos para que o objetivo da eleição direta seja al
cançado. 

Se já se diz hoje que~ "golpe" propor a eleição direta 
já ou em 86, não podemos permitir que os que vão che
gar ao poder em 85 passem a considerar que também se
rá um golpe desejar as diretas em 88. 

Outra preocupação nossa deverá ser a de situar, em 
moldes corretos e razoáveis, o debate sobre a implan
tação ou não do parlamentarismo ou sobre o aperfeiçoa
mento das prerrogativas do Congresso, em especial o seu 
poder de fiscalização. 

Derrubar a Lei Falcão e modificar a Lei de Segurança 
Nacional são dois oUtros deveres parlamentares, que se 
imporão em 85. 

Certamente, o- papel do Congresso, nos pr6xin10s 
anos, seria da maior importância, se o candidato vitorio
so, ao deter o poder, continuasse a proclamar as idéias 
democráticas dos tempos de campanha política. 

Esperamos que a convivência com o poder não fará_es
Q.uecer as boas intenções do candidato e que, ao invés de 

OlÁ R, lO DO CONGRESSO NACIONAl- (Seção 11) -

prestigiar o Poder Legislativo, venha a buscar fazer pre
valecer a qu<llquer custo, a vontade do Executi\,o. 

Outra decisão política importante, que nos caberá, se
rá a reforma -partídária, que deveria permitir a represen
tatividade de todas as linhas de pensamento da socieda
de, sem restrições ideológicas. 

A falência dos partidos políticos foi demonstrada nes
ta sucessão e é muito repetido o princípio de que a demo~ 
cr3.Cia -não sobrevive sem partidos fortes e bem estrutura
dos. 
- _ Esie elenco .de possibilidades de_ação e de ideais a se
rem concretizados visa apenas demonstrar que nossa 
luta não se encerrará com .a sucessão presidenciaL 

Muito trabalho teremos pela frente e, se a nós não 
couber parcela ativa ou a responsabilidade direta pela 

- execução das reformas, que se fazem necessárias e Que-a 
sociedade exige, haveremos de cobrá-las dos nQYQS go
vernantes, eriqUan-tO aquf tivermos uma tribun_a_a nOssa
disposiÇão. 

Certamente não serã fãcil saber o quê e a quem pedir 
contas ou _cobrar execuções. 

A sucessão, inicialmente, parecia desenvolver-se _em 
terril(ls de continuisino e renovaçã-o. -~- -

Mas, com a evolução do processo, as coisas se confun
diram de tal modo que é difícil saber quem representaria 
o continuismo e quem seria garantia de r~novação. 

Mesclaram-se tantos representantes da atual situação 
com os meios oposicionistas que, hoje, ninguém pode sa
ber quais os compromissos assumidos, nem as garantias 
dãdas de que a renovação reclamada não se fará, tanto 
com_o não se fará a punição dos corruptos já descober-
tos. 

Quem nos garantirá que não veremos, nos_ próximos 
anos, o clientelismo praticado pela burocracia dominan-
te? -

Por isso, Srs. Senadores, não queremos referendos, 
plebiscitos ou seja o que for para manter o culto de per
sonalidades políticas. 

O que a sociedade brasileira exige é a "escolha direta_de 
seu-s gOvernantes. 

E quanto antes melhor! 
~----Eor.que não .. já", como está na moda!!? 

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

-_-0 ~R· PRES_IDENTE (Lomanto Júnior)- Concedo 
a palavra ao nobre Sen~dor José lgnácio:_Ferreifa. 

O SR. JOSt IGNÁCIO FERRJ!IR,I. (PMDB- ES. 
Pronun"Cia o seguftlte discurso)- Sr. Presidente, Srs. Se
nadores: 

I-Introdução 

t. No momento em que se encerram as atividades le
gislativaS deste segundo seinestre de 1984, venhO-a sua 
presença para falar-lhes do- eStado do ESpírito SantO:._ 
hoje e no futuro. 

2. o-A apreciação que vou ofetecer-lhes teve a preocU
pação de não conter nada sobre o passado ~ uma vez 
que meu EStado tem seu lugar· reservado no final deste 
milénio como ponta~de-lança para a ec_onomia nacional 
com base em quatro grandes dimensões: 

2.1. Dimensão internacional; 
2.2. Dimensão nacional; 
2.-3..- Dimensão inter-regional; 
2.4. Dimensão intra-regional. 
3. O que me Cabe, neste pronunciamento E tentar de

tectar, atualmente, as grandes tendências que se embrica
rão nOs próximos anõs- para gerareln o perfil do futuro 
próxim-o -do Espírito Santo. 

4. Num primeiro instante, salta à vista o impOrtante 
papel que o Estaclo está desempenhando e irá assumir 
como uma porta oceânica do Brasil para o resto do mun
do e cive-versa. Neste caso tenho a destacar o recém 
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inaugurado complexo portuário de Praia Mole- Tuba
rão, cõm capacidade e folga operacional na lide com na
vios de 300 mil toneladas e ainda maiores. Estas embar
cações irão transformar em realidade o Corredor da Ex
portação e Abastecimento GO-MG-ES, Por onde serão 
transacionadas vultosas trocas comerciais entre o Brasil 
e a Comunidade Internacional - tanto na exportação 
como :ta irriportação. 

5. É bem verdade que levará algum tempo para quea 
a prodção de grãos do Cerrado bras-ileiro atinja os 10-15 
milhões de toneladas-ano que se configurarão -corira ma
turação do projeto. Mesmo assim, a porta oceânica irá 
exercer um forte efeito polarizador a curto, médio prazo, 
sobre i-produção da RegiàÓ Sul. ~ um fato constatado 
que os portos de referida região, com especial destaque 
para Santos-e Pú3.naguá,jã se encontram com sua capa
cid_ade operacional esgotada e que seus custos de C)(pan
são serão e!evad[ssimos, de sorte a enviabilizas inveSti
mentos que os tornem competitivos frente a Praia Mole e 
Tubarão. Nào resta dúvidas, então, que o _Complexo 
Portuário e o Cõâedor irão marcar o perfil futuro doEs~ 

_tado. 

6. Em ocasião anterior, quando na instalação da Co
missão Especial para Estudo e Acompanhamento do 
Corredor, aqui desta tribuna, tive a chance de dissertar 
s9bre o assunto. Gostaria de brevemente, retomã-lo. 

7. No tocante ao tema há dois grandes vetares da 
maior relevância para o seu entendimento: 

a) Um de natureza conceptual; 
b) Outro de- ordem operacional. 
Quanto ao item a, 
8. Conceftualmente, gostaria de, novamente, 

reportar-se a alguns trechos das palestras realizadas pelo 
Presidente da CVRD, Eliezer Batista da Silva e pelo seu 
assessor, Agripino Abranches, no dia 15-2--84, no Centro 
da Indústria do Espírito Santo -CINDES. 

9. A respeito da lógica mercadológ1ca que subj~z_ ao 
Corredor, Eliezar Batista demonstrou que a idéia do 
Corredor tinha e tem o eixo norteador a partir do sentido 
de melhorar a prOdução, concentrá-la ao longo das linhas 
de transporte e de energia parã diminuir o capital global 
governamenta~ ou especificamente empresarlai envolvido 
no processo para que com o aumento da produtividade fos
sem obtidos melhores resultados e barateamento da pro
dução. O grqnde objeiivo da Cia. Vale do Rio Doce, no ca
so, irão foi dltruístiCo, foi o de incentivar o uso da própria 
loglsticà.-( ... ) Então, estava planejada a integraçdo maríti
ma e forov[ária expandindo-se a área de produção impor
tante que seria o Oeste de Minas Gerais, Goiás, parte de 
Mato Grosso e, no futuro, até Mato Grosso, isto é, linhas 
economiçameme alcançáveis pelo sistema de logfstica com~ 
binada: rede ferroviária, Vale do Rio Doce e componente 
marítimo da Docena~·e. A Vale do Rio Doce trabalha e 
entende o projeto sob a ótica mercadológica, cxaminan~ 
do, em primeiro plano o consumidor e o mercado. A 
partir da vfabilidade de mercado é que se planeja toda a 
formalização necessári"a a satisfazê-lo a preços c_ompetiti:. 
vos._ 

lO. Levando em conta o. potencial de compra do ex
tremo oriente, englobando o Japão, a China, a Coféia; a 
Tailândia, Hong Kong e o Sudeste da Ãsia, é que se par
tiu para a' evolução da idéia de Corredor para a CJ~por
tação, principalmente, de soja e milho, com ênfase para 
o abastã:imento interno. 

li. Então, tem.se: 
a) Q. mercado externo; 
b) O mercado -interno; 
c) O Complexo de transporte; 
d) A _geração do produção de grãos no CCuado; 
e) A utilização de grandes navios para transporte mis

to de grãos e minério, e 
f)" A Capacidade de polarizar para a porta oceânica, 

no Espirita Santo, grande parte da produção de grãos de 
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região Suf, cujo escoamento por Paranaguá e Santos en
contra fortes obstáculos ciusad-os pelei. saturação da cã
pacidade desses portos. 

12, Como se pode observar, a lógica mercB.dólógica 
que escora o projeto é extremamente coerente. Filosofi
camente, nada existe que possa por em perigo o poten
cial mediato e futuro do correaor e seu pãpel na--inte
gração do Espírito Santo-corii a RegiãO Sudeste, Com a 
Região Sul e com a Região Centro-Oeste do País:__ no 
plano nacional, assim como o resto do mundo, na di
mensão infetnãcional. 

13. Está, por conseguinte, o Espírito Santo destina~ 
do a desempenhar um papel altamente estratêgico para o 
País dentro de um período que se inicia desde já e que 
tem maturação num horizonte de 10 a 15 anos~ 

Além disso, o Corredor âe Exportação e Abastecimen
to terá fortes impaCtos, SCigtindo Eliezei Batista, na zoni 
de região econômica abrangida pela região de Campos, 
no Estado do Rio de Janeiro, e com o sul da Bahia, re
giãO extremamente rica, na fronteira norte do Espírito 
Santo. Vê-se, então, o Corredor atuando como cataliza
dor das quatro dimensões; da internacional, da nacional, 
da inter-regional e da intra-regional, no centro das quais 
estâ situado o Espírito SantO. 

15. O assessor da presidência da CVRD, Sr. Agripi
no Abranches, em seu pronunciamento, cita significativo 
depoinlento do ex-goverria-dor Arthuf CarlOs Gerhardt 
Santos e do seu Secretário da Indústria e do Comércio, 
publicados em A 1azet11, edição de 15-11-72, em caderno 
especial, a seguir reproduzidos: No que respeita ao aspec
to desenvolvimentista que a implementaÇão do Corredo~ 
Minas/Espírito Santo oferece à econmnia capixaba, o Gtr 
vernador Gerhardt Santos, sintetizando, considera que com 
os investimentos que o Programa promoverá em 71osso ter
ritório. alcançaremos a definiÇão de uma infra-estrutura 
adequada ao desenvolvimento. E explica - os setores bási
cos de nossa economia serão plenamente atendidos: 

a) A agricultura, tendo como espinha dorsal o sistema 
viário do Corredor de Exportação encontrará os neces

, sdrios estímulos ao aumento da produção. (h progr•mu 
nttuiMIIÚ tk estrlllitU rkbtllh, ú NM•melllo 6blco, 4e 
ektrijicaç•o, tUIÚtilld. tk1dc• e 4e illcelllDoJjhcllis ,.. 
.nio lle fortllleur • ectJIIOIIIÚI rllnl, ofereceU o •01 1101· 
SOl prod•tous ~o setor priNrlo • ~oHrhlf'll •ecns•tl. 
JHII'il • comncidt.~ jlul ~01 nlrdtftos ú IIIIU •tiriâ
tln. (Grifo -•J-

b) Teremos. também, uma polftica portudria definida, 
uma vez que o porto de Vitória não mais será apenas ex
portador de minério de ferro, de café e de cacau, mas atua
rá diversificadamente, preparado que será também para 
exportar produtos siderúrgicos, grandes massas de ce1eais 
e pellets agrícolas, madeira (em toros e cavacos) e celulose. 
Para isso, serão necessárias a melhoria do canal de acesso 
e a construção dos Cais de Capuaba e de Aribiri- três 
empreendimentos já eqUilcionildos na área federal - e a 
construçt!o do Cais de Carvão no tàminal de Tubarão, 
para o que gestões já estão sendo feitas em nfve/ de Gover
no /Empresa, também na área federal. 

c) No setor ferroviário, multo poUco terá-de ser ji!üô 
no Espírito Santo. Na Estrada de Ferro Vitória-a Minas, 
da CVRD. a duplicação das linhas tornará o tfansporte 
ferroviário totalmente suficiente para a produção de mi
nério e de cereais dos Estados de Minas, GOiás e Maio 
Grosso.( ... ) 

d) Finalmente, quanto ao sistema de tfansporte ráfia
viário, temo~ tudo equacionado pelo Ministério dos Trans
portes, com a construção da BR-259, o téimino -da BR-
101. que ligará o sul baiano ao porto de Vitória, 
complementando-se o sistema de rodovias federais no Esta
do com a BR-262 e a BR-482. No futuro. talvez tenha o 
Govemo Federal. que pensar na ligação da BR-101 com a 
região Teófilo Otonlf NO!Zuque. em MiTras Geiais. Na área 
das atribuições do Govemõ do Estado, cuidaremos imedia-
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tamente dÕ projeto espinha~de-peixe i da BR-259, atentan
do ritmb1m para a cOnStrução de estradas vicinat.s- ~·oltadtii 
para o escoamento da produção das áreas que venham a 
exigir maior rapidez e eficiência nos transportes. 

16. V~a-se como,_ com bom senso, não (Ç difícil 
vislumbrar-se um cenârio do futuro! Quase tudo qt.ie foi 
dito pelo ex-Governador Gerha.rdt, hã 12 anos, ê, hoje, 
uma realidade. E meu desejo, neste pronunciamentQ, 
tentar, também, antever o Espírito Santo dos próximOs 
anos no quadro de suq. região. Para tanto é que me estou 
propondo a pinçar as grandes tendências futuiã.s e; sobre 
el_as, elaborar um raciocínio_ que me perq~!ta oferecer
lhes e ao Governo do meu Est_ado, uma base para a ação 
de planejamento hoje, de modo a q~e o futuro objetiva
do seja alcançado por meio das ações governamentais, 
sln_ç_ron~aQ_as naLtrês esfera~c,:_governo: ~federal, a~ 
tadual ; a municipal. 

17. No tocante ao item b, relativo aos aspectos ope
racionai~ ligados ao Corredor de Exportação e Abasteci
~~~· podem ser listados ~rês estrangulamentos bá,si-

16.1. Na área de produção; 
16.2. Na área de transporte; 
16.3 Na área de ensilagem~embarque. 

18. A área de produção, até atingir os piques de 10 
milhões a 15 milhões de toneladas-ano, irá n·ecessitar de 
um horizonte de tempo nunca inferior a 1 O anos. O pi-o
cesso adotado para a expansão da ãrea agrícola estâ for~ 
temente baseado no efeito demonstração. Cooperativas 
formadas por agroempresas moduladas na faixa de nú
c1COS" fOiinidOs por I 00 lotes de i OOha cada, formando 
espaços-de IO.OOOha, portanto, foram selecionadas e ins
taladas na região-programa de modo a que os fazendei
ros da região, observando o sucesso dos módulos, pas
sassem a aderir ao programa. Os resultados detectados 
até _o presente momento permitem que se adoti umã po: 
sição otimista quanto ao futuro, na difusão cada vez 
mais ráp.ida dos efeitos esperados pelo programa. Não 
hã dúvidas, atualmente, de que a colonização dirigida ê o 

·meio maíS racioflarêfC explorar o cerrado. Para os Pri
meiro's 5 anos são esperados sejam implementados 34 
núcleos de·IO.OOOha cada, chegando-se aos 340 mil ha. 
Com essa área, chegar-se-ia a uma produção de 1 milhão 
de toneladas/ano em grãos. Espera-se a partir dos 340 
mil ha a agregação de outros 150 mil ha pelo já referido 
efeito-demonstração. 

19. É de se esperar novamente a expectativa de que 
agroe-mptesas da região sul, atilalmente constrangidas 
pelo trâfego pesado de Paranaguá e Santos adiram rapi
damente ao Corredor, apressando o _atingimento ·âe suas 
metas e tornãndo ainda mais importante a restrição 
transporte. 

20. Embora a estr-ada de ferro Vitória a Minas tenha 
condição de dar fluxo à produção, inclusive aquela pola
rizada da Região Sul, hã um trecho na área da Rede Fer
roviãría Federal no qual ~estrada apresenta problemas 
de trâfego. O assunto estâ 'na ordem do dia no Ministério 
dos Transportes, que vem ingenciando sérios esforços 
para superar o' gargalo em espa_ço de tempo compatível 
com o erescJmento dO fluxo de grãos a ser transportado 

. 21. __ No que diz respeito-àensilagem e ao embarque, o 
Corredor conta, no infcio das operações, com O~põrto {!e 
CapUilba, em VitOria, cOm Capacidade estátiCa de arma
zeilarriC:ntO para 30.000 toneladas. Esta capacidade Pode· 
ser expandida com relativa facilidade para 60.000 tonela
das atraVéS de um reforço no sistema de armazenamento 
de maneira a acelelrar o fluxo de entrada-saída nos silos, 
aumentando sua capacidade dinâmica para que o Corre
dor comece a operar já a partir da próxima safra, a ser 
colhida em 1985. A Comparihia das Docas do Esp[rito 
Sarito S. A., a CVRD, o Governo Estadual e a iniciativa 
privada estão trabalhando conjuntamente no projeto de 
ampliação logística de velocidade de embarque e tudo 
leva a crer que o problema será superado a contento. 
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22. A questão que se coloca agora tem que ver com o 
quê preciSar-a sei TeíiOO para qüe seje facilitada a inSerção 
do E:;pírito Santo no epicentro das quatro grandes di
mensões as quais me referi no início deste pronuncía~ 
mento. 

23. A seguir, analisarei, isoladamente, alguns aspec
tos inerente às três esferas retromencionadas, começan
do pela federal e terminando pela municipal. 

ll - A Vinculação à Esfera Federal 

I. Desejar que o Estado do Espírito Santo atinja so
zinho o nível esperado de investimentos para que seja 
alçado ao papel que, como já se viu, lhe está destinado 
no concerto da Federação é faltar com dose mínima de 
realismo necessáiia a entendef e equacionar o problema. 
_2. Embora o Estado - e isso serã examinado mãis 

adiante- esteja envidando o melhor dos seus esforços 
para aparelhar-se no sentido de dotar-se de infra
estrutura econômico-social de que necessita para a ar
ral}-cada dos seus próx;imos anos muito pouco conseguirâ 
sem que se leve à frente, na área federal, a uma reforma 
tributâria que descentralize tributos e responsabilidades 
para as zonas açambarcadas pelo Estado e municípios. 

3. Em artigo pu·l?l[_cado na Revista de Finanças Públi
cas. _edição abrilfjunho/84, assim se manifesta sobre o 
Federalismo Fiscal o Sr. Secretário de Economia e Fi
nanças do Ministério da Fazenda, Reinaldo Mustafa: 

"( ... )deve ser observado que a autonomia política 
será uma expressão destitufda de substância, se não 
amparada na autonomia financeira. Em conseqüên
cia, conceder maior grau de autonomia a determinada 
unidade pol(tica, sem o correspondente suporte 
econõmico-financeiro, é condená-la ao isolamento e à 
exaustão. E continua: As entidades representativas 
dOS mUiticfpios têm reivindicado uma reforma tribu
tária. Percebe-se, no entanto, que para elas tal ex
pressão é sinõnimo de ampliação de recursos, prefe~ 
rencialmente transferidos. t explicável esta preferên
cia pelo processo de transferência visto que a grandi! 
maioriii aas Prefeituras não dispõe de um sistema 
fiscal-arrecadador capaz de suportar maiores respon
sabilidades a nível de tributação.( ... ) Os Estados, con
forn-ie sua poslção geográjico-econômica defendem 
posições- bastante distintq.s. ( ... )Os Estados exporta
dores de produtos industrializados (entre os quais se 
inclui o Espírito Santo- nota minha) têm solicitado, 
reiteradamente, a extinção da imunidade tributária na 
exportação, ou então, a criação de um fundo federal 
para ressarcimento, total ou parcial, do !CM não ar
recadado.'' 

4. Sem embargo de entender a colocação feita pelo 
articulista, permitam-me observar que o Espírito Santo 
se ressente de ambas as coisas: 

a) De uma estrutura fiscal-arrecadadora adequada a 
gere_nciar seus recursos conforme as pressões das deman
das político-econôrnico-sociais, e 

b) De uma parcela significativa das il,;enções de ICM 
atribuídas pelo Governo Federal aos produtõs exporta
dos pelas indústrias que estão instaladas no Estado, 
grandes projetas quaSe que totalmente comprometidos 
com a comunidade internacional. 
~- 5._ Como" se pode ver, a vocação estadual para porta 
Oceãn.lCa já se faz presente nos dias atuais e, por incrível 

. que possa parecer, vem penalizando um Estado cuja par
ticipação é .signifiCativa na geração de superávits comer
ciais em mo"edas fortes. 

6. Necessita-se, então, propugnar, no âmbito da re
forma tributária já em gestação neste País, por políticas 
que venham a fortalecer as bases da porta oceânica, pro
piciando ao Estad_Q_do Espírito Santo, durante o período 
necessário ao estabelecimento de estruturas fiscais
arrecadadoras mais adequadas, transferências que per
mitam ao Governo estadual consolidar a infra-estrutura 
básica compatível com as exigências, de sua situação pe:- -
culiar. 
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7. Deve-se reCOnhecer, conforme assinalou o Sr. 
. Must:.lfa, que_o Estado já se vem beneficiando das recel1-
tes medidas, adotadas ao final de 1983, com o fito de ele
var a alíquota do ICM de 16% para 17%, assim como o 
objetlvo de institUclonaHzar a figuia do contribuinte 
substituto para a frente, de sorte a proporcionar ao Esta
do um instrumento eficiente de_ camrole administrativo na 
arrecadação do !CM. ao mesmo tempo em que possibilita 
aos fiscos estaduais, desonerar os pequenos contribuintes 
do pesado fardo do cumprimento das obrigações aces
sórias.-( ... ) A diminuição do uru'verso dos contri5uihtes· a 
fiscali:ar, e a arrecadarão_ do imposto por eles devido atra
vés dos industriais e dos atacadistas, a par de ser medida 
altamente desburocratizante, virá, sem dúvida, proporcio
nar elevação de receita, pela diminuição dos risCOs de eva
são]ISt:al. 

8. E preciso registrar, aind8 a importância e a ampli
tude da Emenda Passos Pôrto (Emenda Constitucional tf! 

23 {83/ que elevou o percentual dos Fundos de Particf
pação, de 23% das rec~itas do impO.sto sobre a renda e do 
lmpost.o .çohre Produtos lndusuializados, para 28% em 
1984 e para 32% em 1985. (.-.. )Além dessa substancial al
teração nos Fundos fk Participaçiio, a Emenda Passos 
Pôrt.o elevou a parJicipaçiib estadwil e municipal nil Recei

. ta do Imposto Onico sobre Comhusll~·eis e Lubn'fii::antes; 
alargou a ba.se de cálculo do !CM SDbre cigarros, a .. qual 
atingirá a integralidade em 1986; alzerOu i! inirodu:úiilis
pnsitivos constitucWüais tenderrtes a elevar a receita do 
ICM;( .. c). 

9. A despeito dessas medidas elencadas pelo Sr. Rei
naldo Mustafa.. é meu objetivo no_Senarlo F!!4eral, pelo 
qual tenho lutado com todas as forças, alcançar uma re
forma tributári3. bem ampla, na qual se possa inserir um 

QUADRO I 

DlÃRIODOCONGRESSONACIONAl (S_eção 11) 

rebate ao Estado pelo ICM que é concedido à-S empresas 
exportadoras como incentivo. t:. imperioso que o Estado 
passe a receber parcelas mais significátivas dos tributos 
gerados sob sua jurisdição, de sorte a que possa dispor 
da margem de iov_estimentos de que precisa para fazer 
seu- futuro acOntecer - -tão-rapidameri.te quanto ·possi
veL 

III - A vinculação â espera estadual 

1. No que concerne ao âmbito estadual, gostaria de 
fazer menção a um_estudo elaborado ~m 19_77, pelo Insti.:
tuto Jones dos Santos Neves, órgão vinculado à CoOrCfe'M 
n:açãq Estadual de Planejamento, sob o título Regionali
za(âiJ: Uma Proposta de Organização Territorial do Esta
do do Espírlto Santo para fins de Prograiniição. Conforme 
assinalado no próprio estudo. trata-se de uma análise 
profunda da configuração espacial do Estado, uma vez 
constatado o fato de que as_ condicionantes espaciais e 
suas fnlplica~es estão assumindo um lugar cada vez mais 
importante no contexto do plan-ejamento e di; desenvolvi
mento econiJmic-o-social. Os órgãos do GOverno. a nível es
tadual, estão criarrdo uma coit.SdênCi'a do valor instt:Umen
tal da regionali2ação, inclusive como fauir d~ definiçiio dos 
programas de invesiimenJo público, a médi-9 e longo pra
zos.( ... ) f!..6sencial.seater- e o-estudo c-afl2ga apr.eten-

- São de criar·-iiSses subsídios -a que o' Esú:JtJO.deve Utilizar 
as -po(endalidades de t-Odas as regiões das .qziiiis ek se [dr
ma e é gestor. procur-ando com Isso dimffi!Ur os dese
quiliõrios e desigualdades regionais que inibem o processo 
de desenmlvimento har.móníco e global. 

2., Go.staria de referendar .aludido estl!-do como uma 
das con1ribuições mais efetivas para o en-tendimento da 

POPULAÇM RECENSEADA - 1980 

REG IDES 

- Região - Vitõri'a 

- Região II - Colatina 

- Região III --Nova Ven'écia 

- Região IV - Linhares 

- Região V - Cachoe_i_ro 

TOTAL 

QUADRO II 

REGIOES 

- Re\l"ião 1 - vaõna · 
--Região II - Colatina 

- Região I li - No 'la Venéci a 

- Região IV - L i nhares 

- Região v - cachoeiro 

TOTAL 

Fonte: I BGE-ES _ 

IMEAI%TQ % TAL 

21 46 

12 10 

21 11 

24 12 

22 21 

100 100 

POPutAÇliD 
TOTAL 

"100 

100 

100 -

100 

10D 

100 

%URI%Ru 
BANJ\ RAC 

60 

·. 8 

9 

16 

100 

84 

50 

37 

20 

14 

20 

17 

29 

100 
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reaHdade capixaba e para a adoção de cursos de ação·ca
pazes de compatibilizar os progmmas de governo com o 
homem- nos locais onde este escÕlher para se fixar. 

3. O aludido estudo constata um desequilíbrio entre 
a eficiência, em termos de taxas elevadas de crescimento 
econõmicõ e eqüidade, um conceito muito ligado ao de 
justiça sõcial, em função do qual cada um deve receber o 
quinhão proporciOnal ao seu esforço e as suas_ nec.essidaM 
dês . .Segundo relata o texto enl apreço; os conceitos de 
eficiência e eqüidade podem entrar em conflito, em termos 
espaciais, poü o primeiro leva, quase que inevitaVelmente, 
à concentrarão de atividades econômicaR e de reçursosfiM 
nanceiros, enquanto o segundo tende a objetivar uma distri
buição mais equilibrada dos mesmos. 

4. De um modo geral as políticas adotadas para o 
País e Estados, no que se vincula ao planejamento urbaM 
no resultaram na concentrarão de atividades - com alto 
poder ntultlplicador de renda- em pof1[os selecionados do 
espaco. ou seja, nos locais .que ofereciam -maior_ retorno 
para o investiinento. Por sua vez, essa concentração ado
itou um meciúdsàw de- dominação espacial, onde os locais 
não jJenejiciados_ pela modernizaçãa de sua economia pds
sai'Qrll a abasrecer os centros-de. crescimento acelerado 
com mão-de-obrá qualificada e capital . 

S:.-. Em furiçãõ di:ssas construções o trabalho em 
questã~ passou a formular uma proposta de regionali
zação estadual que permitisse a descentralização concen
trada, ou seja dirigida a certas cidades, com o fito de 
cont'l!r-se os fluxos migratórios, de se reter o homem ao 
campo, de se contemplar o Estado com uma politiCa 
agrícola capaz de diversificar sua pauta de produção, 
quase- que-centrada exclusivamente no café.-

6.. Dessa forma, foram herarquizadas cinco regiões: 

TAXA DE 
CRESCHltN 

TO A.A.-

4,82 

o;·sy ~"--

:o,n 

2,35 

o,á2 

2,38. 

16 

50 

63 

' 
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7. O Censo de 1980, da Fundação IBGE, aferiu uma população de 2.063.601 ha_bitantes para a· Estado, dos 

quais 35% concentrados na Grande Vitóri~: 

QUADRO III 

MUNICIP!OS POPULAÇM EM I %TOTAL 
TAXA ANUAL OE 

1980 CRESCIMENTO 

GRANDE VITORIA 722.607 35 6;21 

- Cariacica 191.548 9 6,41 

- Serra 84.568 . 4 16,90 

- Viana 23.706 1 8,33 

- Vila Velha 207.712 lO 5,09 

- Vitõria 215.073 lO 4,54. 

- Demais Hunicípios _1.341.003 65 0,82 

- Estado 2.063.601 100 2,38 

Fonte: IBGE/ES - Censo de 1980_ 

8. f: meu objetivo demonstrar a veracidade das hipó
teses de trabalho relativas ao estudo de Regionalização, 
assim como da sua alta importância estratégica para o -
futuro. Do Quadro I podemos constatar que a Grande 
Vitória, formada por Vitória, Vila Velha, Viana, Serrã e 
Cariacica- cinco muniCípiOs-- concentra em 1980, 
nada menos d~60% da população urbana total do Esta-
do, ou seja, 1.325.164 habitantes, crescendo a uma taxa 
anual de 4,82%, suPeriOr a de todas as regiões restantes. 
Significativo, ou~rossim, O desequilíbrio observado-entre 
o efeito concentrador da RegiãO de Vitória, com área de 
21% e com 46% de toda a população estadual e a debili
dade das demais regiões, ao Confrón(adas com a Região 
L O Quadro I mostra, também, as grandes variações nas 
taxas de crescimento anual para a população total. Ora, 
se hã desequilíbrios na estrutura demográfica, não hã 
como deixar de ter-se impactos negativos sobre a socie
dade e a economia. 

Aliás, o Quadro II mostra que 64% da população, em 
1980, moravam nas cidades, sendo que na Região-de Vi
tória a concentração na zona urbana atinge 84% de sua 
população. Imagine-se o impacto, para o Governo Esta
dual, decorrente das demandas por educação, saúde, es
gostos, habitação, geradas pelos 801 mil moradores da 
zona urbana concentrar também, 84% dos seus impostos 
em aludida Região'? Senão, como atender à população? 
E, de forma idêntica, é natural aceitar-se um crescimento 
populacional negativo para a Região de Nova Venécia, 
ao norte do Estado, enquanto tem-se saturada a Região 
de Vitória? 

9. O Quadro III demonstra que só a Grande Vitória, 
dentro da Região I, agrega 35% de toda a população do 
Estado! Compare-se as taxas de crescimento anual dos 
municípios, dentre os quais o da Serra, crescendo a 17% 
a.a., vis a vis o restante de todos os mu_nicípios, com uma 
taxa de somente 0,82% a.a. sobre 65% de toda a popu
lação do Estado, isto é, 1.341.003 habitantes! 

10. Ora, o Espírito Santo do futuro, aquele pelo qual 
venho me batendo neste Sena:do Federal, precisa ser dife
rente. Há que se adotar, com urgência, políticas nas 
áreas econômica e social que venham a conter o efeito 
sucção da Região I-Vítóría;SObre as demais regiões! ~ 
preciso que se reflita com a maior profundidade sobre 
esta realidade que venho de apontar. Tanto o Governo 
Federal quanto o Gov_erno Estadual não podem conti-

nua r a _se defrontar com tão gritantes diferenças popula
cionais, -que, in-clusive, estão ameaçando as grandes co
nexões do Estado na Região Sudeste, no País e com o 
resto do mundo. É necessário que sejam juntados es~ 
forças para rever-ter essas tendências populacionais, da 
maior importância para o desenvolvimento económico 
do Estado. 

11. _Qbjetív;;tndo demonstrar a_ importância da anâli
se demográfica para que se decodifique a realidade, 
valho-me do artigo publicado no Jornal do Brasil, de 
16/11/84, elaborado por Carlos Raja Cabaglia Moreira 
Penna, a respeito da Explosão Urbana. 

JL Segundo o autor: 

A sociedade brasileira vive angustiadamente a ex
pecta/Na da troca de governo, no anseio de Ver os seus 
inúmeros macroproblemas devidamente considerados. 
Com a plenitude democrática mantém-se a esperança 
-da solução de questões como o desemprego, inflação, 
queda do poder aquisitivo, malversação do dinheiro 
público, violência urbana, etc. Questões complexas 
como essas terão seus resultados diluídos, se os próxi
mos governantes não derem a adequada relevância ao 
tema da distribuição demográfica de nossa população, 
à mi'gração interna e ao altíssimo índice de concen
tração urbana que no Brasil já atinge 70% (Censo de 
1980, do !BGE), segundo a tendência uniVersal. Sem 
dúvida, tais desafios são de dificalma resolução, mas, 
se não encarados sen"amente pelas autoridades: Serão 
en!l~etafllQ impossíveis de serem solucionddos. 

13. E -continua:· 

A edição de agosto da Nacional Geographic Ma
gazine mostra u_ma alarmante reportagem sobre a ex
plosão urbana mundial. Baseada em dados e projeções 
das Nações Unidas, ela nos revela que, se em 1950. 
apenas 7 cidades possuíam mais de 5 milhões ãe habi
tantés (sendo apenas duas em pafses subdesenvolvidos: 
Buenos Aires e Xangai), atua/mentejá temos mais de 
34 cidades com 5 milhões de habitantes e em 2025 se
rão 93, sendo que 80 delas nas nações emergentes. A 
Cidade do México que em 1970, possuía 8 milhões de 
habitames. atualmente conta com 16 milhões e no ano 
2000 terá cerca_de 30 milhões, é o exemplo mais can
dente desse desafio com que se defronta a humanida-: 
de. 
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Crescimento de favelas, monstruosos engarrqfa-
-- mentos._ desemprego crônico, insuficiência no forneci

. mento dos serviços públicos básicos, educação e lazer 
deficientes, preços dos alimentos e combustfveis em 
permanente elevação, criminalidade e poluições sob 
variadas formas estão entre os princlpa1s problemas 
que se encontram intrinslcamente ligados à_formação 
dessas megalópolis. 

Em 19~0- ainda segundo a ONU- a população 
urbana dos países subdesenvolvidos era de 290 milhões 
de pessoas (17,4%), e a rural de I bilhão380 milhões; 
em pouco mais de 15 anos, teremos 1,96 bilhão de pes
soas (4(),1.92) morando em çidades, contra 2,89 bilhões 
nos campos, e as projeções para o ano 2025 estimam 
uma população urbana de 3,91 bilhões (I) (57,8%), 
contra uma rural de 2,86 bilhões. Afora os espantosos 
índices de crescititento demográfico dos países em de
senvolvimento que, em relação a 1950, terão sua popu
lação m_l!_ltiplicada por 3 no final deste século e por 4 
por volta do ano 2025, os números supracitados reve
lam a magnitude do êxodo rural e do fenômeno migra
tório Interno dessas nações que em apenas 50 anos in
charão suas cidades em 575% e em 75 anos em cerca 
de 1250% (!!)de acordo com as extrapolações da 
ONU. &nquanto is;o, o.§..países desenvolvidos terdo 
sua população urbana acrescida de I 25% entre os 
anos de 1950 e 2000 e 170% entre 1950 a 2025, para 
um número total de habitantes que- tendo iguillmen
te 1950 como referência- crescerá 1,53 vezes no ano 
2000 e 7 ;67 em 2025. 

Como a tradidonal relação nascimento-morte foi 
- rompida no !II MundO nas últimas décadas, devido àS 

enonnes melhorias das condições de saúde e alimen
- ta-çào, e:Ssas nações possuem hoje populações multo 
jovens que continuarão a se expandir de forma explo
sh'a devido ao alto índice de mulheres em idade fértil. 
Portanto, mesmo coin a queda da taxa de crescimento 
demográficQ --e- este é o paradoxo do crescimento 
populadoflãl - a população continuará a crescer du
rante ainda um longo tempo. Por volta do ano 2000, 
esses paf.ses apresentarão uma taxa média ainda mui
to elevada de 1,6% ao ano em face da média dos países 
industrializados, que será menor elf! 0,4%. Essa taxa 
das nações subdesenvolvidas subiu de 0,7% aO anO do 
início do século para 2,1% em 1950. 

14. Como se vê, a problemãtica populacional não é 
um privilégio de meu Estado - o que não significa que 
este não a esteja sofrendo intensamente. Trata-se de um 
fenômeno mundial, de vital importância e que sacode 
com excepcional violência os países do Terceiro Mundo. 
É urgente a necessidade de uma política de regionali
zaçã.o, de apoio às cidades grandes e às de porte médio, 
de sorte a se manter, pelo menos, a concentração popula
cional detectada; a se suprir as cidades com infra
estrutura básica nas ãreas-chave para a saúde da comu
nidade; a de se manterem vivas e atraentes as pequenas 
cidades, retendo seus habitantes e permitindo um retor
no lento e gradual das populações citadinas ao meio ru
ral ou à urbe menor. A respeito da explosão urbana, as
sim~ finaliza- o· autor 

As complexOs e controvertidas soluções não cabem no 
escopo deste esiu.do. O que se propõe é o amplo debate em 
torno do assunto, de vital importância para o Pais, sistt!
maticamente minimizado ou mesmo desprezado por nossos 
dlrigentes pOlíticos. Somente a abordagem séria e objetiva 
da questão demográfica assim como de outros que afligem 
a comunidade permitirá a nossa afirmação como __ Nação. 

15. Embora o articulista não se tenha adentrado pe
las soluções, sou compelido a fazê-lo. O furacão popula
cional pode arrastar o Estado para direções diferentes 
daquelas demandadas pelas tendências positivas jâ de
tectadas neste estudo. 

16. Em primeiro lugar, é importante verificar ·que, 
atraVés do trabalho sobre a Regionalização, o- Estado jã 
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dispõe de um diagnóstico do problema. Em segundo lu
gar, as autoridades estaduais estão em vias de terminar . 
um outro estudo intitulado Programa de DesenVolvimim~ 
to Regional Integrado, elaborado pelo mesmo Instituto 
Jones dos Santos Neves, no qual as conclusões da regio
nalização são aprofundadas e detalhadas. Em terceiro 
lugar - embora a solução do problema demande prazo 
longo .:.._ tenho algumas idéias que gostaria-de apresentar 
a respeito do assunto, para conhecimento, debate e_apro
fundamento. 

IV - Vin<ulaçio l Esfera Munldpol 
I. Com relação ao problema demogrâfico, acredito que 
o mesmo somente poderá ser aliviado mediante uni repo
sicioriamento polítiCo -nacioilal diante do concerto das 
naçõ_es, uma vez que o problema tem ramifiCações inter
nacionais de longo alcance. Ao mesmo tempo, creio que 
gestões em nível muflicipal devam ser levadas à frente, de 
maneira a que se tenham aqueles mais próximos da reali
dade trabalhando sobre ela. No espaço intermediário, o 
GovernO estadual, coletando informações empíricas dos 
municípios e erilpírico-teóricos na esfera internacional, 
pode, melhor do que qualquer outra instância, atuar 
sobre a realidad_e__Qo Estado, ajustando-a a um perfil 
mais desejável. 

, 2. O trabalho sobre _Regionalização, ao qual-me Iefi
. ti anteriormente, hierarquiza as cinc_o regiões de Vitória, 

Colatina, Nova Venéciã; Unhares e Cachoeiro do ltape-
mirim e, de forma encadeada pelo grau de importância 
os municípios que orbitam em torno de outros. Assim, 
tem-se cinco níveis âe hiêrãr(ill1:ii1Ção Tendo a região de 
Vitória como }9 nível, Colatina e Cachoeiro do ltapemi
rirrl. em 2q nível, Nova Venêcia e Unhares em 3t nível e os 
demais municípios classificados em 4t e 59 níveis. 

3. Examinando o mapa do Estado, atê por intuição, 
chega-se à conclusão de que o pólo de Nova Ve_nécia, no 

'J noroeste, propiciará uma conexão com os estados de Mi
nas e Bahia e com as regiões de Unhares e Colatina. Es
tas, por sua vez, formarão um pólo que irá desembocar 
no oceano, pelo lado de Unhares, e no Estado de Minas 
Gerais, pelo lado de Colatina. Cachoeiro de Itapémirim 
irá exercer ação polarizadora cada vez maior sobre o sul 
do Estado, com interpenetrações no Rio de Janeiro e em 
Minas Gerais. A Região de Vitória estará, cada vez mais, 
imbricada com o eixo Rio-Minas--São Paulo, coma Re· 
gião do Cerrado, com toda a região sudeste e, via Corte
dor de Exportação, com a região sul. Este o panorama 
cujas tendências atuais me permitem descOrtinar pára-o·--
futuro. 

4. No plano interno ou intra-regional, haverâ uma · 
necessidade de assumir essas fortes tendências 
demogrâficos-econômicaS, prepà.rã.ndõ a-s regiões de 2~", 
3t, 41' e 5~' níveis para diluir O efeito concentrador daRe· 
gião de Vitória, de modQ a que a inserção do Espfrito 
Santo na geopolítica nacioilal ocorra sem a geração de 
ondas de choque capazes de pertubar o processo de inte
gração Estado - Região Sudeste- Região Sul - Re· 
gião Centro Oeste - Exterior. 

5. Institucionalmente falando, é fato conhecido que 
o Espírito Santo já acordou para esta realidade. Resta 
colocar em prâtica medidas de ordem mais especifica 
para se atingir as metas de desconcentraçãO urbana 
orientada, de fortalecimento agrícola, de desenvolvimen
to industrial, de geração de renda e empregos, de melho
ria arõpla na esfera social. Como conseguir atirigir tão 
ambiCioSoS objetivos? h preciso que o Estado elabore 
planejamento acurado nO qual fiquem espelhadas essas 
demandas. · 

6. A forma mais raciorial para se Conseguir trãduzir 
esses grandes objetívos em fã:tos concJ;"etoS e.Stá_na: utili~ 
zação do orçamento-programa estadual de forma sincro
nizada com os orçamentos-programa -dos municípiás e 
das cinco grandes regiões geográfiCas que·· compõem ~o 
Estado. - -

7. De forma ideal,_ o orçamento estadual deveria al
cançar e sinte-tizar as prioridades municipais- e regionais. 
Não se pode correr o risco de elaborar orçamentos que 
não contenham em seu bojo a problemática espacial, 
conforme apresentada ao longo deste pronunciamento. 

8. Para que se consiga tal objetiVo - e o Governo 
Estadual já vem trabalhando neste sentido - há que se 
fortalecer o município com célula política da maiór im
portância. Confor~e já mencionei ao analisar de relance 
o problema tributário- iüi:cionã.l, muito poliéo conséguirã 
sem que sejam transferidas aos municípios e Estados a 
competência de melhor tributar e receber transferências 
federais e, concomitantemente, a responsabilidade pelo 
atendimento às grandes demanda~ populares. O Estado, 
também fortalecido pela reforma tributária, irá desem
penhar um papel vital na defeSa, junto ao Governo Fede
ral, das proposições municipais, conforme programadas 
orçamentariamente ao longo do tempo, assim como no 
repasse de recuros estaduais para as regiões--chave, por 
meio das quais o Estado irá expandir em relação ao País. 

9. Estamos vivendo uma conjuntura singular na His
tória deste País. As massas do _Brasil da abertura 
comprimem-se nas praças, reclamando mudanças. 
Clama-se por um Brasil novo, em que haja espaço para a 
expressão de reclamos e para q conflito de ideias e de 
programas. E em que possa equacionar, democratica
mente, um desenvolvimento harmonioso do Pais, pela 
via da desconcentração do Poder político, de fortaleci
mento da Fe---deração e principalmente dos Estados
Membros. O Espirita Santo tem, sem dúvida, importan
te papel a desempenhar neste contexto novo. 

I. Diante do que foi exposto, ressaí· a -evidência de 
que os caminhos do futuro Espfrito Santo são de grande 
importância p;ira o seu próprio destino de grandeza e 
para o Pais. 

2. -_-A partir dos efeitOs-polarização das Regiões de 
Vitória, Çolatina, Nova Venécia, Linhares e Cachoeiro, 
o Estado serâ compactado populacionalmente e terá 
condições muito mais propícias para conciliar os grandes 
projetas com os distritos industriais para pequenas e mê
dias empresas, que se encarregarão de aliviar a concen
tração da renda, ampliar a geração de empregos, reduzir 
o adensamento urbano e redirecionar os fluxos migra
tórios num grande movimento de•retorno às cidades de 
porte pequeno e médio._ O Estado já es_tâ tomandQ as 
providências: mi" eSfera politica, de modo a que esses as
sentamentos ocorram com a geração menor possível de 
efeitos colaterais de qualquer ordemL 

3, _ A _reforma tributária" irá desempenhar um papel 
extremamente significativo nesse proCesso, tranferindo 
parcelas maiores de recursos para o Estado e seus mu
niCípios, quer sob forma de transferências- de recursOs, 
quer sob a forma de devOlução da capacidade ae tribu-
ta r. 

4. O JortaJecimento interno do Estaôo deve:rá ocor
rer ao mesmo terJ:lpO em que se integrará, via Corredor 
de Exportação e Abastecimento, com as ~egiões Sudes
te, Sul e Centro-Oeste. Será, por conseguinte, crescente e 
rápido o processo segundo o qual a porta oceânica irã 
exercer efeitos de atração em direção ao interior do E.c:;ta
do e a todo o país, quem sabe, chegando a atingir as re
giões Nordeste e Norte em futuro mais remotp. 

5. Para que a consolidação jnterna ocorra, será im
- pre..c:;cindivel a adoção de uma forma de planejamento 
que considere as tendências e campos--de força referidos 
anteriormente, sob pena de que o Estado acompanhar os 
acontecimentos à reboque e não como sujeitO cOfiducen
te do processo segundo o qual se irá integrar ao exterior, 
ao Sudeste, ao Centro-Oeste e ao Sul. 

6. Nesse contexto", emergem os municípioS coni.o 
centro do alvo no planejamento. No futuro. próximo e 
distante, somente os municípios terão capacidade de 
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diagnosticar suas P!incipais demandas, coagulando-as 
em termos de necessidades intra~regionais; para que o 
p\anejamento estadual esteja sempre o mais próximo 
possível das realidades muniCipais e ·regionais. 

7. A transformação das demandas municipais em 
projetas e programas precisará ser quantificada, em ter~ 
mos de recursos; e hierarquizada segundo as prioridades 
relevantes para o. fut~ro do Estado, algumas jã detecta
d~s neste pronunciamento. Assim, caberá aos 

- Orçamentos-programa municípãis e estaduais uma 
função do maior destaque para que se possa ajudar o Es
tado na busca de soluções para os problemas que irá en
frentar à me-dida em que evolua o tempo e a situação 
política - em rápido processo de mudança, 

8. A imprevisibilidade e a incerteza, dOIS componen
tes típicos destes anos que estão por vir estão a deman
dÚ uma nação institucional contínua e articulada, df: 
modo que prevaleçam as necessidades estaduais - coroo 
reflexo das posições Municip-ais - sejam quaíS forem 
aqueles que estiverem no comando. NãO deverão quais· 
quer distinções de ordem poHtico-partidária na_ con
dução dos d(!Stinos do Estado- seja qual for o governan
te, doravante, seu maior compromisso terá que ser o de 
sintonizar com a maior perfeição possível as aspirações 
populares, conjugando-as às grandes tendências mencio
nadas ao long_o deste trabalho . 

9. A minha principal função como representante do 
povo no Senado Federal terâ que ser, forçosamente, a de 
adotar uma postura inflexível na perseguição das gran
des linhas-mestras esboçadas neste pronunciamento. 
Para tanto, estarei sempre atento às necessidades .do po
vo, quer transmitidas a mim_ diretamente, ou conforme 
traduzidas pelos Governos Estaduais e Federal. Neste 
momento Cm que o meu Estado passa por rápida meta
morfose em direção ao seu destino ensolarado, quero es
tar rriais ·do que nunca a seu serviço, lutando para que as 
sementes do porvir, jã plantadas, se tornem realidade. 
Uma riaHâade_que enseje ao EStado do Espírito Santo o 
desenvolvimento económico; a geração de renda e sua 
distrib.uiçào e.quitatíva; o oferecimento de emprego-s;-a 
formação de uma base agrícola e industrial forte e saudá
vel; a solução e equacionamento dos problemas soc.lais: 
nutrição, educação; saúde, saneamento bãsico, habi
tação, tudo isso se reforçando, reciprocamente, no senti
do de transformar o EstadQ num importante componen
te nos contextos regíonal, nacional e internacioanf: ao 
tempo ebfque se fecham as portas deste Século XX e se 
abrem, com força, as comportas do futuro. 

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

O SR. PRESIDENTE (Lomanto Júnior) - COricedo 
a palavra ao nobre Senador Martins Filho. 

O Slt. MARTINS FILHO (PDS- RN. Pronuncia o 
seguinte discurso.)- Sr. Presidente e Srs. Senadores; 

O Jornal A Folha de S. Paulo" do dia 29 último, em 
sua seção "painel", traz sob o título, "incidente em 
Brasília" a seguinte nota: 

_"Furioso, o MiniStro CésarCals devolveu ontem 
ao grupo de trabalho encarregado pelo Governo Fe
deral de estudar a polftica de aproveitamento de gás 
Õat~ral, as . Conclusões dos estudOS que seus 
membros lhe entregaram em seu gabinete. 

Os grupos propunham o controle estatal do gás. 
Cais quer a inicíativa privada no setor. 

Hoje, em Brasília, o Ministro abre um congresso 
sobre o gás''. 

-o episódio relatado pela nota, coinCide com o envio de 
mensagem do executivo ao Congresso Nacional, onde o 
Ministro Césãr Cais propõe a ampliaçãO dos limites de 

-geração hidrelétrica por permissioilários, de cento e cin
qilenta a dez mil quilowats e isenta da obrigatoriedade 
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de autorização, a geração de atê hum mil quilowats, 
quando antes esse limife era apenas de-ciõqüenta. 

Esses dois fatos revelam a firme disposição antiestati
zante do Ministro Césaf-CaJs, que deve ser reconhecida 
como altamente positiva ao projetO de construção demo
crática por que pasSa o Brasil. 

A marca mais nefasta do__ au_to_ritarismo é a onlpre.. 
sença do Estado em todos os domínioS da vida nacional. 
Nele o Estado é tudo, a cidadania é nada. 

Nas democfacias reais o estado existe em função da ci
dadania, para garantir o perfeito- funcionamento da vida _ 
em sociedad~ sem ferir a liberdade individual, em todas 
as suas dimens_ões. 

Nos escuros anos de arbítrio vividos pelo Brasil, 
esquecemo-nos, muitas vezes, desse fato. Acostumamo
nos a raciocinar em termoS-de ra~ões de estado,_para re
solver os fatos mais co-rriqueiroS âa vida, como abastecer 
o automóvel, perfurar um poço d'água, instalar um gera
dor de energia elétrica, construir uma linha de eletrifi
caçào e por aí afõrà. Sem pie a preocupação de se o go
verno deixa, de se agora pode, de senão é Proibido, e ou
tros tantos ''autoriza-oão_~aq.toriz_!(' próprios das buro
cracias super-pOderosas. 

E os burocratas'! 
Quanta arrogância! 
Sempre com uma sentença final e irrecorrível na 

ponta-da-Hngua, falando infalivelment(i "ex-cathedra", 
à multidão dos desvalidos mortais-, ltmedrontados, à _ 
frente doS guíchês, s.em tugir nem mugir, à espera de uma 
mercê. E tudo em nome dos. altos interesses públicos, in
terpretados exclusivamente por uma minoria assaz pri
vada. 

Surpreende, portanto, e Surpreende bem, um mirfistro 
de estado que, não se deixando manipular pelos tecno
c-ratas de seu ministério, assume posições claras e consJ:
qtlentes no sentido da abertura democrática da adminis
tração, na ãrea sob seu gov~mo. 

Se a devolução _de estudos e:laborados .segundo o vezo 
autoritário da_ tecnocracia, para reenquadramento filo
sófico adequado aos novos tempos do Brasil é significati
va desse posicionãtTiento aberto, maior significado tem a 
mensagem alternando os limites permitidos à geração de 
energia hidroelétrica, sob o regime de autOrização. __ 

Há três regimes jurídicos,-constitucionalmente estãtuf
dos, para a exploração dos servíços de eletricidade que, 
no País, estão sob monopólio estatal. 

--0 primeiro é o da eX-ploração direta pela União, 
quase nunca utilizado; 

- O segundo é o da concessão através do qual a 
União delega poder público a alguém, para explorar co-
mercialmente o serviço. Embora o regime da concessão 
tenha sido concebido iniçialmente para remeter a exe
cução dos serviços de eletricidade a particulares, sob 
condições estabelecidas em regulamento, estão, hoje, 
quase que integralmente sendo executados por empresas 
esta_tais, ·quer da União, quer dos estados. 

Não achamos que isso seja um erro. Não! As empresas 
estatais atê que poderiam prestar serviços satisfatórios, 

d~de que estiv.ess.eni sujeitas a_. regulamento_ estritos 
- -como estaVam, anteriOrmente, as concessiOnárias parti

culares. Infelizmente não ê isso o que aconteCe. Tendo se 
cons-tituído uma poderosa corporação técnica no Setor 
de eletricid'ide, esta controlã, ao rrlesmo tempO, as em
presas e os órgãos públicos encarregados de fiscalizã-las. 

_Tudo, ao final, fica na mesma caSa. _ _ _ 
Por isso rritiitoS gOVernadores n~ão ententem porque 

empresas nominalmente sob seu comando, através _de 
pessôáS de sua estrita confiança, são ímperm.eâVeis a Sua 
autoridade a partir do segundo escalão. 

Por isso, também, assusta descobrir que procedimen
lOs idênticos são adotados - contra cooperativ_as, por 

- exemplo-_ desde- O Riõ-~Grande do Sul, até o Rici Gran"
de do Norte e ao Amazonas, inclusive nos vícios que 
apresentam, coino contratos de forneCimento Com cláu

- suJas leoninaS sem qualquer fundamentação legal. 
Este estado de coisas redunda, na práti"ca, num vr!ida

deiro festiVill de arbítrio, onde as coisas mais estapafúi
diaS Podem acontecer, como dois consumidores, da mes
ma classe, sob a mesma linha, pagarem pela mesma ener
gia custos muito diferentes ou, numa mesma régião, doi~ 
consumidores de potencial equivalente, receberem ener
gia elétrica da mesma fonte, um pagando integralmente 
os inveStimentos oQtro recebendo-os inteiramente de 

~-graÇa. E por- aí aTOra. 
O resultado final é que os consumido_res pagam uma 

inc_oncebívet tarifa de energia elétrica e as empresas re
clamam continuamente da falta de recursos para atender 
seus compromissos. Algo deve estar errado. E muito er
radoJ 

ÀiÕda há poucos dias, recebendo um amigo do vale dei 
açu, Olavõ Montenegro, de meu estado, contava ele que 
a eletrifiCação de sua fazenda fora feita pelo custo equi
valente a um terço do orçado pela concessionária local, 

* » graças à existência de uma cooperativa na região. 

Por ~ais -_ra~Õ~ acho que se_ impõe um reestudo, em_ 
profundidade,- dos regUlamentos que discíPiinarn a 
atúiiÇaOdas Concessionárias, além de se repensar o fun
cionamento -doS órgãos fiscais que deVeni--subordiná-las, 
pãi"a que-não ·sejam difigidos pelos próprios funcíonários_-
destas, como são atualmente. 

O -terceiro- regime jurídico para a exploração de ser- -
viços de eietric-idade- é: o da aut()rização, eXatiffiente o 
que êStá-·se~ciQ objeto de alteração por parte do Ministro 
César Cais~- -

Sob esse regime, os serviços de energfa elêtrica a serem 
executados, destinam-se ã.o uso exclusivo do permissio
riário, isto -é, não se lhes admite exploração comercial. O 
permissíoilário não pode, pois, vender energia quer 
-quando 'execUte serviÇos de geração, de transmissão ou -
de distribUição. 

Há duas hipóteses para a outorga de permissão: 
Ao permissionário indiVidualizãdo, pessoa física Ou 

pessoa jurídica, que ex.ecuta o serviço para dele frUir di
retamente, _e ao permissionário sociedade mutualista- -
cooperativa, corisói'cio, etc. - que exec_uta o _serviço 
para uso _o exclusivo do associado. Neste caso, cada as-
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saciado re~e_b~_sc;rviço da sociedade e paga através de ra
'telo das-- despe!fas, -proporcionais à fruição. 

Tornã-Se possível, assim, estabelecerem-se serviços de 
uso exclusivo_ de eletricidade- quer de geração, quer de 
transmissão e de distribuição- para comunidades intei
ras, sem necessidade da presença de uma empresa con
cessi9nária; estatal ou não. 

Os limites da permissão para os serviços de geração hi
droelétrica são por demais exfguos, apenas 150 quilo
wats. Com a mensagem do Executivo ampliando-os a 
dez mil quilowats, passam a ser uma alternativa válida ás 
pequenas comunidades que disponham de alguma queda 
d'água com suficíente Vazão. Isso representa uma espe
rança à eletrificação rural, principalmente nas regiões 
pioneiras ond~ _não existem fontes de suprimento de 
energia elétrica. 

AdemaiS, !_1. ~geração de !_!.tê hum mil quilowats não ne
cessitará siquer de autorização, podendo ser livremente 
instalada, desde que a energia não se destine a fins co- -
merciais.· 

Está, pois, de parabêns o Ministro César Cais pela ini
ciatiVa dessa mensagem que representa um significativo 
passo rumo à abertura do setor elêtrico. 

f:lá, como jâ tive oportunidade de mencionar em pro
nuncia~ento anterior, u_m grupo de_ trabalho instituído 
pelo Ministro César Cals para propor soluções a reivin
dicações feitaS por cooperativas de eletrificação rurãl. 

Apelo ao ilustre Ministro para que esteja atento, pois 
dele também poderão vir soluções estatizantes, contra as 
cooperativas. 

Congratulando-rrie com o Ministro César Cais pelas 
atitudes tomadas, deixo aqui, junto de meu aplauso, o 
meu empenho pessoal e, acredito, o da frente parlamen
tar cooper"a.tiv1sfa para que a proposição- de sua--excelên
cia receba a melhor acolhida do Congresso Nacional. 

Era o que eu tinha a dizer (Muito bem! Palmas.) 

O SR. PRFSIDENTE (Lomanto Júnior) - Não hã 
mais oradores inscritos. 

Nada mais havendo a tratar, vou encerrar a presente 
ses:lão designando para a sessão extraordinária, anterior
mente convocada, a realizar-se às 18 horas e 30 minutos 
a seguint~ 

ORDEM DO DIA 

-I-

Votação, em turno único, do Requerimento n'l 9, de 
1984, de au_toria_d_o Sena_dor Nelson Carn~iro, solicitan
do, nos termos dos arts. 75. a, 76 e 77 do Regimento ln
terno, a criação de uma comissão especial, composta de 
set~ m~bros! para, no prazo de cento e oitenta dias, ela
borar proposição destinada a reformular a legislação que 
discíp_lina o direito de greve. (Dependendo de parecer da 
Comissão de Legislação Social). 

O SR. PRESIDENTE (Lomanto Júnior) - Estã en
cerrada a sessão. 

(Levanta-se a st!ssão às 17 horas e 45 minutos.) 
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Ata da 249{1 Sessão, em 4 de dezembro de 1984 

2~ Sessão Legislativa Ordinária, da 47~ Legislaturª 

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

Jorge Kalume- AlteVir Leal- Mário Maia- Fábio 
Lucena - Raimundo Parente - -Claudionor Roriz -
Gaivão Modesto- Odacir S.oare_s- AloysiQ Chaves
Gabriel Hermes- Hê_lio GueiioS--=Atexandre Costa
João Castelo ~- Alberto Silva - Helvídio Nunes -
João Lobo- Almir Pinto --Josê Lins- Virgílio Távo
ra - Carlos Alberto - Moacyr Duarte - Martins Fi
lho;__ Humberto Lucena- Marcondes Gadelha- Mil
ton Cabral- Aderbal Jurema- Cid Sampaio~ Mar
co M aciel- Guilhe_t:_m_e_ Palmeira -Carlos Lyra - Luiz 
Cavalcante- Albano Franco- Passos Pôrto --Jutahy 
Magalhães- Lomanto Júnior - Luiz Viana - João 
Calmon --Josê_ lgnãcio Ferreira ~ Moacyr Dalla -
Amaral Peixoto- Nelson Carneiro....:... Roberto Sa_turn_i
no - Itamar Franco - Morvan Acayaba - Alfredo 
Campos - Amaral Furlan -Fernando Herlrique Car
doso- Severo GQfnes- Benedito Ferreira= Henrique 
Santillo- Mauro Borges- Benedito Canelas_- Gas
tão MUller- Roberto Campos- José Fragelli- Mar
celo_ Miranda- Saldanha Derzi- Enéas Faria-~ Jai
son Barreto - Jorge Bornhausen - Lenoir Vargas
Carlos Chiarelli - Pedro Simon - Octãvio Cardoso._ 

O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla) - A lista de 
presença acusa o comparecimento de 64 Srs. Senadores. 
Havendo número regimental, declaro aberta a sessão. 

Sob a proteção de Deus iriiciam-os--IlósSOSlfã.balhos. 
O Sr. l9-5ecretãrio procederã à leitura do Expediente. 

t lido o seguinte 

EXPEDffiNTE 

PARECERES 

' Sobre<>l'luJo!*>a 1.e1 da a....."" m. de lt83 
( .. 31~ d8 Wl5, ao Cilllllnlà ~),que 
._......, IIOIIdiso TI ela Ld111'5.198, 

de 11 de -de 1%6- Códlco Nmoao1 de 
'l'limlt8". 

PAIIIlCIIR NO-., .DE -
(O.~de~e.r.lb) -=---O projeto sob cat~~~e,. originário da outra Casa Legis

lativa, acn::sce em qa.atto parágrafos o artigo 77 do Códí
go Nacional de ~rânsito, com o objetivo de permitir ao 
motorista profissional o exercício de seu mister, enquan
to durem os procedimentos legais relativos a acidente de 
trânsito em que esteja envolvido, e do qual tenha resulta
~o a· apreensão de sua Carteira de Habilitaç_ão. 

A matéria decorre de tese aprovada pelo .Simpósio Na
cional d,e Trânsito, realizado sob os auspícios da Câmara 
dos Deputados, no ano de 1973, e o Autor do projeto, 
Deputado Cantfdio Sampaio, salienta que a. apreensão 
"'nem sempre regular" da Carteira de Habilitação do 
Motorist;- Profissioriãl,-em decorrência de acidentes cuja 

EXTRAORDINÁRIA 

Presidência do Sr. Moa_cyr Dai/a 

responsabilidade ainda esteja pendente nas âreas técni- __ 
cas e judicial, leva ª- "co_nseqüências sociais de extrema 
gravidade", resultado da ruína da econoinia doméstica 
do envolvido. ·-

Verifica-se, pÕrtanto, a utilidade do projeto quanto ao 
mérito e, i!Jexist_i_ndo óbices q_uanto_ao aspecto jurfdico
constitucional, nosso parecer é pela sua aprovação. 
~Sala da Comissão, 22 de agosto de 1984. ---:- Helv~o 

Nunes, Presidente - EAéu Fula, Relator -José Fr.
gelll - Hélio- Guelros - Odadr Soares - Octávio Car
doso - Amaral Furlan - Passos Pôrto. 

PARECER No 917, DE 1984 
Da Co~ de Transportes, Comunlaçies 

e Obras PúbHcas 
Relator: Senador Luiz Cavalcante 

De iniciativa do ~audoso Deputado Cantídio Sam
paio, vem a exame desta Comissão projeto de lei qu~-"a
crescenta parãgrafo ao art. 77 da Lei n<i 5.108, d~ 21 de 
setembro de 1966 (Código Nacional de Trânsito)". 

Justificando a proposição, seu ilustre Autor, mediante 
a proposição unanimemente aprovada pelo Simpósio 
NacionaJ de Trânsitq, realizado sob os auspícios da Câ
mara dos Deputados, em Brasília, no período de 17 a 21 
de setembr_o de 1973;. "O mencionado Simp"ósio teve por 
objetivo trazer à Casa valiosos subsídios para a apresen
taÇão de proposituras que visem conter o inusitado surto 
de_ acidentes de trânsito, mediarite medid _ _as legais de naw 
tur~~a preVeOtiva ou repressiVa, decorrentes de acurado_ 
exame das causas e conseqüências desses eventos", res
salta o Autor. 

Diz, também, que uma das conseqüências sociais de 
extrema gravidade, redundante em ruína para a econo
mia doméstica do motorista profissional envolvido em 
acidentes de trânsito, é a apreensão de sua Carteira de 
Habilitação, riem sempre feita de maneira regular. 

É fato, também, que os condutores envolvidos em si
nistros, e com temo-r de serem privados de suas licenças 
para dirig,ir, abandonam o local- mesmo isentos de cul
pa -, deixando as vitimas entregues à própria sorle. 

Por fim, assinala a necessidade de cautelas necessãrias 
à defesa social, banindo-se os atos arbitrãrios. 

A proposta, vazada em 4 (quatro) artigos, acresce 4 
parágrafos ao art. 77 da Lei n'i' 5.108, de 21 de setembro 
de 1966, estabelecendo condições para a apreensão da 
Carteira da Habilitação de c_ondutor de veículo envolvi
do em acidente grave, até novos exames de capacidade 
física, mental e, técnica. 

A apreensão da Carteira de Habilitação será feita 11J.e
diante: a) entrega obrigatória d<; .. valewcarta" (§ 39); b) 
compromisso de que os novos exames sejam completa
dos no prazo mãximo de noventa dias (§ 49); c) resulta
dos de exames que concluam, em carãter irrecorriveJ, 
pela perda da capacidade para dirigir; d) interdição de 
direito face à condenação criminal transitada em julga
do, na forma da respectiva legislação penal; e e) em casos 
excepcionais, quando o condutor estiver sob efeito de ál
cool ou de entorpecentes, sem contra entrega do_ "vale
carta" (§ 6'í'). 

Preocupa-nos o equilíbrio entre a autoridade coatora 
nos delitos de trânsito, no benefício da populaçã_o áas 

ruas e estradas, e a salvaguarda dos superiores interesses 
sódOwprãfiSSionais. 

Considerando, país-, a impOrtância da matéria, e o cã
rinho com que nosso saudoso companheiro se dedicou 
ao ap_et-feiçoamento da regulam_entS;çãO de trânsito, sow 
mos pela aprovação do projeto, nos termos propostos. 

Sala das Comissões, 29 de novembro de 1984.- Bene
dito Ferreira, Presidente - Lub: Cavalcante, Relator -
Hélio Gueiros- Alexandre C01ta- Aderbal Jurema
Marcelo Mlruda. 

PARECER N' 918, DE 1984 

Da Comissio de Transportes, Comunicações e 
Obras Públicas, sobre o Projeto de Lei da Cimara n' 
10, de 1984 '(n' 3.304-B, de 1977, na Casa de ori
gem), que "altera o Plano Nacional de Vlaçio, apro
vado pela Lei n9 5.917, de 10 de setembro de 1973, 
mo!lificando o traça_do da BR-080". 

Relat_or_: SA:nador Aderbal Jurema 
Dé iniciativa do ilustre Deputado Siqueira Campcis, 

vem a exame desta Comissão projeto de lei qu~. "altera o 
Plano-Nacional de Viação, aprovado pela Lei n'~ 5.917, 
de lO de seteinbrÕ de 1973, modificando traçado da BR-
080''. ~~ .. -

Justificando a proposição, seu ilustre autor alerta que 
no atual Plano Nacional da Viação, aprovado pela Lei n9 
5.917, de 10 de setembro de 1973, na pafte relativa à Re~ 
lação Descritiva das Rodovias do Sistema Rodoviário 
Federal (Rodovias Radiais), foi apresentado o seguinte 
traçado para a BR-080: Brasflia-Uruaçu-Cachimbo
Jacareacanga-Canumã-Manaus, que pouco ou ne- • 
nhum benefídO-úarâ para a região; que: já ê cortada por 
estradas de rodagem estaduais, como a G0-136 e a GO~ 
164. 

Esclarece ainda que existem localidades, como São 
Miguel do Araguaia, que não é servida por rodovia à sua 
altura, pois se trata de um pólo de primeira grandeza d_o 
vale do araguais. 

Esclarece também que o solo da região em questão é 
mais adequado à_ construção de rodovias e que o atual 
trajeto da BR-080 é quase coincidente com o da G0-336. 

A pr_oposta, compondo-se de 3 (três) artigos, estabele
ce em seu art. 19: 

.. 0 Plano Nacional da Viação aprovado pela Lei 
n9 5.917, de lO de setembro de 1973, na parte refe
rente à Relação Descritiva das Rodovias do Sistema 
Rodoviário Federal, passa a ter a seguinte redação: 

2.2.2 ....... Relação Descritiva das Rodovias do Sis
tema Rodoviãrio Federal: 

Rodovias Radiais 

BR.080- Brasília- Uruaçu- São Miguel do 
Araguaia - Entroncamento cfBR.158." 

Considerando que a matéria é de considerãvel impor
tância, somos, no âmbito desta Comissão, pela apro
vação do projeto. 

Sala das Comissões, 29 de novembro de 1984.- Bene
dito Ferreira, Presidente- Aderbal Jurema, Relator
Luiz Cavalcante- Hélio Guelros- Alexandre Costa
Marcelo Miranda. 
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PARECERES NoS 919 E 
920, DE 1984. 

Sobre o Projeto de Lei da Cimara nt 60 de 1983, 
(n9 2.355-B, de 1979, na Câmara dos Deputado!), 
que "altera a redaçlo do artigo 3t da Lei n9 5.859, de 
11 de dezembro de 19'12,. nm de garudr ao empre
gado domEstico o direito l gratlllaoçio natalinalnotl· 
tulda pela Lei no 4.090, de 13 dejnlho de 1982". 

PARECER No 919, DE 1984 
Da Coini.Uo de Constltulçio e Justiça 

Relator: Senador Pedro Simon 
O projeto sob exame, originário âa Cãrriara dos Depu

tados, desdobra o texto do art. 31' da Lei n9 5.859, de li 
de dezembro de 1972, que regulamentou o exercfcio da 
profissão de- empregado domésticô~·com o -objetivo de es
tender a essa categoria, o direito à percepção: da gratifi
cação natalina- ou 13t-salário -, institufdo pela Lei nl' 
4.090, de 13 de julho qe 1962. 

A matéria foi ap-roVãda na outra Casa, com pareceres 
favorávefS aa-s doutas Comissões de Constituíção-eJus
tiça; de Trabalho e Legislação Sociã.l, e de FinanÇas. 

No mérito, ressalta a utilidade social da medida ade
mais de harmonizá-la com õ PrinCíP1CfConstituícíOnal da 
isomia. Aliás, por essa meSriia questão de igualdade de 
direHõs, eri.tii::il-demos que o item I do referido artigo, de
va, também, estabelecer a concessãcr de féi'i3.S- anuaiS de 
30 (trinta) dias em favor-aos empregados doméstiCoS a 
fim de proporcionar a estes o benefício de período de 
férias -idêntico ao dos demais trabalhadores. 

Diante do exposto nosso parecer é pela aprovação do 
projeto quanto ao mérito- e ao aspecto jurídico
constitucional, adotada a seguinte emenda: 

EMENDA: No I 

Ao item I do art. 3"', dê-se a seguinte redação: 

"Art. 3"' 
I- férias anuais remuneradas de 30 (trinta) dias 

úteis, após cada período de 12 (doze) meses de tra
balho _à mesma pessoa ou família." 

Sala das Comissões, 9 de maio de 1984.- Murllo Ba
daró, Presidente- Pedro SJmon, Relator- PU50S Pôr

. to - Martins Filho - Alfredo Campos - Hélio Guelros 
- Marcondes Gadelha - Guilherme Palmeira - Carlos 
Chiare III. 

PARECER _No. 920, DE 1984. 
Da Comlssio de Legislaçio Social 

Relator: Senador José lgo,clo Ferreira 
Oriundo da Câmara dos Deputados, o Projeto de Lei 

n' 60, de 1983 (Projeto de Lei n9 2.355-B,de 197~, p.a Câ
mara dos Deputados)., "altera a redação do art.J'? d_a_Lei 
n' 5.859, de ll de dezembro de 1972, a fim de garantir ao 
empregado doméstico o direito à gratificação natalina 
instituída pela Lei n' 4.090, de 13 de julho de 1962". 

2. A Comissão de Constituição e Justiça da Câmara 
dos Deputados afirmou por Unanimidade, em reunião de 
sua Turma A, "a constitucionalidade, legalidade, jllridi
cidade e boa técnica legislativa" da proposição. 

A Comissão de Trabalho e Legislação Social daquela 
Casa, também por votação unânime, recomendou a 
aprovação da matéria, e afirmOu: 

" ... assume vital importância a transformação 
deste Projeto em Lei, porque a concessãO da gratifi
cação natalina significa Um acrêscimo real nos sa
lários, contdbuindo para evitar uma maior deterio
ração dos ocupados, principalmente nestes setores 
não tipícamente capitalistas de _organização." 

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Sedio II) _ 

3. No Senado, a Comissão de Constituição e Justiça, 
que acolheu parecer do Senador Pedro Simon, alterou a 
proposição original, pois que elevou de vinte (20) para 
trinta (30) dias úteís as férias anuais remuneradas, após 
cada período de doze meses de trabalho à mesma pessoa 
ou famllia. 

4. Concluída a tramitação nesta Casa, a inatéria re
tornará à de origem. E na congénere, por certo, além da 
gratificação natalina, mais um decêni-o será acrescido ao 
justo repouso do emprega-do doméstico.-

Com os meus aplausos e o meu voto. 
~ o meu parecer. 
Sala das Comissões, 3 de dezembro de 1984.- Jutahy 

Magalhies, Presidente- José lgn,clo Ferreira, Relator 
- Pedro Simon - Jorge Kalume - Hélio Gueiros. 

PARECERES NoS 921, E 922, DE l!l84 

Sobre o Projeto de Lei da Cimara n'149, de 1983 
(PL n' 4.506-B, de 1981, na origem), que "flxaem6 
(seis) horas a jornada iiária de trabalho nos serviços 
de coqueria e bateria de fomos e determina outras 
pro!fdêaclu-". 

PARECER N• 921, DE 1984 
Da Coiõ.issio de Constitulçio e Justlca 

Relator: Senador EnW Faria 
O Projeto sob exarp.e, ºrigiriári~ da Cât_nara d9-5 o_eP~

tados, de irliciativa do ilustre Deputado Peixoto Filho, 
__ fiXa em seis horas- a jõrnªda de trabai)Jo nos serviços de 
_ ccrqueri~ e l>_ª~eria de fornos, ___ dis12ondo; _ainda, SObre -

horas-extras e sJJ.a remuneração, _intervaJos de repouso e 
transferência _por motivo de saÚde. 

2.- Na JustificaÇão, 8.P6s Se refeiir às coridiÇ~Ões inSa
lubr'es em que trabalham os operãrios do setor de coque
ria e bateria de fõ-rnos na Companhia SideriírgiCa Nacio
nal, pondera o Autor:'' ... a CLT já distingue, com sãbia 
dist~J_buiçãÇ>_de justiça_! a classe dos t~ª):!_a_Ihadores em mi-__ _ 
nas de subsolo, dispondo, em seu favor, o regime espe
cial de 6 horas diáriaS OU 48 serríaDais. Ora, pOr qúe ilãO 
ecjuipã.rar, âo prOpósitO, os trabalhadores de ffiinas de 
subsolo, quando verificamos que as--condiÇões de trãba
lho destes últimos são tão duras e penosas quanto aque
las?". 

3. Em sua tramitação pela Câmara dos Deputados 
foí o Projeto apreciado pela douta Comissão de Consti
tuição e Justiça, que o considerou constitucional, jurfdi
co e d_e boa técnica legislativa, cumprindo-nos, dessarte, 
apenas, examinar-lhe o mérito. 

A Proposição se impõe Pelo seu sentido humario e so
cial, tanto mais que ainda encoritra apóio no princiPío de 
ísorl'omia e justiça segundo O qUal para sítUaÇões -iguais 
se há de dar tratamento igual. Se a situação dos trabalha~ 
dores em coqueria _e bateria de fornos é tão peilosa quan
to a dos trabalhadores em minas de subsolo, não -é acéi
tável que estes tenham garantias- especiais enqu8nto 
aqueles só desfrutem das garantias gerais~ 

4. Ante o exposto, opinamos pela aprovação do Pro
jeto, por oportuno e conveniente. 

SaT3. dis Comissões, 22 de agqsto de 1984. _:::: Hehidlo 
Nunes, Presidente - Enéu Faria, Relator - José Fra
gelli - Hélio Guelros - Odaclr Soares - O~vlo Cu .. 
doso --:: Amaral Furlan - _PIS!IO! Pôrto. 

PARECER N• 9ZZ, DE 1984 

Dal~o~l~~o de Legl!laçio --~Ocial 

Relator: Senador Jutahy Magalhies 
Procedente da Câmara dos Deputados, o projeto sob 

análise visa à fiXação- ein seis horas dã jornadã. de traba
lho nos serviços__ de coqueria e bateria de fornos e dá ou
tras providências. 

Pela ficha sinóptica, verificamos que o projeto, na 
Casa de_ origem, foi aprovado sem qualquer alteração, 
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em todas_as Comissões que o examinaram. Nesta Casa, a 
proposição foi distribuída a esta Comissão, por força do 
art. 100, n"' 6, do Regimento Interno, que nos permite 
emitir parecer quantO ao mérito. 

Convém recordar que o projeto em apreço, de autoria 
do _ex-De-putado Peixoto Filho, ê a mesma versão do 
Projeto de Lei da Câmara nq 240, de 1975, do rneszno au
tor, cuidando do mesmo assunto. 

lnobstante os elevados propósitos do projeto, não se 
pode ignorar que a Consolidação daS Leis do Trabalho, 
no Capítulo V, sob o título "da Segurança e da Medicina 
do Trabalho", artigos 154/201,· Cuida das atividades in
salubres e perigosas, abrangidas pela lei projetada. No 
Título III, "das Normas Especiais de Tutela do Traba
lho, estabelece disposições espeCiais sobre duração e con
dições de trabalho". 

Os disposítivos citados, reforçados pela Portaria n' 
3.214, de 8 de junho de -1978, do Ministério do Trabalho, 
disciplinaram perfeitamente a matéria abrangida pelo 
projeto, ao estabelecerem normas especificas que visam à 
preservação da saúde do trabalhador, prevenindo a insa
lubridade nos casos peculiares. 

b importante salientãr que, 8.têm das inodernas medi
das preventivas de segurança e higiene do trabalho, com 
a atual tecnologia, não mais subsiste, hoje, com a cono
tação_ con~id~ n'!_ projeto, o exe~cíció de tarefas penosas 
pefos trabalhadoreS em coquerias e baterias de for.Õos. 

Ã vista do eXpõsto~ no âmbito de Competência regi
mental desta CoinisSão, Opinamos pela rejeição do proje
to. 

Sala das ComissõeS, 3 de dezembro de 1984. ~José 
lgnácio Ferreira, Presidente eventual - Jutahy Maga .. 
lhiies, R_e_lator- Pedro_Simon- Jorge Kalnme- Hélio 
GÕi!irOs_--- - -- -- --- -

PARECERES NoS 923 E 924, DE 1984 

Sobre o Projeto de Lei da Câmara n'139, de 1983 
(n' 4.512-B, de 1981, na Cua de origem), que "es.. 
.~nd:e a_juri_~_lçio das Juntas de Conclllaçio e Julgaw 
mento d~ São Lllts aos Municípios de Rosário, Si.o 
José de Rlbamar e Paço do Lumiar, todos do Estado 
do Maranhio": 

l'ARECER No 923, DE 1984 
Da Cpmf!Sio de Constitulçio Justiça 

Relator: Senador Amarai Furlan 

Originârio da Câmara, e de autoria d9 nobre Deputa
do João Alberto, vem à revisão do Senado o projeto defi· 
nido na ementa em epígi'afe, aprovado sem restrições 
pela outra Casa do Legislativo. 

A proposição, Cm suma, quer estender a determinados 
Municípios do Maranhão - sitUados a ~enos de 60 cjui
lômetros da Capital do Estado-, a jurisdição das Jun
tas de Conciliação e Julgamento de São Luís, sob o argu
mento de que as referidas Comarcas habitualmente não 
contam com Juízes de Direito, dado o vencimento redu
zido e, portanto, pouco atraente, que se paga à magistra-

- tura do Maranhão. 
A Lei n"' 5.630~ de 2 de dezembro de 1970, realmente, 

exige que a extensão de jurisdição das Juntas s_6 poderá 
alcançar municípios ou distritos,. "situados num raio mã
ximo__ de -~ess_enta_ quilômetros, desde que os mçios de 
condução_ para a respectiva sede sejam diários e regula
res". Faz várias _exigênciaS para a criação de novas juntas 
de Concialição e Julgamento, que dependem dos parece
res conclusivos do Tribunal Superior do Trabalho, mas 
em relação à extensão jurisdjcional de Juntas, apenas (a) 
condiciona sua efetivãçâo à distância geográfica e à faci
lidade de transporte, entre a sede da Junta e o município 
ou distrito a ser abrangido pelajurisdição; __ e (b) estabele~ 
ce que a extensão jurisdicional não se aplicará às Juntas 
"já criadas na data de início da vigência desta Lei". 
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No processado, não consta qualquer prova documen
tal que confirme o cumprimento dessas exigências q·ue
amparariam os jurisdiciõnados nos municípios de Ro
sário, São José de Ribamar e Paço do Lumiar.,Noentan
to, como a matéría Ioi3inplainente aprovada pelos ór
gãos técnicos e pelo plenário da Câmara dos Deputados. 
temos de pres'umir que tal prova se tenha produzido na 
outra Casa do Legislativo. 

Isto posto, oPino ravõriavelmente ao projeto, por-cons
titucional, juridico, boa técnica legislativa e, in~lusive, 
quanto ao mérito. 

Este o meu parecer. 
Sala das ComisSões, 22 de agosto de 1984. - Helvidio 

Nunes, Presidente - Amaral Furlan, Relator - Eoéas 
Faria -Hélio Guelros - PUlOS Pôrto - Octál'lo Car
doso - José Fragelll - Odaclr Soares. 

PARECER N• !124, de 1984 

Da Comissão de Legislação Social 

Relator: Senador Jutahy Magalhics 

De autoria do Deputado João Alberto, o projetO sob 
análise objetiva estender a jurisdição das ~~_Etas. de COn
ciliação e Julgamento de São Luís aos M uo.icfpios de R-o
sário, São José do.Rib_amar e Paço do Lumiar, do Esta
do do Maranhão. 

Na Casa de origem, o projeto tramitou com sucesso 
em todas a_s Comissões para as quais foi distribuído_. 

Nesta Casa, a ilustrada Comissão de Constituição e 
Justiça opinou ravoravelm~nte ao projeto, consignando, 
todavia, a ineXistência de documentos comprobatórios 
das exigências previstas na Lei n"' 5.630 de 2 de dezembro 
de 1970, que estabelece normas para a criação de _órgãos 
de primeira instância na Justiça do Trabalho. 

Parece-me dispensãveis as alegadas exigências, na me· 
dida em que a lei prOjetada apenas estende a jurisdição, 
não criando Junta de Conciliação e Julgamento. Embora 
não sejã vedada a iniciativa par1ameiftar- etn- projetas 
dessa natureza, o artigo 29 da Lei n9 5.630/70 cOinete ão 
Tribunal Superior do Trabalho amplos poderes deci· 
sórios para a sua implantação, notadamente na hipótese 
como a da proposição, que somente amplia a jurisdição 
territoriaL 

Pelo exposto, na âmbito de competência regimental 
desta Comissão, julgamos oportuna a proposição, por 
amoldar.se aos legítimoS anSeios dos trabalhadores na 
constante busca Pela prestação jurisdicional especializa· 
da. 

Sala das Comissões, 3 de d,ezembro de 1984. ;.;~José -
Ignâcio Ferreira, Presidente Eventual - Jut~hy Maga
lhies, Relator- Pedro_Simon- Jorge Kalume -HéUo 
Gueiros. 

PARECER N• !125, DE 1914 

Da Comlssio de Transportes, Comunicações e 
Obras Públicas, I!JObre o ProJeto de Lei da Cimll'l. n' 
138, de 1984 (n"' 3.386-C, de 1977, na Casa de ori
gem), que ~'dispõe sobre a velocidade múbna de 100 
Km/b (cem quilometros-borirlos) pt~ra veículos que 
trafegam em auto-estradas e 90 Km/h (noventa 
quUometros-borários) nu demais rodovias pavimen
tadas em todo o Territ6rlo Nacional". 

Relator: Senador Marcelo Miranda 
De iniciativa do ilustre Deputado Alcides franciscato, 

vem a exame desta Comissão, projeto de lei que. "Dispõe 
sobre velocidade máX:itria -de- 100 Km/h (cem 
quilometros·horârios) para veículos que trafegam em 
auto-estradas e 90 Km/h (noventa quilometras· 
horários} nas demais rodovias pavimentadas em todo o 
Território Nacional". 

Justificando a proposição, seu ilustre autor esclarece 
que: 

"A velocidade máxima permitida para Vefculos 
motorizados, em estradas pavimentadas do _Pais, foi 
estabelecida em 80 Kmfh, alegando-se para_o esta· 
belecimento dessa velocidade que traria economia 
de c_ombustíveis. Foi çlecisão adotada _ao_ arrepio de 
consultas ao Setor empresarial, principalmente o do 
ramo de indústria automobilística. 

o·_consumo de combústivel varia de ve_ículo para 
veícUlo, pois nem (odos os -motores são iguais. 

Enquànto um tipo de veículo vence ·determinada 
distância com um litm·de combustível outro poderá 
vencer maiOr, ou ainda, menor distância com o esta
belecimento da velocidade em 80 Km/h. 

Não foi dito se um mesmo veículo desenvolvendo 
velocidade de 100 Kmfb, obteria a mesma econo· 
mia. 

Nos Estados Unidos é permitida nas estradas, ve
locidade de 55 e 60 milhas, ou seja, 88: e 96 Km/h e 
com o avanço de tecnologia automotiva este limite 
de velocidade nas auto.estradas tende a ser amplia· 
do." 

A proPOSição, vasada em 5 (cinCo) artigos, eStabelece 
que a velocidade mãxima permitida_ para vefc~lo motori· 
zados será de 100 J<.mfh (cem quilometros·horários) nas 
auto-estradas e 90 Km/h (noventa _quilometras
horários) pâra as demais rodovias paviin;Õtaãas em: 
todo o Teyritórío Nãcional. (art. 1?). 

Cabei-á ao Depãrt-;;:mento de Estrada e Rodagem a fis-
calização-rigorosa do dispositiVo no art. t 9 desta lei, apli· 
cando as penalidades a que estiveram sqjeitos os infratO
res, de coformidade com a legislação_ em vigor (art. 29). 

Após análise do projeto, não Vemos âiferença sígnifi· 
cativa entre a velocidade máxima permitida (80 Km/h) e 
a da-pi-oposição (90 !(m/h e 100 Km/h), quando seobje~ 
tiva _economia, razão porque opinarhos, no âmbito desta 
Co-missão, pela aprovação do projeto. 

Sala das Comissões, 29 de novembro de 1984.- Bene
- dito Ferreira, Presídellte, Marcelo Miranda, Relator -
_ _Hélio Gueiros - Alexandre Costa - !'-derbal J mema -

Lulz Cavalcante, 

PARECER N• !126, DE 1914. 
Da Comissão de Transportes, Comnnh:ações e 

Úbi'JIS-:e'lil;di_tllll_,_ sobre o Proj~o de Lei na Câmara n9 

22, de 1984 (ProjetO de Lei n"-3.603-B, de 1977, na 
Câmara dos Deputados) que "Amplia o traçado da 11-

- gaçio ferroviária EF-465, da Relaçio Descritiva daa 
Ferrorb..s: _do Plano Nacional de Viaçi_~, ludtufdo 
pela Lei o" 5.917 de lo de atmbro de 1973". 

Relator: Senador Aderbal Jorema 
De iriiCiiltiva do ilustre Deputado Valdomiro Gonçal

ves, vem a exame desta comissão, projeto de lei qu~ "am
plia ao traçado de ligação' ferroViária EF465 da Relação 
Descrítiva das Ferrovias do Plano Nacional de Viação, 
institu-ído pela: Lei nt 5.917, de 10 de set~mbro de 1973. 

Justificando a proposição, alega seu ilustre autor qu~: 
.. Com a construção da gigantesca barragem da 

Ilha Solteira. represando volume liqufdo eQuivalen
te a seis baías de Guanabara, com submers_ão dilu
víana do Porto de Taboado, localizado à cerca de 
cinqUenta quilómetros da Barragem, vem brusca
mente tornar impossível a implantação dessa via 
por Taboado, forçando à São Paulo-Cuiabá eucli· 
deana seguir pelas pontas de Água Vermelha, no 
Rio Grande, e de AlencaStro, Do -riO-Piranafba, com 
pontos de passagem em Iturama e Paranafba, para 
onde tambêm convergiriam a rodovia da históriCa 
Farinha Podre (Frutal-Iturama-Paranaíba e a 
BR-497 (Uberlândia-Campina Vefde-Iturama~ 
Porto Alencastío ~ entrocamento com a BR·IS8." 
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E, mais adiante que: 
... Tal o ~!_fluxo rodoviário de regiões brasileiras 

rumo aõ pólo paranaibano, urgindo esforços conjUM 
gados para a Imediata construção de ponte rodofer
roViá:fii em Alencastro, no rio Paranaíba e - devi· 
do~ a 'total ausência de ferrovias na região- ser am· 
pliado o-traçado ferroviário da EF-465 de Colôm· 
bia,_ em São Paulo, onde se acha paralisado, até 
Cuiabã, atravessando o Estad9 de Minas Gerais em 
.Planura, Fruta!, Itapagipe e lturama, seguindo por 
Paranaíba, Cassilândia, Alto Araguaia, Alto 
Graças, Pedra Pret~. Rondonópolis e J aciara. 

A ferrovia EF·465 possui bitola larga e se acha, 
incompreensivelmente, há décadas, paralisada, em 
Colômbia à margem do rio Grande. 
Já~ perdeu muito tempo. Seu avanço para Cuai

bâ e além é urgente, não só para dinamização da 
economia regional e nacional, como também para o 
aproveitamento do fabuloso potencial hidrelétrico 
do rio Paraná e seus afluentes. Será ela a nossa se
gun~a ferrovia transcontin~tal, seguindo direção 
paralela à histórica penetração bandeirante da Fari
nha Podre, atendendo anseio secular dos que labu
tam_na_regjão" 

A proposição, brilhantemente justificada, composta 
de 3 (três) artigos, estabelece em seu Art. 1?: 

"A EF-465 da RelaÇão _Descritiva das Ferrovias do 
Plano Nacional de Viação, aprovado pela Lei n9 5.917, 
de I O de selem b_ro de 1973, passa a ter o seguinte traça
do: 

EF·465 -- Araquara-Colômbia-Planura Frutal
Itagipe-lturama-Porto Alencastro-_Parnafba
Cassilândia-A.lto Araguaia-Alto arça-Pedra Preta
Rondonópolis-:-Jaciara-Cuiabã." 

Considerando que a ampliação do traçado de ferrovia 
EF-465 trará benefícios iricalculãveis para uma ãrea ter
ritorial desprovida de ferrovias e que ainda vai beneficiar 
mais de cem municípios. 

Considerando ainda que a inclusão da ampliação fer· 
roviaria em exame no Plano Nacional de Viação não im
plica em sua implantação, o que só ocorrerá após estu
dos de viãbilidade téçnico~econômica a serem realizados 
pelo MinistêriO dos Transportes. 

Considerando, finalmente que a matéria é de conside· 
rável impoi'tância, somos, no âmbito desta Comissão, 
pela Aprovação do projeto. 

Sala das Comissões, 29 de novembro de 1984. Benedito 
Ferreira, Presidente- Aderbt.l Jurema, Relator- Hélio 
Guelros - Alexandre Costa - Lulz Cavalcante - Mar
celo Miranda. 

PARECERES N .. !127 E !128, DE 1914 

Sobre o Projeto de Decreto Legislativo ot 12, de 
1984, que "aprova o texto do Segundo Protocolo Adi· 
cloul• Constltnlçio da Unlio POII!lll das Amérleu e 
Espanha, assinado em ManiÍglll., a 28 de aaosto de 

-1981". 

PARECER N• !127, DE 1914 
Da Comlsdo de Relações Exteriores 

Relator: Senador NelsoD Carneiro 
Na forma do disposto no art. 44, item I, da Clitta 

Constitucional vigente, o Sr. Presidente da República 
submete à apreciação do Congresso Nacional o texto do 
Segundo Protocolo Adicional à Constituição da União 
Postal das Américas e Espanha, assinado a 28 de agosto 
de 1981, na cidade de Manágua, Nicarágua, e de que o 
Brasil ê membro. Numerosas sãO as alterações, visando a 
tornar mais amplos e dar maior eficácia- aos serviçõs de 
correios, entre os países signatários. 

Na_ Cárilara ~os Deputados, opinaram pela aprovação 
do referido Protocolo as doutas Cõmissões de Relações 
Exteriores ê Constituição é Justiça, unanimemente. 
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Meu voto é igualmente pela aprovação solicitada, a 
fim de que seja ratificado-o_ aludido, Segundo, Protocolo 
Adlcional à Constituição da União Postal das Américas_ 
e Espanha, s.m.j. 

Sala das Comissões,-15 de agosto de 1984. -Luiz VIa
na, Presidente - Nelson Canteiro, Relator - Itamar 
Franco - Gastio MWJer - José Fragelli ~ Moacy1 
Doarte - Roberto Campos - Saldonha Derzl - Mareo 
Maclel-

PARECER No !128, DE 1984 

Da Comlssio de Transportes, Comunlcaçõel e Obra5 
PdbUcu 

Relator: Senador Lul:r Cavalcante 
De iriiciativa do Senhor Presidente da República, nos 

termos do artigo 44, iterri 1, da ConstituiçãÓ- Federal, 
vem a exame desta Cãsa, pr'ojeto de deCreto feglS!ativo 
qut;: ... aprova o texto do Segundo Protocolo Adicionar à 
Constitu-ição (la União--POStal das AlnêriCãs e Espanha, 
assinado em Manágua, a 28 de agosto de 1981 ... 

A Mensagem Presidencial se fez acompanhar de Expo
sição de Motivos do SCnhor Ministro de Estado das Re
lações Exteriores. Nesta Se-esclarece que o_ .. textO do Se
gundo Protocolo Adicional à Constituição da União 
Postal das Américas e Espanha, da qual o Brasil é 
membro desde 1911, assinado em Manãgua, Nicarágua, 
em 1981, ad referendum do Congresso Nacional, contém 
modificaÇões intrôàuzidas na CO!lstittiição da- UPAE 
pelo XII Congresso, que revisou ·os· atas básicos da Orga
nização, de_cOnformidade com-o maD.dato que Jhe é atri
buído peta convenção constitutiva. 

O projeto, vazado em 2 (dois) artigos, estabelece em 
seu art. J9 qu~ "é aprovado o texto do Segundo Protoco; 
lo Adicional à Constítuição da União Postal das Améri
cas e Espanha, assinado em Manágua a 28 de agosto de 
1981". 

A atualização da refedda..Constituição do or8anismo 
se justifiCa, já que ampliS: e aperfeiçÕa os serviços de cor
reios, mediante a cooperação entre os países sigóatários. 
Além disso, realiza estudos Que interessam às adminis
trações postais, e promove a cooperação têcnicá para ob
tenção do aumento da capacidade profissional dos fun-
cionários dos corl-eios. · 

Assim, ante o exposto, somos pela sua aprovação. 
Sala das ComissõeS, 29 de novembro de 1984.,:- lime

dito Ferr-eira, Presjdente - Lulz CavalCante:, Relator -
Hélio Gueiros- Alexandre Costa- Aderbal Jurema
Marcelo Miranda. 

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

Sobre a mesa,. requerimentos cuja leitura serâ feita 
pelo Sr. 1~>-Secretâifo. 

São lidos os seguintes 

REQUERIMENTO No 398, DE 1984 

Requeremos urgência, nos iúniOs do art. 371~ alínea -
b, do Regjmento Interno, para o Projeto de Lei da Câ
mara n9 248, de 1984 (n9 4.694/84 na origem), de iniciati
va do Senhor Presidente da República, que autoriza _o 
Poder Executivo a abrir, ao Ministério da Educação e 
Cultura, crêdito especial no valor de Cr$ 3.312.030:000 
(três bilhões, trezentos e doze milhões e trinta mil cruzei~ 
ros), para o fim que especifica. 

Sala das Sessões,-4 de dez~bro de 1984.- Aloysio 
Chaves - Huõiberto Lucena. 

REQUERIMENTO No 399, DE 1984 

Requeremos urgência, nos termos do art. 371, alrnea 
b, do Regimento Interno, para o oficio n9 Sj35, de 1984, 
pelo qual o Governador do Estado do Piauí solicita au-
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to_rjzaç_ã_o do Senado para que aquele Estado possa reali
zar operação de empréstimo extc:;rno no valor de USS 
$0,000,000.00 (oüe_nta milhões de dólares), para o fim 
_que_ esp_ecifica. 

Sala das Sessões, 4 de dezembro de 1984. - Aloysio 
Chaves - Humberto Lucena. 

O -sR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla) -Os requÚi
mentos lidos serão objeto de deliberação após a Ordeffi 
do Dia. 

O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla)- A Presidên
cia recebeu as Mensagens nYs 258 a 265, de 1984 {n~'s 502 
a 509/84, na origem), de 4 do corrente, pelas quais o Se
nhor Presidente da República, nos termos do disposto 

-no art. 42, item VI, da Constituição e de acordo com o 
art. 2~' da Resolução n<:> 93/16, do Senado Federal, solici
ta_ autorização para que as Prefeituras Municipais de 
Ap-a·recida do Taboado (MS), Araputanga (MT), Ara
ras, Indaiatuba e Limeira (SP), Lages (SC), Mogi-Mirim 
(SP) c Arari (MA) possam realizar operações de crédito, 
para os fins que especificam. 

As matérias serão despachadas às Comissões de Eco
nomia, de Constituição e Justiça c de Municípios. 

-O SR- PRESIDENTE (Moacyr Dalla)- A Presidên
cia recebeu as Mensagens n~'s 266 a 269, de 1984 (N~>s 510 
a 513/84, -na Origem), de 4 do correrite, ·pelas quais o Se
nhor Presidente da República, nos termos do disposto 
no art. 42, item VI, dã. Constituição, e de aci:irdo coni o 

_item III do art. 2~' da Resolução n9 62/75. modificada 
pela de o<:> 93/76, ambas do Senado Federal, solicita au
torização para que os governos dos Estados de São Pau
lo e de Sergipe, possam reaiizar operações de crédi~o 
pã.ra Os fins q Li e especificam. -

As matérias serão despachadas às Comissões de Eco
nomia e de Constituição e Justiça. 

O .SR. P-RESIDENtE (MoacJr Dalla) --Pa_ssa-se à 

ORDEM DO DIA 

Votação, em turno único, do requerimento n9 9, 
de 1984, de autoria do Senador Nelson Carneiro, 

- solicitando, nos termos dos arts. 75, 11, 76 e n do 
~gimeiito Interno, a criação da uffia Comissão Es
pecial, composta de sete membros, para, no prazo 
de cento e oitenta dias, elaborar proposição destinã
da à reformular a legislação que disciplina o direito 
de greve. (Dependendo de Parecer da Comissão de 
Legislação So_cial). 

Solicito do nobre Senador Almir Pinto o parecer da 
Comissão -Qe Legislação Social. 

O SR. ALMIR PINTO(PDS- CE. Para proTerir pa
reCer.) - S~. Presidente, Srs. Senadores: 

Na forma regimental, requer o eminente Senador Nel
son Carneiro a criação de uma Comissão Especial de 7 

-- (sete) membros destinada a elaborar proposição com vis
tas à reformulação da legislação que discipline o diieito 
de greve. 

Entende o ilustre autor que a legislação vigente, con
substanciada, basicamente, na Lei n~ 4.330, de 19 deju
nliO cfe 1964 e no Decreto-lei -nl' 1.632, de 4 de agosto de 

-- 1978, tornou-se obsoleta, "não somerlte porque editada 
sob inspiração marC?damente autoritá.ria, como tam
bém; Porque, em conseqUência, disso, não mais se com~ 
patibiliza com a abertura política vivida pelo Pafs". 

De fato, o direítO de greve universalmente reconheci
do, nos países democráticos, como uma das maiores con
quistas ~os trabalhadores, sofrem no Brasil Profundas 
re_str!~Õ~ que, a bem d~er, elidiram o próprio poder de 
pressão inerente ão instituto, face às limitações impostas 
pêlos AtoS Institucionais. 
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Nos dias atuais, caminhamos celeremente para a re
conquista deslt: e de o_utros direitos, entre os quais o for
úileCimeniO do movimentO síndicaÍ, graças ao processo 
de abertura democrática firmemente implantadO pelo 
Governo. 

Assim, cumpre dar ao disposto no artigo 165- XXI 
da Constituição o seu verdadeiro sentido, promovendo
se, q quanto antes, 11 ievogação de legislação autoritãria 
e a elaboração de um novo texto que atenda aos verda~ 
deiros anseios da massa trabalhadora. 

Nesse sentido, acolhemos o requerimento do eminente 
Senador, formulando votos de que, a curto prazo, a Co~ 

- missão Esp6"dill cõnciua os seus trabalhoS e ofereça à 
Nação uma legislação condizente com a plenitude do 
preceito constitucional e com os princípios que regem os 
países democráticos. 

Ê o parecer. 

O SR. PRESIDENTE (Moacyr Da tia)- O parecer ê 
favorável. Complementada a. instrução da matéria, 
passa-se à votação do requerimento em turno único. 

Os Srs.. Senadores que o aprovam permaneçam senta
dos. (Pausa.) 

Aprovado. 
Aprovado o~ req_uerimento, fica criada a Comissão Es

pecial-Interna. Os Srs. Líderes deverão encaminhar por 
escrito à Presidência, de acordo com a proporcionalida
de partidária, a indicação dos Srs. Senadores que irão 
compor a referida Comissão. 

ó sR. PRESIDENTE (Moacyr Da:lla) - PassaMse, 
agora, a apreciação do requerimento nq J98/84-de urgên
cia, lido no Expediente, para o Projeto de Lei da Câmara 
no 248, de 1984. - -

-Em votaÇão -o requerimento. 
Os_Srs. S"eiiadOies que o aprovam queiram permanecer 

sentados. (Pausa.) 
Aprovado. 
Aprovado o requerimento, passa-se à discussão da 

matéria. 

Discussão em turno único, do Projeto de Lei da 
Câmara n<:> 24-8, de 1984, n9 4.694/84, na Casa de 
origem, de iniciativa do Senhor Presidente da Re
pública, que autoriza o Poder Executivo a abrir ao 
Ministério da Educação e Cultura crédito especial 
no valor ~e Cri "i3I2.030.000 para o fim que especi
fica, dependendo de pareceres das Comissões de 
ConstituiÇão e Justiça e de Finanças. 

Solicito ãO flobie Senador Aderbal Jurema o parecer 
da Comissão .de Constituição e Justiça. 

OSR- ADERBAL JUREMA (PDS- PE. Para emitir 
parecer.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores: 

O presente projeto, originário da outra C<_lsa d_o Legís
Jativo, foi proposto pdo Poder Executivo. 

Objetiva, em suma, viabllii:ar,Iegalmente, a aplicação 
de recursos junto à vigente Lei de Meios. Tais recursos 
são provenientes do excesso de arrecadação vinculada às 
operações de crédito coiltratadas entre o Ministério da 
Educação e Cultura e a Financiadora de Estudos e Proje
tas- FIN EP. Destinar-se-ão, nos limites- traçados pelo 
projeto, à Fundação Nã.cíonal Pro-Memória e ao Centro 
de Desenvolvimento e A paio técnico à Educação, no 
Programa de COnservação e Restauração do Patrimônio 
Histórico e Artístico Nãcional, bem como ao reequipa-
mento de hospitais universítãrios. -

Como se vê, tais -recursos merecem destinação de alto 
interesse públíco,-conforin.C: ]á acentuou o parecêr da CÓ~ 
-missão de Fiscalização Financeira e tomada_de Contas 
da Câmara dos Deputados, aprovado, sem restrições, 
pelo plenário daquela Casa do Legislativo. 
-o projeto é constitucional e jurídico, nada obstando 

sua tramitação, o que-nos leva a propor sua aprovação. 
f: o parecer, Sr. Presidente. 
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o- SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla) - Solicito ao 
nobre Senador Vi_rgílio Távora a· parecer da Comissão de 
Finanças. - --

O SR. VIRGILIO TÁVORA (PDS- CE. Para emitir 
parecer) - Sr. Presidente, Srs. Senadores: -

Sob exame o Projeto de Lei, de iniciatíva:-do Senhor 
Presidente da República que autoriza o Poder ExecutivO 
a abrir ao Ministério da Educação e _Cultura, o crédito 
especial no valor de CrS 3.312.030.000 (três bilhões, trO: 
zentos e doze milhões e trinta mil cruzeiros), pãra o Jim 
que especifica. - · 

A matéria ê submetida à deliberação _do CongresSo 
Nacional, nos termos do artigo SI da Constituição, 
acompanhada de Exposição -de Motivos do Senhor Mi· 
nistro de Estado Chefe da Sectetaria de Planejamento da 
Presidência da &:pública, que destaca: 

.. Com a fillalidaQe de incluir _n9 Orçamento do 
Ministério da Educação e Cultura recursos prove-
nientes de operaÇões de crédito com liberação pre
vista para 1983; junto a Financia-dora de Estudos e 
Projetas- F1NEP, torna-se necessária a abertura 
de Crédito Especial no valor de Cr$ 3.312~030.000 
(ti-ês bilhões, treZentos e doze milhões e trinta mil 
cruzeiros). 

Tais recursos serão aplicados pela Fundação Na
cional Pró-Memóri~ e pelo Centro de Desenvolvi
mento e Apoio Técnicoa à Edu_cação, n9 Programa 
de Conservação e Restauração do Património His
tórico e Artístico Nacional, bem como no reequipa-
mento de hospitais universitários. _ 

A autorização pretendida visa criar juntO à-:-Lei. 
de Meios vigente, programações que viabilizem a 
aplicação desseS recursos: 

Após examinar o _assunto, esta Secretaria 
manifesta-se favoravehnep.té à concessão do crêdito 
solicitado, esclarecendo que as despesas resultantes 
serão atendidas conforme prevê o art. 43, § 1~, item 
H, da Lei n9 4.320, de 17 de março de 1964, obedeci
das, assim, as prescrições do art. 61, § 1 Y, letra c, da 
ConstituiçãO." 

Na Câmara dos Deputados a proposição obteve apro
vação do Plenário~ãpóS-tramitar pelas Comissões Técni
cas daquela Casa do Congresso Nãcional, _ 

Sob o aspecto financeiro, vale ressaltar que os retursos . 
necessários à execução da Lei decorrerão do excesso de 
arrecadação oriundo de operação de crédito contratada 
pelo MEC junto a Financiadora de Estudos e Projetas-
FINEP. 

O artig-031' autoriza 6 Poder Executivo a abrir créditos 
suplementares, observando a destinação específica e uti
lizando, como fonte c_ompensatória, -recursos decorren~ 
tes de diferenças monetârias. 

Os recursos e sua destlnação estão d~vidamente quan
tificados e vinculados no artigo l? do. projeto. 

Estão cumpridos os dispositivos constitucionais e le
gais que regem a abertura de créditos especiais. 

Trata-se do reforço de dotações orçamentáriaS do Mi~ 
nistério da Educação e Cultura, aproveitando o excesso 
de arrecadação nas operações de crédito jâ referidas. 

Ante as razões apresentadas, manifestamo-nos pela 
aprovação- do projeto. 

1:. o parecer, Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla)- Os pareceres 
são favoráveis. --

Completada a instrução da matéria, passa-se-à sua 
apreciação. 

Discussão do projeto. (Pausa.) _ 
Não havendo quem peça a palavra, encerro a diScuS

são. 
Em votação, 

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL(Seção II) 

Os Srs:S~n-ãdores que o aprovam queli"am pe~aneCer 
sentadOs. (Pausa.) - · 

AproVaâo. 

O Sr. BeneditQ Ferreira- Peço verifiação, Sr. Presi
dente. 

O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla)- ~ regimen
tai o requerimento de V. Ex• 

Solicito aos Srs. Senado~es que tomem seus lugares 
para procedermos à verificaçãO de votação pelo processo 
_eletrôníço, _atendendo a requerimento do nob_re Senador 
Benedito Ferreira. (Pausa.) 

O~SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla) - Como vota 
o etninen te Líder do PDS? - -- --

_O SR. ALOYSIO CHAVES - Sim. 

O SR. PRESIDENTE (Moacyr_.Dalla) -_Como vota 
o eminente Líder do PMDB? 

O SR. Hl!:LIO GUEIROS - sim. 

O SR. !'RESIDENTE (Moacyr Dalla)- Como vota 
o eminente Líder do PTB'? 

O SR. NELSON CARNEIRO - Sim. 

O Sll. PRESIDENTE (Moacyr Dalla),-:- Como vota 
o eminente Líder. do PDT? (Pausa) 

Os Srs. Senadores já podem votar. (Pausa). 
Procede-se à votação 

VOTAM ""SIM"" OS SRS. SENADORES: 

Aderbal Jurema - Alberto Silva - Almir Pinto -
Aloysio Chaves - Altevir Leal - -Amaral Peixoto -
Benedito Canelas - Carlos Lira - Hélio Gueiros -_ 
Helvídio Nunes -Jorge Bornhausen -Jorge Kalume 
...:. rose-uns - Lomanto Júnior - Luiz CaValcante
Luiz Viana - Marcelo Miranda - Marco Maciel -
Marcondes Gadelha- Milton Cabral- Moacyr Duar~ 
te - MorVan Acàyaba - Nelson Carneiro_-- Passos 
Põrto - Virgflio Távora 

VOTAM ""NÃO"" OS SRS. SENADORES: 

Amaral Furlan- Benedito Ferreira- dabrlei Her
mes. 

ABSTEM-SE DE VOTAR O SR. SENADOR: 

Jutahy Magalhães~ 

O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla) - Votaram 
-apenas 29 Srs. Senadores. 

Não há quorum. 
A Presidência irã suspender a sessão por alguns minu

tos.e fãrâ aeiãnar as camp-a:ninhas para convocar ao ple
nário os Srs. Senadores. 

Está suspensa a sessão. 

(Suspensa às 18 horas e 52 minutos, a sesSiió é rea
-- berta às 19 horas e 2 minuto.r.) 

O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla)- Está reaber
ta a sessão. Solicito aos Srs. SenadoreS que retomem seUs 
lugares, para procedermos à nqva verificação- de vo
tacão. (Pausa.) 

Os Srs. Senadores já podem votar. (Pausa.) 

(Procede-se à votação) 

VOTAM ""SIM"' OS SRS. SENADORES: 

Aderbi:J.l Jurema- Albano Franco- Alberto Silva
Alfredo Campos - Almir Pinto - Aloysio Chaves -
Amaral Peixoto - BeneditO Cãnelas - Carlos Alberto 
- Cid Sampaio - Enéas Faria - Gabriel He_rmes -
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Gastãó- Müller- Guilherme Palmeira - Hélio Gueíros· 
...z. Helvídio Nunes - HenriqUe Santillo - Humberto 
Lucena-- João Çalmon - João Lobo -Jorge Bor~ 
nhausen- Jorge Kalume- José Fragelli- Josê Ignâa 
cio -José Lins - Lomanto _Júnior- Luiz Cavalcante 
--- Marcelo Miranda - Marco Maciel - Marcondes 
Gadelha ....:__Martins Filho - Milton Cabral - Moacyr 
Duarte- Morvan Acayaba- Nelson Carneiro....:.... Pas
sos Pôrto --Pedro Simon - Virgílio Távora 

ABSTEM·SE OE VOTAR O SR. SENADOR: 

Carlos Chiarelli. 

O SR_-P-RESIDENT"E ('Moacyr DaJJa)- Votaram fa
voravelmente ao projeto 38 Srs. Senadores. Houve uma 
aOstenção. 

O projeto foi aprovado. 
A matéria vai à sanção. 

É o s-eguinte o projeto aprovadO 

l'ROJETO DE LEI DA cAMARA 
NY 248, de 1984 

· -- (N9 4.694/84, na C~sa de origem) 

De iniciativa do Senhor 
Presidente da República 

Autoriza o Poder Executivo a abrir, ao Ministério 
da Educação e Cultura, crédito especial no valor de 
Cr$ _3.312.030.000 (três bilhões, trezentos e doze mi
lhões e trinta mil cruzeiros), para o fim que especifi-
ca. 

O Congresso _Nacional decreta; 

Art. J9 F-"ica' o Poder Executivo autorizado a abrir 
ao Ministério da Educação ç Cultura, em favor de diver
sas- Unidades, o crédito especial no valor de Cr$ 
3.312.030.000 (três bilhões, trezentos e doze milhões e 
trinta mil cruzeiros), nas dotações orçamentárias das ati
vidades a~aix-o eSpecificadas: 

. _ CR$ 1.000 
1500- Ministério da Educação e Cultura.3312.030 
1.503 - _Sec~etaria O~Ulf_- I;nti~~d~~ Superv-isiona-
das - - 1.656.015 
1503.0848246l-.949 - Atividades a 

cargo da Fundação Nacional 
Pró-Memória 

1520 - Centro de Desenvolvi-
mento e ApoíoTécnico à Edu-

1.656.015 

cação 1.656.015 
1520.08442055.011 - Equipamen· 

tos para Ensino e Pesquisa 1.656.015 
Art. 2~ Os recursos necessários à execução desta lei 

decorrerão do excesso de arrecadação oriundo de ope
rações de crédito contratadas pelo Mínistêrio da Edu
cação e Culuuajunto _à Fi9anciad9ra de Estud_os e rro-
jetos - FINEP. - -

ArL 39 Fica o Poder Executivo autorizado, também, 
a promover a abertura de créditos suplementares, obser
vandQ a destinação especifica e utiliZando, como fonte 
compensatória, recursos decorrentes de diferenças mo
netárias. 

Art. 4~ Esta Lei entra em_ vi_gor na dat?- de sua publi
cação. 

Art. 5Q Revogam-se as disposições em contrário, 

Q SR. P~~SI!JENTE (Moacyr Dalla) - Passa-se 
agora à votação do Requériffiento n-9 399/84, de urgên
cia, lido no Expediente, para o Ofício S/35, de 1984. 

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

sentados. (Pausa.) 
Aprovado. 
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Aprovado o requerimento, passa-se à apreciação da 
matéria que foi despachada às Coniissões de Finanças e 
de Constituição e Justiça. 

Sobre a mesa, pareceres que serão lidos pelo Sr. 19-
Secretário. 

São lidos os segUintes 

PARECERES N• 929 e 930, DE 1984 
PARECER N• 929, DE 1984 

Da Comissão de Finanças, sobre o_ Oficio '~S" n9 

35, de 1984 (n9 382/84 - na origem), do Senhor 
Governador do Estado do Piauí, solicitando autori
zação do Senado Federal para contratar operação 
de empréstimo externo, no valor de USS 
80,000,000.00 (oitenta milhões de dólares norte
americanos), destinado 89 Programa de Melhoria 
do Sistema Viário Estadual e de Investimento nos 
Setores de Obras Hídricas e Eletrifi~ção. 

Relator: SeDador Almir Pinto-
Na forma do art. 42, item IV, da ConStituição. o Se

nhor Governador do E~tado do Piau[ sOlicita ao Senado 
Federal, autorização para que aquele Estado possa con
tratar operação de crédito externo, no montante de USS 
80,000,000.00 (oitenta milhões de dólares norte
americanos), ou o equíva1ente em outras moedas, que se 
destinam particularmente ao Programa de Melhoria do 
Sistema ViáiiO Estadual e de Investimentos nos Setmes 
de Obras Hídricas e Eletrificação, com vistas ao fortale
cimeto das atividades primárias do Piauí. 

Atrayés do_Aviso n~' 1.260,L84, dirigido ao Governador 
do Piauí, e do Aviso n~' 1.261/84, diriiíOo-ão Ministro da 
Fazenda~Ernane Galvêas; o Ministro do Planejamento, 
prof. Antonio Delfim Netto, afirmou: 

"No tocante à operação em referêncía_e para os efeitos 
do Decreto n~' 74.157, de 6 de junho de 1974, e do artigo 
4"' do Decreto-lei n9 1.312, de_l5_ de.fevereiro de 1974, 
com a redação dada pelo artigo 1~> do Decr_eto~Iei n~> 

1.558, de 17 de junho de 1977, reconheço a prioridade re
querida, para fins de contratação da operação proposta, 
atê o limite correspondente a US$ 80,000,000.00 (oitenta 
milhões de dólares norte-americanos). Ressalto que esse 
limite de empréstimo, deverá obedecer ao seguinte cro~ 
nogra~a: 

Anos .•.••••.•.•••••• USS Milhões 
1984 ........... '". ·-· ....... :-20,0 
1985 .............. -: ........ 30,0 
1986 ........................ 30,0 
Total . , ....... .' ....• _ ........ SO,O 

A operação, por evidente, é altamente benéfica aos in~ 
teresses do Piauí, pois que os recursos ·oriundos da ope~ 
ração firiài1.ceiia- destinam~se, como já evidenciado no __ 
pedido original e nos Avisos da Secretaria _de Planej_a
mento da Presidência da RepúbHca, a setores reproduti~ 
vos do Estado. 

De outra parte, embasa~se a solicitã.ção do GoVernO 
do Estado em autorizaÇãO que lhe concedeu a Assemble
ia Legislativa do Piauí, traduzida na Lei n~' 3.948, de 3 de 
setembro de 1984, conforme publicação anexa. 

Em respeito às disposiçõeS do Regimento Interno e da 
Legislação pertinente, foram anexados ao_ processado 
dos seguintes dQcumentos: 

a) cópia da Lei Estadual n~> 3.948, de 3 de setembro de 
1984, que ''autoriza o Poder Executivo a contrair no ex~ 
terior, empréstimo até o valor de USS 80,000,000.00 (oi
tenta milhões de dólares norte-americanos) correspon· 
dentes a Cr$ 153,8 bilhões no câmbio atual, e dá outras 
providências". _ 

b) Aviso n~' 1.261, de 29-de novembro de 1984, da 
SEPLAN, reconhecendo o caráter prioritário da ope· 
ração bem comO a capaCidade de pagamento do Estado, 
até o limite de US$ 80,00 milhões; 

c) Exposição de Motivos n9 177, de 30 de not•embro 
de 1984~ do Senhor Ministro de _Esütdo da Fazenda, fa~ 

vor:ivcl, enyia_çl_? ao Ex.mo. Sephor Presidente da Re
pública, propondo o seu encaminhamento ao Senado 
Federal, para os fin-s dO art. 42, item IV, da COn-stituição 
Federal; 

d) Oficio (FIRCE-CREDE n' 84(352, de 30/11(84, 
do Departamento de Fis_calização e Registro de Capitais 
Estrangeiros, credenci3.ndo a operação em pauta, coo~ 
forme atribuiçõe-s conferidas pelo Dec. n~> 65.071, de 
27/8/69 e pelo Dec. n' 84.128, de 29/10/79. 

e} comportamento da dívida Estadual (Interna e ex~ 
terna). O exame das condições creditícias da operação 
será efetu.ado pelo Ministério da Fazenda, em articu~ 
lação com o Banco Central do Brasil, nos termos do art. 
1~> inciso II, do Decreto n9 74-.157, de 6 de junho deJ974, 
assim que apresentada a respectiva minuta de contrato 
com o grupo financiador. 

Por último, o Senhor Presidente da República autori
zou o Governo do Estado do Piauí a dirigir~se ao Senado 
Federal, na forma do art. 42, item IV, da Carta Magna 
vigente. 

Ressahe-se, ainda, que na espécie foram observadas 
- _toôas as eXigências do Regimento Interno do Senado_Fe~ 

dera!, especialmente as contidas no art. 403, alínea a, b e 
C-

l~to p_osto_,. 9_ p~rece_r é pela aprovação do pleito do 
Governo do Estado do _-Piauí, nos termos do seguinte 

PROJETO DE RESOLUÇÃO N• 130, DE 1984. 

Autoriza _o Governo do Estado_ do Piauí a r~~lizar 
operação de empréstimo externo no valor de USI 
80,000,000.00 (çit~nta milhões -de dólares norte~ 

ameiícanos), distinado ao Programa de Melhoria do Sis~ 
tema Viârio Estadual e de Investimento nos Setores de 
Obras Hídricas e Eletrificação. 

O Senado Fêderal resolve: 
Art: I~> É o Governo do Estado do Piauí ãutorizado a 

-reafizar,-~Cõrri a garantia da União, uma ope'iação de em
préstimo- externo no valor de USS 80,000,000.01l (oitenta
milhõt:s de dólares norte-americanos), ou o equivalente 
em outras moedas, de principal, juntá a grupo fiimncia~ 
dor a ser -indicado, sob a orientação do Mfiilstério da Fa
zenda e do Banco Central do Brasil, ao Programa de Me~ 
lhO ria dÕ Sistema Vlário Estadual e= de lnvestime"ntõ noS 
Setores .de Obras Hídricas e E1etrifiCãção. 

Art. 2Y A operação realizar·se--ã nos termos aprova~ 
dos pelo Poder Executivo Federal, inclusive o exame das 
condições crediticias da operação, a ser efetuado pelo 
Ministério da Fazenda, em articulação com o Banco 
Centra do Brasil, nos termos do art. 1<:>, item II, do De-
creto n\> 74.157, de 6_dejunho de 1974, obedecidas as de
mais exigências dos órgãos encarregados da execução da 
política econômico-financeira do Governo Federal, e, 
ainda, as disposições da Lei Estadual n9 3.948, de 3 de se
tembro de 1984, autorizadora· da operação. 

Art. 39 Esta Resolução entra em vigor na data de 
sua publicação. 

Sala das Comissões, 4 de dezembro de 1984. -Itamar 
Franco, Presidente - AJmir PintO, Relator - AmaraJ 
Peixoto- Jorge Bornhausen- João Castelo- Virgílio 
Távora- José Fragelli - Octávio Cardoso- Saldanha 
Derzi - Hélio Gueiros - Roberto Saturnino. 

PARECER N• 930, DE 1984 
Da Çomissão de Constituição e Justiça, sobre o 

Projeto de Resolução n~> 130, de 1984, da Comissão 
de Finanças, que ,-'autoriza o Governo dO Estado do 
Piauí a· realizar operaÇão de empféstlmo eXternc, õo 
valor de US$ 80,000,000.00 (oitenta milhões de dóla
res norte~americanos) destinada ao Programa de In
vestimento do Estado". 

Relator: Senador Helvídio Nunes 
Apresentado pela Comissão de Finanças, o presente 

-projeto de resolução autoriza _o Governo do Estado do 
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Pjauí a realizar, com_ a garantia da União, urna operação 
de empréstimo externo no valor de US$ 80,000,000.00 
(oitenta milhões de dólares norte-americanos) ou o equi
valente em outras moedas, de principal, junto a grupo fi. 
nanciador a ser indicado, destinada a carrear recursos 
paiã o Programa de Invesfilnentos, especialmente ao 
Programa de Melhoria do Sistema Viário Estadual e de 
lnvestimentos nos selares de Obras Hidráulicas e de Ele-
trificação; obedecido o seguinte cronograma, de contra~ 
tações: em 1984, US$ 20,0 (Virite milhões de dólares 
norte-americanos); em 1985, US$ 30,0 (trinta milhões de 
dólares norte--americanos); e, em 1986, US$ 30,0 (trinta 
milhões de dólares norte-americanos). 

2. O artigo 2~> do projeto, ora em exame, estabelece 
que "a operação realizar-se~á nos terlnos aprovados pelo 
Poder Executivo Federal, inclusive o exame das con~ 
dições creditícias da operação a ser efetivado pelo Minis~ 
tério da Fazenda em articulação com o Banco Central do 
Brasil, nos termos do art. I~>, item Il, do Decreto n9 
74.157, de 6 dejunho de 1984, obedecidas as demais exi~ 
gências dos órgãos encarregados da execução da política 
econômico-financeíra do Governo Federal, e, ainda, o 
disposto na Lei Est~dual n9 3.948, de 3 de setembro de 
1984, autorizadora da operação. 

Foram anexados os seguintes elementos: 
a) Cópia da Lei I;stadual n9 3.948, de 3 de setembro 

de 1984, que autoriza o Governo Estadual a contratar 
umª_ operação 9e crédito _externo, até o valor de USI 
80,0 milhões; 

b) Aviso n~' 1.261, de 29~11~84 da SEPLAN, reconbe~ 
ceado o caráter prioritário da operação e bem como a 
capacidade de pagamento do Estado, até o Hmite de USS 
80,0 milhões, obedeCido o seguinte cronograma de con~ 
ti-atação: em 19-84, USS 20,0 milhões; em 1985, USS 30,0 
milhões-; e;- 1986, US$ 30,0 milhões; 
· c) Exposição de Motivos n~> 177, de 30 ôe novembro 

-- di !984, dO Senhor Ministro de Estado da Fazenda, fa~ 
vorável, envia-da ao Senhor Presidente da República, 
propondo o_ seu encaminh~mento ao Senado Federal, 
para os finS cfO aft~42; üCm fv, da Constituição; 

d) Oficio (FIRCE-CREDE n• 84/352), de 30-Il-84, 
do Departamento de Fiscalização e Registro de Capitais 
Estrangeiros, credenciando a operação em pauta, con
forme atribuições conferidas pelo Dec. n~' 65.071, de 27-
8-69 e pelo bec:-84.128, de 29~10.~79. _ 

4.- Ô-eXàme das condiÇões c-r-edíÜCfits da operação se
rã efetuado pelo Ministério da Fazenda, em articulação 
com o Banco Central do Brasil, nos termos do art. !9, in~ 
ciso II, do Dec. 74.157, de 6 de junho dej974, assim que 
apresentada a respectiva minuta de contrato com o gru~ 
po financiador. 

5. No C<!SO, foram cumpridas as exigências constan
tes no art. 403,_atíneas a, b e c, razão por que, na forma 
do art. 108, item VI,_!J.m_!)os do Regimento Interno, a Co~ 
missão de Finanças opinou favoravelmente ao pleito do 
Senhor Governador -do Estado do Piauí, nos termos do 
projeto _d~ res_pl!-!ção que apresentou. 

6. Nada há que possa ser argUido- contra a propo
sição, no que_compete a esta Comissão "examinar, e estâ 
correta mente formulada sob os ângulos constitucionais e 
jurídicos. razão pela qual entendemos possa ter trami
tação normal. 

Sala das Comissões, 4 de dezembro de 1984. -José 
FrageUi, Presidente -- Helvídio Nunes, Relator - Mor
van Acayaba- Aderbal Jurema -Benedito Canellas
Octavio Cardoso- Almir Pinto- Hélio Gueiros- Ene
as Faria. 

O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla)- O parecer 
da Comissão de Fími.nças conclui pela apresentação de 
um Projeto de Resolução, n9 130/84, que autoriza o Go~ 
verno de Estado do Piauí a realizar operação de emprés~ 
timo_ externo no valor de oitenta milhões de_rlólares, des~ 
tinado ao programa de melhoria do sistema viário esta
dual e de investimento nos setores de obras hídricas e de 
eletrificação. 
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O pa:recer da Comissão de Constituição e Justiça con~ 
clui pela constitucionalidade e juridicidade ~o f'rojeto de 
Resolução n.,. 130/84. ----

Completada a instrução da matéria, passa-se à sua 
apreciação em turno_ único. 

Em discussão o proj~to. (Pausa.) 
Não havendo quem peça a palavra, encerro a ·disCus

são_~ __ 
Em votação, _ 
Os Srs. Senadores que o aprovam~ qu~iram permane- -

cer sentados. (Pausa.) 
Aprovado. 

O Sr. Benedito Ferreira- Sr. Presidente, peço verifi
cação. 

O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla)- É regimen
tal o requerimerito de V. Ex.' Vai-se procede{ à verifi
cação de votação requerida pelo nobre Senador Benedito 
Ferreira. 

SolicitO aos Srs. Senadores que ocupem os seus luga
res. (Pausa.) 

Os Srs. Senadores já podem votar. (Pausa.) 

(Prodece-se à votação.) 

VOTAM '"SIM" OS SRS. SENADORES: 

Jorge Kalume - Aloysio Chaves --Gabriel Hennes 
- Hêlio Gueiros- Alberto Silva- Helvídio Nunes
João Lobo- Almir Pinto- José Lins- Virgílio Távo
ra - Carlos Alberto - Moacyr Duarte - Martiris Fi
lho- Humberto Lucena- Marcondes Gadelha- Mil
ton Cabral - Aderbal Jurema- Cid Sampaio-- Mar
co Maciel - GuHhenne Palmeira - Carlos Lyra -:- Al
bano Fran~-~ Passos Pôrto- Jutahy Magalhães
Luiz Viana -João Calrnon -José Ignácio Ferreira
Amarai Peixoto - Nelson Carneiro - Itamar Franco 
- Morvan Acayaba - Alfredo Cáinpos - Ferii~n-do 

Henrique Cardoso- Henrique Santillo- Benedito Ca
nelas - Gastãõ Müller--:-- José Fr~gelli- Marcelo Mi-

, randa - Enéas Faria - Jorge Bornhausen - Carlos 
Chiarem - Pedro Simon. 

VOTA "NÃO" O SR. SENADOR: 
Benedito Ferreíra. 
ABSTEM-SE DE VOTAR O SR. SENADOR: 
Jaíson Barreto. 

O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla)- Vai ser feita 
a apuração. (Pausa.) 

Votaram "SIM" 42 Senadores e "NÃ0..-1. 
Houve 1 abstenção. 
Está aprovada a matêria. 
A matéria vai à Comissão de Redação. 

Ú SR,. PRESIDENTE (Moacyr Dalla) -Sobre a_rpe
sa. parecer da Comissão de Redação que serâ lido pelo 
Sr. 1'0>-Secretãrio .. 

b lido o seguinte. 

PARECER N• 931, DE 1984 
Da Comissio de Redação 

Redação final do Projeto de Resolução n"~ 130, de 1984. 

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

Resolução n"~ 130, de .1984, que autoriza o Governp do 
Estado do Piatií ·a realizar operação de emprêstimo ex
terno no valor d.e USS 80,000,000.00 (oitenta milhões de 
dólares), destinado ao Programa de Melhoria do SiStema 
Viário Estadual e de Investimentos nos Setores de Obras 
Hídricas e Eletrificaçáo. 

Sala das Comissões, 4 de dezembro de 1984- .)oão _ 
Lobo, Presidente- Alberto Silva, Relator- Jorge Ka~ 
lume. 

ANEXO AO PARECER 
N"' 9~1,_ DE -~984 

·Redatã,o final do Projeto de Resolução 0'1 130~ de 
!984. 

Faço saber que o Senado Federal aprovou. nos termos 
do art. 42, inciso IV, da ConStituiç3:o, e eu, 

, Presidente, promulgo a seguinte 

REsOLUÇÃO N• • DE 1984 

Autoriza o Governo do Estado do Piauf a realizar 
operação de empréstimo externo no valor de USS 
80,000,000.00 (oitenta milhões de dólares), destinado 
ao Programa de Melhoria do Sistema Viáiio Esta~ 
dual e de Investimento nos Setorês de Obras Hídricas 
e Eletrificação, 

O Senado Federal resolve: 
Art. 19 ~o Governo do Estado do Piauí au_ÍOrizacÍo 

a reãlizar, com a garantia da União, uma operação de 
empréstimo externo no valor de USS 80,000,000.00 (oi
teriiã: milhões de dólares). ou o equivalente em outras 
moedas, de "principal, junto a grupo financiador a ser in
dicado sob a orientação do Ministêric;> da Fazenda e do 
Banco Central do Brasil, destina9o ao PTQ_grama de Me
lhoria do Sistema Viârio Estadual e de Investimento nos 
Setores de Obras Hídricas e Eletrificaçào. 

Art. 29 A operação realizar-se-ã nos~termos áprova
dos pelo Poder Executivo Federal, inClusive o exame das 
condições crediticias da operação, a ser efetuado pelo 
Ministério_ da. _Fa2;enda, em artiq.dação com o Banco 
Central do Brasil, nos termos do art. 1'~, item II, do De
creto n9 74.157, de 6 de junho de 1974, obedecidas as de~ 
mais exigências dos órgãos encarregados da execução da 
política econômico-financeir<t do _Governo feder~I. e 
ainda, as disposições da Lei Estadual n" 3.948, de 3 de s~~ 
tembro _de 1984, autorizadora da operação, _ 

Art. 39 Esta Resolução entra em vigor na data de 
sua publicação. 

O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla) -_Achando-se 
em regime de urgêriCia -a Inatêriã cuja redaÇão final acaba 
de ser lida, deverã esta ser submetida imediatamente à 
deliberação do Plenário. 

Em discussão a redação final. (Pausa.) 
Não havendo quem peça a palavra, encerro a discus

são. 
Em votação. 
Os Srs.. Senadores que a aprovam queiram permancer 

sentados. (Pausa.) 
Aprovada. 
.() projeto vai à promulgação. 

O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla) - Esgotada a 
matêria constante da Ordem do Dia. 

Há oradores inscritos. Concedo a palavra ao nobre Se- . 
- nadar Jaison Barreto. 

O SR. JAISON BARRETO (PMDB - SC. Pronun
cia o seguinte discurso.)- -Sr. Presidente, Srs. Senado· 
res: _ _ ___ __ __ _ 

Pouco a pouco vai-se delineando a profundidade e a 
irreversibilidade da crise d3. Previdência Social, produto 
de um modelo perverso de desenvolvimento baseado na 
modernização burocrática dos serviços assistenciais
mêdicos. 

8,_ P<t~ das diversas crises que já oneram a população 
sob as mais variadas formas de burla~ seja no aumento 
das alíquotas, seja na contenção dos contratos de traba
lho ou na correção desproporcional da remuneração dos 
-~édicos, de seus_ servei_ltuãdos e de seps--h_Q~:ipitais conve-
nentes surge, agora, nos difererites recantOs do Brasil, 
mais uma insatisfação. Trata~se da reivindicação não sa
tisfeita dos hospitais credenciados. que sofrer-am 33% de 
queda no fornecimento de "selos" (autorizações de inter· 
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namento), _que constrange a. rede hospitalar a baixar a 
rentla de seus médicos e demais servidores. 

to meu Estado, neste momento, mais que de crise, de 
- ôe spero e angústia da classe médica, a situação já co

m ça a delinear o perigo de emperramento total do siste
ma, e cOnseqüente possibilidade de que se chegue à pró
pria convulsão do povo, visto que os médicos anestesio
legistas já começaram a se descredenciar do INAMPS. 
Este movimento se. alastra, rapidamente, para toda a re
gião Sul, alcançando em Santa Catarina as cidades de 
Itajaí e Joinville. No Rio Grande do Sul a classe dos 
anestesio legistas verá cumprido, na madrugada do_ pró
ximo dia !9 de janeiro de 85 o prazo fatal de 90 dias à 
Previdência para o cumprimento dos acordos estabel~i~ 
dos e não pagos desde o princípio do corrente ano. 

Ao mesmo tempo os 97 hospitais ~..:redenciados no 
INAM_PS também vão-se descredenciar, coletivamente, 
se_ até 6• _(e_i_(a próxima o Ministério da Previdência não 
atender as retvindicações da classe. 

Essa;-reÍvindic~çõcs incluem a "liberação dos selos;'. 
O INAMPS reduziu de 45.000 para 30.000 o númerO-de 
selos distribuídos à rede hospitalar de Santa Catarina. 
Além dessa diminuição, o Governo deu um reajustamen
to em total descompasso com a inflação e o INPC, ou se
ja, uma correção de-55% que, por outro lado, deixou de 
pagar. 

Outra reivindicação da rede hospitalar é o retorno da 
AIH para a população rural, com subsídios específicos~ 
E, finalmente, desejam a liberação do excesso das contas 
ri:tidas, que admitidas como válidas depois de um longo 
processo de..:'purificação .. , a título de combate à fraude 
hospitalar, ffias com claro objetivo de reduzir suas pró
prias despesas, permanecem suspensas ad infinitum. 

Eu gostaria de ilustrar o conjunto dessa situação com 
um exemplo dramático. Só o Hospital Santa Inês, de 
Balneário Camboriú, que fez 772 internações no ano 
passado, recebeU apenas 176 selos para o corrente ano. 
Além dessa ciiminuição já estar agravada da suspensão 
de pagamentos a que aludimos e de estar agravada com a 
correção inadequada e, ainda por cima, não paga, apesar 
do acordo do início do ano, os hospitais de Camboriú 
vã.o ter, no próximo verão, sua P<?PUlação de 40 mil pes
soas aumentada em lO vezes, indo para cerca de 400 mil, 
em decorrência do turismo. A degeneração ou falêilcia 
da assistência médica na área de turismo, Sr. Presidente, 
vai causar graves danos à imagem do Brasil no exterior e 
à sua política de incentivo ao turismo interno e extet11o. 

Ontem. segundo info.::mações que me chegaram no 
momento em que já me encaminhava a esta tribuna, os 
diretores de hospitais decidiram reivindicar t::tmbém o 
aumento de subsídio fixo na área rural de 907 milhões 
para 1 bilhão e 200 milhões, com o subsídio fixo ambula~ 
torial de 300 milhões de cruzeiros mensais. Ao mesmo 
tempo pediram, em telex urgente enviado ao Ministro 
Jarbas Passarinho, o pagamento de 35 mil internações 
urbanas, através da liberação de selos nesse mesmo nú
~ero bu_ valor. Segundo essas notícias. o prazo fatal con
tinua sendo a próxima sexta-feira. Na oportunidade os 
hosptfais romperão com os órgãos de Previdência e a 
F'undação Hospitalar de Santa Catarina, que ê encabeça-_ 
da pefo Governador do Estaç)o, também se desligará. 

Neste apagar de ano legislativo qu'ero fazer, desta tri
buna, um apelo ao Ministro Jarbas Passarinho, para que 
atenda às reiyindicações da classe, pois ao lado da 
quebra de inúmeras pequenas empresas e de uma nume
rosa classe liberal, formadora de opinião pública, a fa
lência do sistema mêdico-assistencial não causarã apenas 
prejuízos ao povo, mas colocará em riSco a própria paz 
social. 

Sabemos que essa crise é um produto do modelo assis
tencial médicO~ que precisa ser mudado, em curto prazo, 
miis- ãlém das questões de princípio é necessário; no mo
mento, que mesmo se..m mudar o modelo previdenciário 
se faça a urgente profilaxia do problema imediato, para 
que-amanhã não venhamos a lamentar uma tragêdia so~ 
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cial que tem todos os indicadores, menos o da falta de 
advertência. 

Era o aue tinha a dizer. (Muito bem!) 

O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla) - Con_c_edo a 
palavra ao nobre Senador ftamar Franco. 

O SR. ITAMAR FRANCO (PMDB-MG. Pronuncia 
o seguinte discurso)- Senhor Presidente, Srs. Sen"ado
res 

ReaJizou-se, recentemente, na cidade de Itabira, o 
.. Primeiro Encontro Nacional de Cidades Mineadoras" 
com o intuito de debater e diagnosticar a problemãtica 
que envolve essas coletividades. 

O enContro en_sejPu a elaborªção de um documento, a 
''Carta de ltabira", a qual siritetiza aS principais conclu
sões ''submetidas a amplo exame e debate das propo
sições e reívilldicações substanciadas nas exposições dos 
conferencistas durante o Encontro". 

O conclave revestiu-se da maior importância Para ãs 
cidades mineradoras, quando, a participação de !;'refei
tos e Vereadores, discutiu-se aS-âiflcilldades que enfren
tam essas comunidades, arcando com todos os ônus, mas 
sem auferir, como seriajush, vantagens de seu potencial 
econômico. 

Entre outras teses, foi proposta, por exemplo, a refor
mulação Uo Imposto Único sobre Minerais (IUM), sob 
critérios mais justos, tornando-o, realmente, compatível 
com as necessidades locais e também como uma espécie 
de compensação pela inevitãvel exaustão de suas rique
zas minerais. 

Chamam ainda aquelas autoridades a atçnção para 
pecularidades económicas desses municípios, que devem 
buscar alternativas de seu <fesenvolvimento, tendo em 
vista as características socialmente desumanas da ativi
dade extrativa, extremamente predatória e, geralmente, 
sem a existência de uma indústria de transformação dos 
recursos m-inerais, que promova seU progresso, criando 
riqtte:iii.S, emprego e, ctfrrs-e-qüentemente, o bem-estar da 
população. 

Transcrevcnneguir as conclusões do Primeiro Encon: 
tro Nacional de Cidades Mineracioras_,_ consubstanciadas 
na chamada ''Carta de ltabira": 

·~Fundado nas premissas enunciadas na parte in
trodutória, o I Encontro Naciorial de Cid~des Mi
neradoras aprovou as conclusões seguintes: 

I - Em cad_a Cid~de Mineradora deve instalar
se a mais vigorosa mobilização possível de seus seg
mentos sociaiS, visando que: 

a) por via da integração de tais segmentos, en
tre si e com o Governo focar, se alcance ampla e pro
funda conscientização do grave problema que para 
a Cidade representa a perspectiva de comprometi
'mento de sua sobrevivência, em futuro que não 
pode ser remoto, pela exaustão de seus recursos mi
nerais, e, 'em conseqUência, o- deSaparecimento da 
força princiPal de sua sustentação e de propulsão 
para o crescimen_to a que faz jus, como núcleo de in
teresses sociais; 

b) dessa conscienúzãção resulte comportamen
to comunitário, nãõ Simplesmente o do Governo lo
cal, sob estas diretrizes principais: (b.l) a de que 
também a Comunidade busque, na utilização õe 
suas própiias força-s, despertadas e revig-oradas, a 
descoberta de_ alternativas para o desenvolvimento, 
segundo sua vócação; (b.2) a de que ~ Comunidade 
se torne eficazmente presenfC"]ufi:to·a todos os cen
tros de decisão da política, de modo a ser ouvida e 
atendida na sua reivindicação. 

II- As Cidades Mineradoras, na linha de pen
samento descrita, devem permanecer atuantes junto 
ao Congresso Nacional e às Assembléias L(:gi$ti
vas, no sentido de alcançarem a reformulação da 
política de partilha, sob critériOs mais justos, do Im-
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posto Único sobre Minerais (IUM), de modo a 
tornã-Ia compatível com suas necessidades e tam
bém a título de compensação, embora pouco mais 
do que simbólica, pela ineVitável exaustão de sua ri
queza mineral, e, com ela, a capacidade de crescer 
ou mesmo de sobreviver, 

III- Especificamente, as Cidades Mineradoras 
devem continuar empenhadas na aprovação do Pro
jeto Walmor de Luca (N9 846-B, de 1975), no Coo-

. gresso Nac_i_onal. _ 
IV- O_empenho deve visar também à criação de 

Fundos Regionais de Desenvolvimento das Micro
regiões e de qUe façam parte Cidades Mineradoras, 
observadas as peculiaridades regionais e das empre
sas minerad·oras e as necessidades de desenvolvi
merlio econômico, social e político. 

V - As Cidades Mineradoras devem lutar pela 
aprovação de Emendas à ConstitUição do respectivo 
Estado, visando à criação de Fundo de Apoio ao 
Desenvolvimento, com base na reformulação das 
percentagens de participação do Estado no IUM, a 
exemplo da Emenda ao artigo 8"', § 4"' da Consti
tuição do Estado de Minas Gerais. apresentada pelo 
Deputado Jairo Magalhães Alves, segundo a qual a 
parte atribuída ao Estado se,deduzirão 25% (vinte e 
cinco por cento),-if serem acrescentadas à percenta
gem relativa aos Municípios. 

VI -Nos casos de isenção do IUM, assiste aos 
M~;~nicípios direito a ressarciamento, que deverã 
corresponder ao valor da isenção. 

VII - As Cidades e as Empresas mineradoras 
devem assentar, entre si, sistema amplo e objetivo _ 
de informações e de controle da extração dos mi
nériOs em seu território, e do tributo a ela corres
pondente. É da maior importância possam os Mu
nícfpio·s ma'nter-se a par do cãlculo ao lUM que lhes 
caiba. 

VIII- Deve estimular-se a criação de Secreta~ 
rias de Estado destinadas especificainente- aos aS-
stintos da produção mineral, dotadas de competên
cia e meios adequados, entre outros itens, à coorde
nação das ações do Governo estadual, em favor do 
desenvolvi;nento -sócio-eccinômico das micro
regiões ritirieradoras. 

IX- Deve ser louvado e estimulado todo es.: .. 
forço governamental que vise ão levantamento geo
lógico do Território Brasileiio e à definição de polí

,--tíCas- de aP-roveiútmimto racional dos recursos min~ 
rais. 

X- O I Encontro Nacional de Cidades Minera~ 
docas dã seu integral e irrestrito apoio à Associação 
Brasileira de Cidades Mineradoras, bem como a 
seus cãpítulos regionais ou estaduaiS, que venham a 
constituir-se, dada a sua finalidade essencial de 
tornar~!)l-se instrumento de atuação permanente em 
favor das reivindicações das Cidades Mineradoras. 

XI- Povo e Governo, nas Cidades Minerado
ras, devem associar-se, de modo especial, na for
mação de uma consciência eCológica capaz de sus
tentar movimentos de opinião pública e as ações 

-que venha·m_ á-sef intenfadas, de proteção ao ineíO
ambiente, a partir do envolvimento das próprias 
empresas de mineração. 

XII - A par das reivindicações específicas, as 
Cidades Mineradoras devem alinhar-se, sem CS!PO

recimento, na luta do municipalismo, consubstan
-ciada, basicamente, na reivindicação de um regime 
federado que valorize e fortaleça o Município, célu
la da Nação, garantindo-lhe efetivamente a autono-

_miã, por via de descentralização de poderes e de 
--~Uma ncivã"PO!ítica tributária que permita compatibi

lizar encargos e recursos." 

Esperamos, Sr. Presidente, que as nossas autoridades 
auscultem e atendam a essas pertinentes e justas reivin
dicações dos municípios mineradores, devolvendo às_ 
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suas sacrificadas populações um pouco do muito que 
lhes é tirado. (Muito bem!) 

O SR, PRESIDENTE (Moacyr Dalla) - ConcedC? a 
palavra ao nobre Senador José lgnácio Ferreira. 

O SR. JOSf: IGNÁCIQ FERREIRA (PMDB - ES. 
Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Srs. 
Senadores: 

A inc;l_ústria da construção cívil vem enfrentando hã al
gum tempo um ·grave problema que jâ convencionou 
chamar de crise do cimento, para qual peço a especial 
atenção dos membros desta Casa, uma vez que se trata 
do setor de importância preponderante no contexto da 
economia nacioanl, principalmente como setor que é 
maiOr rt!SpOnSâvel-pela geração de empregos, tanto dire
ta quanto indiretamente. 

Vamos nos reportar ao início da crise, que entrou em 
evidência no mês de abril deste ano. Foi quando uma in
dúStria cimentelrã-de V espasiano, Minas Gerais, resol
veu cobrar pela saca de cimento preço bem inferior àque
le estipulado pelo CIP - Conselho lnterministerial de 
Preços - em acordo com as fábricas. Novas quedas de 
preço sucederam-se no mês de maio, quando se chegou a 
cobrar CrS 1.700,00 pelo saco de 60 quilos, contra os CrS 
4.994 fixados pelo CIP. 

Este comportamento demonstra e comprova que o 
preço oficial para o produto estava totalmen~e fora da 
realidade do mercado~ Na ocasião, o jornalista Joelmir 
Betting, em sua coluna publicada em vários jornais, che
gou a expressar: 

"O diJigente ·CIP anda comprando gato por 
lebre, sancionando demonstrativos fictícios de cus
tos e margens do setor industrial cartelizado" 

Para as entidades de classe da construção civil esta cri
se, entretanto, começou bem antes do mês de abril, 
quando à alta extraordinária dos preços fixados pelo 
CIP aliou-se a queda dos volumes de comercialização. 
MaS o fator número um que apontam cõmo responsável 
pelas dificuldades do setor tem sido o vertiginoso au
mento no preço do cimento. 

Somos levados a crer, através das vãrias análisesjã fei
tas sobre o assunto, na hipótese de possível formação de 
llÍil Cártel constituído por algumas cimenteiras, que- te
riam quotas de produção fixadas de acordo com o CIP 
quanto à determinàÇã.o do preço deste insumo. Tal sus
peita foí; iriclusive, aventada durante painel de debates 
promovido pela Comissão de Defesa do Consumido!-~ na 
Câmara dos Deputados, do qual participam os presiden
tes dos sindicatos dos construtores, os representantes das 
indústrias cimenteiras e outros interessados na área da 
construção civiJ. 

Sr. Presidente, Srs. Senadores; 
Diante do quadro, estã caracterizada a gravidade do 

problema, que a meu ver caberia ser discutido numa Co
missão Parlamentar de Inquérito, a nível do Congresso 
Nacional. A inicíàt.ivã requer uma CPI 

''destinada a apurar as distorções ~existentes no 
setor da Construção Civil que possam ensejar a ma
nipulação de preços e formação de cartéis" 

foi tomada pelo Deputado França Teixeira, Presidente, 
do CODECON, através do Projeto de Resolução n9 
218(84. 

Na oportunidade, aproveito para solicitar aos Srs. Se
nadores, _o seu apoio no sentido de reforçar o apelo que 
ora faço, desta tribuna, à Mesa da Câmara dos Deputa
dos, onde a referida proposição aguarda para ser votada 
em plenáriO, ·para QUe a examine com prioridade e se 
convença da urgência da instalação da CP! da Cons
trução_ Civil. 

Desde que a cris"e do cimento se aguçou, as entidades 
dos _construtores exam::iram todas _as t_entativas de cha
mar a atenção para o problema. seja através de denún
cias_ e notas publicadas nos_ jornais, seja por meio de 
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diálogo _com as autoridades, das quais recebendo sem_
pre, na teoria, a promessa de estudar o problema mas, na 
prática , o descaso. 

Nem mesmo uma Comissão-Parlamentar de Inquérito 
realizada pela Assembléia Legislativa de Minas Gerais 
com o intuito de investigar o assunto motivou as autori
dades a tomar qualquer providência para solucioná-lo. 
As conclusões desta CPI, creio que vale a pena levar ao 
conhecimento dos Srs. Senadores, e são as seguintes; 

"I) São verdadeir_as as denúncias feifãs pelo De
putado João Ferraz' (o requerente da ComiSsão:); 

2) Todas as companhias produtoras de cimento 
cobram, diretamente, nas notas fiscais, _o transporte 
do cimento e sobre ele incide o ICM, provocando, 
inegavelmente, um aumento do produto a nível do 
consumidor; 

3) Tod.os QS fabricantes de cimento._ com !i exR 
ceção da CIMINAS, têm controle do frete,_ o que 
leva ao aumento do produto, burlando o llsco quãn~ 
to ao IPI." 

Os documentos comprobatórios destas irregularidades 
foram entregues ao titular da SEAP - Secretaria de 
Abastecimento e Preços, José Nilton Dallari. 

Sr. Presidente, Srs. Senadores, revelaramRse infrUtífe
rasas tentativas de se che,gar a bom termo na questão Qo 
cimento, como forma, inClusive, de se evitar ütria luta en
tre classes empresariais, cujas conseqüências seriam de
sastrosas à economia do País., já abalado com sériaS--difiR 
culdades. A discussão do assunto até mesmo na ComiS
são de Defesa do Consumidpr ou_ na ComissãO Parla
mentar de Inquérito ã. nível estadual não surtiu o efeito 
esperado. Esperamos que uma- CPI no âmbito federal 
obtenha melhores resultados. 

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

O SR- PRESIDENTE (Moacyr Dalla) - Concedo a 
palavra ao nQbre_ Se_nador Marcelo Miranda. 

O SR- MARCELO MIRANPA_(PMDB- MS. Pro-
n.uncia o seguinte discurso.)- Sr. Presjdente, Srs. Sena-__ _ 
dores: 

.. 0 Despertar do Brasil" 
Temos s_ofrido ne_stes óltimos quatro anos um violento 

processo de paralisação" ou mesmo destruição da capaciR 
dadc produtiva indystrial do País. Capacidade produtiva 
que foi amealhada pelo esforço do povo brasileiro ao 
longo dos óltimos cinqüerita anos. 

Mas, como das cinzas sempre nascem as chamas, o 
parque industrial brasileiro, tal como a fénix, ressurgirá 
forte e pujante das grandes transformações que o Brasil 
viverá a partir do ano que vem, quando a Aliança_Demo
cr.ática Começará a varrer os obstáculos no rumo da efe
tiva ll,?~~ção nacional. 

Se 'ffll'l algo contribuiu a profunda crise que nosso 
País atrà'vessa, certamente o foi para que rea1ízâssenios 
um verdadéiro despertar da nossa identidade nacionaL 
Aprendemos a conhecçr melhor o nosso País e a nós 
mesmos. Descobrimos iiossas debilidades, nossos pontos 
de estrangulamento, nias também nosso imenso poten
cial de desenvolvimento. 

Temos que Colocar esses novos conheciln~ntos_a ser
viço da construção do B_rasil do futuro, o Brasil próspe
ro, Soberano, democrático e justO. _ 

No debate que hoje se trava sobre o Brasil que guere
mos legar às n"oVas geraÇOéS;~riãó hã dúvida de que a 
qUestão decisiva -diz respeüó-aos camíilhos que havei-â de! 
trilhar noss9 processo de industrialização. Pois desses 
caminhos dependerão a iridependência riàciõllar; a de-
mocracia -e a Justiça- soCial. · 

Queremos, POrtanto, dentró das nossas possibilidades, 
dedicar riosso pronunciamento de hoje ao exame d(<Ssa 
crucial questão p.ara os deStinos do Brasil. 

A humanidade tein atravessado, de forma progressiva! 
distintos cs~gios de desenvolvimento e de civilização. 
No~ pr:imórdíos; erani as tribos nômades, que viViãm da 

coleta de frutos silvestres, da caça e da pesca. Não havta 
quase nenh_um desenvolvimento tecnológico. Na busca 
do sustento, predominavam o esforço físico e a bondade 
da natureza. 

O homem foi aprendendo a dominar as forÇas rebeldes 
da natureza e descobriu que esforço colií.ivo poderia ex
trair dela muito mais para o seu sustento. Surgiu a pri
meira forma de organização sociãl - o homem vivendo 
efu comunidade, deJorma sedentária:- A- Coleta -nôrtiade 
de frutos, animais e peixes foi substituída pela orgáOi
za-ção ecollômica baseada na agricultura e na criação de 
ailfriiªiS. 'SUrgia a agrópeCuária e; vfvendo dela, o homem 
atravessou os regimes de escravidão e da servidão medie
val. 

No começo, o homem produZia para seu próprio sus
tento. Depois, como escravo ou servo, produzia para os 
senhores da terra. A troca de mercadorias apareceu 
quando foi -possívef gerar excedeflteS- de produção. A 
princípio, era o escambo; depoís, veio o dinheiro servir 
como iilstrumento de troca. 

O florescinú~ntO do comércio, ao fim da Idade Média, 
abriu a perspectiva de uma nova era de progresso par~ a 
humanidade. Pois foi ele que transfOrmou as pequenas 
ofiCinas artesanais namanufatura e nagtande indústria. 
Veio--a RevoluçãO Industrial, que raPidamente tomou 
conta da Europ-a._ O mundo se desenvolveu mais nesses 
dois séculof de indú-stria do q ucte-m tOda a sua história 
anteriOr. 

Não foi sem grandes turbulências que o __ m_undo viv~u 
essas transformações. O mundo novo surgia do velho 
através de processos que imitavam verdadeiroS partos. 
Vivemos hoje uma nova era de transformações._ Está em 
bancarrota f) sistema financeiro internacional. Os países 
do terceiro mundo, que já não suportam os sacrifícios 
que lhes impõe esse sistema anti-humano, lutam por uma 
nova ordem econômica -iil.tern_àcionãl. Acreditamos que 
seja _uma ordem mais justa, que a-caOe com a miséria e as 
relações desiguais -entre as nações. Não_hã outro cami
nho para garantir a paz duradoura por que lutam os po- -
vos do mundo iilteiro. 

A industrialização bras_ileira remonta aos _?nos trinta. 
Até a Revolução de 30, o Pais não logrou realizar um de
senvolvimento industrial sustentado. Os dois surt_os in
dustriais dignos desse nonie, unfno fim do século -passa
do, na virada do Império para a República, e ~utro _du
rante a 1• Guerra Mundial, aproveitaram-se de brechas 
abertas por crises mundiais, mas o êlomínio estrangeiro 
se encarregava de destruí-los: tão logo assentava a poeira 
das crises. 

Na época da Colônia, Portugal proibia, até por lei, 
que se montassem indústrias no Brasil; a conquista da_in

. dependência política, ainda que tenh-a abertQ espaço 
para um maior desenvolvimento do País, nãp nos impe
cliu de cair nos braços do domínio inglês. 

Esse domínio de um século, só rompido com a Revo
lução de_ 30, obstaculizava _por processos econômicos -
ma§. às vezes até políticos -:- que a industrialização pu-_ 
dess_e_ fincar pé entre nós. O Brasil era mercado cativo 
para os industriais ingleses e devia abastecer o mercado 
inglês de maté_r_ias-primas e alimento&. Era essa a divisão 
do trabalho que nos era imposta. 

Mas. pomo em tudo nessa vida, que nos_cerca,-tambêm 
·o dom~niO que_o capital inglês exercia sobre nossa econo
mia __ tiDha lá suas contradições ao mesmo tempo em que 
esmagava as indústrias nascentes, desenvolvia processos 
que, indep-endentemente de sua vontade, tornaria inevi
tável nosso processo de industrialização. 

A expa·nsão da economia inglesa, ao exigir que-nosso 
País produzisse um volume cresc_ente de matérias-primas 
e ~liml!ntQs, acirrou as debilidades e contrãdições da--eiCO:R 
nomia baseada no trab_alho . escravo, conduzindo .aos 
proc_essos políticos e sociais que levai-am à emancipação 
dos escravos. 

Q desenvolvimeQtQ das· relações inerc-ant1s e a cOnver
são do escravo Cm trabalhadof assalariado resultaram na 
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criaçã-o ~_ampliação d_o mercado interno brasileiro, parti
cularmente de produtos industriais simples que pode
riam_ser produZidos internamente, 

A utilização dess~ potencial teria, no entanto, que es
perar por uma crise profunda da ec_onomia_mundial
que ocorreu com a grande depressão de l 929/30-:- ~por 
uma· ruptüra poHfica do domínio que, através da oligar
quia agrárib-expoJ<tadora e das "casas de importação", a 
Inglaterra exercia sobre o nosso País- o que ocorreu 
coni a Revolução de 30. 

O_ processo de industrialização que então se inicia e 
que vai até a metade da década de 50 possuía algumas 
características bãsicas. 

Em primeiro lugai, ele se baseia fUndamentalmente na 
produção de bens de consumo popular - 20 anos de
pois, 55%._do_ valor dp. produção industrial correspondia 
aos ramos de têxtil, vestuário e produtos alimentares-:-. 
que se desenvolvia so_b controle de um empresariado naR 
cional_emergente. 

Em segundo lugar, o Estado cumpriu um papel impor
.tante no sentido de criar a base material para esse desen
volvimento: de um lado, criando a infra-estrutura econô
Inica neceS'Sália; de outro, _assumindo a responsabilidade 
de tocar setores imprescindfveis ao progresso industria.l, 
mas que o empresariado nascente não" possuía recurSos 
para instalar. 

Assim, depois da indústria de consumo popular, 
expandiram-se os setores .que produziam insumos bâsi
cos e matérias-primas fundamentais, sob controle do esR 
tado. Em 1950, cerca de 25% do valor da produção in
dustrial correspondia aos ramos não~ metálicos, metalur
gia, pape! e papelão, borracha e química. ' 

As principaiS empresas estatais criadas no período fo
ram: Companhia Siderúrgica Nacional, Companhia 
Vale do Rio Ooce, PETROBRÁS e Companhia Nacio
nal de Alcalis) todas produtoras de bens interm-ediários. 

O processo polftico de afirmação da identidade e da 
inâependéncia nacional que o Br.asil viveu desde a Revo
lução de_3_0_ foi favorecido pela crise que afetou a econo
mia dos países centrais desde a grande depressão, permi
tindo, assim; que nossa industrialização pudesse se dar 
inicialmente sob controle nativo . 
- O Brasil rompera com o domínio inglês - da díVida 

~te_!:f!a, então quase toda_ em libras esterlinas, s_Q se pa
garam depois 10% - e a Potência emergente, Õs EUA, 
não !ogrou inicialmente intervir, nem negativa nem posi
tivamente, em nossg processo de industrialização. Isso 
porque, inicialmente ~ergulh~do na mais profunda crise 
de_s_u_a_h_i_stória, depois teve que voltar-se para sua pró
pria recõnstrução ec<>nõmica, seguindo-se seu engaja
mento n~ __ Segunda Guerfa Mundial e, depois desta, seu 
enyolvimento no "Plano Marshal" de reconstrução das 
deVasfadits ~_onomias européias. 

Esse ciclo da economia mundial cOincidiu com a con
solidação doS Estados Unidos como a potên~ia hegemô
nica do bloc_Q capitalista, preparando o terreno para sua 
expansão mundial. 

b a- partir deSsa nova base que, na virada da década de 
quarenta para a de cinqUenta, os capitais no-rte
americanos, respaldai:los por seu governo, lutam para 
afastar todos os obstáculos à sua expansão na Ainêrica 
Latina. -

No caso do Brasil, o Governo de Getúlio Vargas, en
tão no-puder e respaldado por um biocu de forças avesso 
à dominação externa e comprometido com a forma de 
desenvolvimento independente em curso, se cons_tituía 
no obstáculo número um à invasão dos capitais externos. 

Seu suicfdio, resultante das pressões do que ele cha
mou de "Forças Ocultas", abriu o espaço para a for
mação de um gabinete, sob a Presidência de seu Vice, 
Café Filho.~ o·Comando econômico desse governo criou 
a legislação necessária à reocupação do Brasil pelo capi
tal estrangeiro. 

Foi baixada a Instrução n9 113, da superintendência 
da moeda e do crédito, antiga SUMOC e atual Banco 
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Central, que permitia a entrada de máquinas e eqüfpa,; 
mentes usados sem cobertura cambial. 

Era exatamente disso que estavam precisando os_ in
dustriais norte-americanos, então às voltas com violento 
processo de o.bsolescência de fábricas des~inadas à pro
dução dos bens de luxo que surgiram com a constituição 
da sociedade de consumo de pós-guerra._ As fábricas e 
tecnologias obsoletas eram onerosas pata ·a nível de de
senvolvimento da eco_nomia norte-americana, mas_eram 
altamente rentáveis para economias do porte da brasilei
ra. 

O Governo de Juscelino Kubitscheck, mesmo que· 
constituído pelas mesmas forças que apoiaram Getúlio_, 
foi vítima da pressão crescente do capital financeiro in
ternacional, em função de sua niio adesão ao programa 
do FML __ 

O estrangulamento econÓmico çieco~rente:_o~v_o~3_ 
utilizar-se da Tnsfrução n'>' 1I3 pará··abi'if espaço -à pene
tração do capital estrangeiro nO Pafs. 

Os monopólios estrangeiros us_am até à sacied:;1de os_ 
benefíc!o"S daquele diploma legal. A média anual de eri.: 
trada de investimentos estrangeiros di~etos aumenta_~e 
65 milhões de dólares no período l95Üf55 pãra 148ffif:: 
lhões no período 1956/61. Cerca de 70% dessas entradas 
o fizeram sob a forma de máquinas e· ~quipame-ntos. 

O Brasil se converte num_campo privilegiado para o 
capital estrangeiro, que ademais conta Com toda a infra
estrutura montada pelo plano de metas de JK. Essas in.:_ 
versões se dirigem prioritariamente à industria: em 1960, 
54% do investimento norte-americano no Brasil se dirf
gia a esse setor. 

Começa, então, a mudar o perfil do parque industrial 
brasileiro. Ao lado de uma indústria sob controle nacio
nal e voltada para o cons_u.ID_O popular, surge e se agigan
ta uma outra sob controle estrangeiro e destinada ao. 
consumo de luxo. 

O Brasil se _11_1oderniza rapidamente, realiza oS -"50 
anos em 5", mas sob controle crescente do capital estran
geiro e com a exclusão das massas populares dos frutos 
do progresso. 

Os dados seguintes revelam a brusca mudança do per~ 
fi! industrial brasileiro: 

-entre 1954/55 e 1958/59, as inVei'sões, eni termos 
reais, aumentaram 145% no ramo de material elétrico e 
de comunicação ·e 764% no ramo de material de trans
porte, fazendo sua participação l'lõ valor da produção in
dustrial aumentar de menos de 3% em 1950 para quase 
13% em 1962; 

-no mesmo período, há uma queda de 23% do inv~s
timento no ramo têxtil e de 7% no ramo alimentar, ha
vendo a!.lmento_d_c apenas 15% no ramo de vestuário, fa
zendo com que a participação do setor de consumo po
pular no valor da produção industrial caísse de 55% no 
começo da décaQa para cerca de 35% em 1962._ 

O período que vai de 195_6 a 1964 é um pcrfodo de luta 
sem quartel entre dois estilos de çjesenvolvimento. _ 

oe um lado, um modelo econõmico independente, ba
seado na expaqsào da indústria de bens de consumo po
pular e_de bens de produção, com atendimento d~ reivin
dicações populares e sUstentado por um Estado Demo
crático. A_ realização plena desse modelo equivalia à 
complementação de nosso processo histófico de busG.a de 
uma sociedade soberana, democrática e justa. _ 

De outro, um modelo econômico controlado pelo ca
pital estrangeiro, sujeito _à dinâmiCa da indústria de bens 
de consumo de luxo e que, por levar à desnacionalização 
da economia nacional -e eXigif o empobrecimento dás -
amplas massa do povo, requeria a implantação de um 
Estado "moderno" e forte. 

A crise que se_ abre no CQfueÇo dos anos sessenta, antes 
de expressar qualquer outra coisa, condensava o aflora
mento das contradições entre esses modelos de desenvol
vimento. Enquanto um resistia e _buscava realizar-se em 
toda a sua plenitude, o outro penetrava em suas entra
nhas e o corroía por dentro. 
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Embora poucos tivessem na época consciêilcia do pro
cesso que en~o yivía~os,_em verdade a crise po_lítíca que 
se abr~~ nada mais era do que expressão dessa pugna en
tre o _E3:rasil independente e o capital forâneo. 

A proPaganda desestabilizadora ina1,1_gurad.a por scto
res comprometidos com a dominação externa 
aprovcitou~s~ daS- VaCilações, limitaÇ_ões e estreitezas do 
Governo João Goulart para semear a confusão, escamo
teUr o Proc'esso em curso e assim dívidir a Nação Brasi-
leira~ -- -

A Nação se dividiu entre os que apoiavam as "refor~ 
__ mas de bise" de Goulart e os que se somaram ao movi~ 

menta vitorioso em 1964. NãÕ hâ dúvida de que a ampla 
maioria dos que participaram desse movimento o fize
ram moVid_QJ; Pelos mesmos ideais_ que norteavam os pro

__pJ:!g_nadorEs _das_ "r~('!rmas de base". 

Nilo- é à toa qti~e •. 'Vrnte anos d_~poís, se reencontram, -
so_b o abr:igo da aliança democrática que, em verdadeira 
com"u,rJhão np.c(onal, ~usca agora construir a Nação bra
sileira pó r qUe tanto- lutaram os heróis da Pátria. 

A _d.ivisão da Nação foi que criou o terreno fértil para 
a vitória de um movimenlo, que, disfarçado de defensõr 
da soberania nacional, da democracia e da mm:;alidade 
p~úblicâ, abriU as Portas Para a dOminaçãO-eStrâ.ngeira 
sObre Opa!Sc (fdesenvolvimento de um modelo ba_s~do 

_ ~~ margi_!l_~~~a2~, ~~s amplas ma~sas populares. 

O afastamento da classe política do poder e das áreas 
de decisão possibilitou a ascensão dos tecnocratas. Com 

isSo o prÕjeto político fiCoU dePendente do projeto eco
nôm-ico, 

E o sistema que se instalou é o mesmo_ idealizado pelas 
grandes multinacionafs p·ara algumas regiões estratégicas 
do Terceiro Mundo. 

_Sua t«nicã con&!ste na "modernização" df!S estrut_u
ras, com tola! apoiamento de uma classe, os tecnocratas, 
coin pTefefênd-a íiidisfarçada pelo Estado autoritário. 

Essa aliança com os tecnocratas perdura mesmo além 
dO tenipo do Governo. Esses tecnocratas, quando saem 
do jJoder;são amparados pelas multinacionais, que lhes 
dão empregos polpudos, revelando uma sincronizada in-

-~- tegração, em detrimento dos valores maiores da Pátria. 
O novo regime adotou todas as providências para es

magar nosso potencial de desenvolvimento independente 
e garantir a retomada do crescimento econômico sob 
crescente controle externo e com base na expansão da in
dústria de consumo de luxo e estrangulamento do merca

-do Interno de consumo popular. 
--Foi--denogãda a "Lei de remes~a de lucrqs", sendo 
críadas _nov~s e imensa;:, facilidades para o capital estran
geiro no País; foi implementado um programa de estabi
U~açãq_ econômjca,_ que levou à falência e desnacionali
-zação da empresa nacional; foi aplicada a política de 
'"'arrocho salarial"; foram criados os instrumentos insti
tucionais capazes de garantir a "tranqüiliôade social" de 
que carecia o capital forâneo. 

Pas_.sado o. período de "~ustamento", ou seja, de ade:
_quação da economia nacional à lógica da expansão capi
ú1iSta dos paíseS Cent"rais, iniCia-se em 1967/1968 a reto
mada do crescimento econômico, conforme indicam os 
seguintes dados: 

-.-.A parte do produto nacional Tíq-uído destinada à iii
verSãO elli _capitálfixo aumentou de quase 12% em 1967 
para 15% em 1968/69 e para pouco mais de 20% em 
!970. 
-O crescimento do capital social global iii veStido na 

indústria de transformação, de que se dera a uma taxa 
em torno de 4% entre 1962 e 1967, se dá a uma taxa de 
14% entre 1968 e 1970. 

-_A utilização da capacidade instalada rla indústria 
aumenta de 83% em 1968 para 89% em 1970. 

Esse processo se dá simultaneamente com a invasão 
desenfreada do capital estrangeiro. Sob a forflla de iriVes
timento direto, se eleva de-Uma média anual de USS 54,2 
mil_hões em 1962/66 para uma de USS 106 milhões cm 
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1967/70. US$ 543 milhões em 1971/73, alcançando US$ 
I bilhão em 1973; sob a forma de ~mprêstimos e finan
ciaffieiltos, a !nédia aumentou de, US$ 318.8 milhões em 
!962/66 para US$714 milhões em 1967/70, USS :\.6 bi
lhões em 1971/73, sendo que neste_ último ano atingiu a 
cffra de USS 4,5 bilhõ_es .. 

No bojo d9 __ gpita! estrangeiro, d~senvolyia-se a in
dústria de Cons_um_o de luxo, que, entre 1967 e 1973, cres
ce à taxa anual recorde de 23,8%. 

-A-íildústrla de bens de consumo popular só logrou um 
crescimento razoável-- ainda que muito inferior aos se
tores de luxo (11,8%)- devido à criação de incentivos 
especiais à _exportação, pois o mercado interno foi es
trangulado pelo "arrocho salarial". O salário mínimo 
real caiu em quase 40% entre 1964 e 1974. 

Apesar ~_e_ a indústria de bens de capital haver crescido 
b·a.Sfailti! duráhte o período do chamado "irii.lagre;', não 
p'ãde áterid'el- "âaS·requúinlen-tos da expansão indUstrial, 
já_ que paftíu d_e_um baix~ patamar. A expansão só póde 
se_ d_ar~ Portanto, à -custa da inteiisa importação deSses 
-bens: Sua i.ã.xa de~panSão imUàt se elevou de 22.70% no 
peffodo 1'969/70. para- 36,40% no per(odo 1971/74. 
- 0 a-vanÇO Go cãP1tal e-StrangeirO sobre a economia na~ 
cional ocorre de distintas formas. 

EstimativâS-âos economistas-dO IPEA, Regis Bonelli e 
Pedro Milan __ dàQ conta de _que a participação do capital 
estrangeiro no .Gapital industrial total aumentou de 
18,9% em 1965 para 28,6% em 1975. 

Mas essas cifras não contam toda a história, Confor
me afirmou o próprio Ministro Delfim Netto, parte sig
nificativa dos capítais que entram sob a forma de em
préstimos-na realidade- são investimentos diretos .dis
farçados. 

-Ãdeinãis, além de contrõfár O seio r de ponta da econo: 
mia,--o de bens de cónsttni.o duráveis, o capital forâneo 
tem ·implantação em outros setores decisivos da econo
mia brasileira.' Usa largamente de formas indiretas de 
controle, tais como o investimento nos ramos estratégi
cos, subordinação via controle das maiores empresas de 
cada ramo, subordinação tecnológica, comercial e finan
ceira, etc. 

No setor bancário, já em 1975, estimativas feitas pelo 
economista do DIEESE, V alter Barelli, indicavam que 
Ji% do -capital bancárío privado pertenciam a bancos es
trangeiros. Através dos bancos, aumenta o controle es
trangeiro sobre a indústria. 

Desde o exterior, usando a dívida externa comO- cor
dão um biiical, o caphal estra:ng-eiro-igua-tmente-controla 
o processo industrial brasileiro, tanto através de pressões 
di retas sobre as empresas devedoras, quanto mediante a 
realização de empréstimos condicionados à aquisição de 
·màquinas e equipamentos no exterior, o que limita a ex
pans[·o interna desse ramo industrial. 

É essa a estrutura econômica que opera no País desde 
1964, com Q beneplácito do regime politico então instau
rado .. É uma e_ngrenagem_diab6Uca: a penetração doca
pital estrangeiro ao interior da economia nacional leva 
ao endividamento externo e, portanto, à dependência fi
nanceira; leva ao estrangulamento da indústria interna 
de bens de capital e ao achatamento do mercado interno 
de bens de consumo popular e, portanto, à dependência 
tecnológica e comercial. 

A dependência externa ê, pois, a característica central 
desse modelo que deforma a estrutura produtiva indus
rrial e esmaga as condições de vida das amplas massas. 

Apesar dessa camisa -de - força, porém, o poten
cial e a pujança deste País- Coritinente e generoso per
mitfrarrf furar todos os bloqueios e transformar nossa 
economia na 8t economia do mundo capitalista. 

Desenvolvemos uma poderosa indústria d-e bens de ca
pital e beOs iniermectiãiiOs, uma moderna indústria: na
val, aeronáutica e- béliCa; avançamos significativamente 
na indústria da lnformãtica; o País se modernizou, com 
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os meios de comunicação chegando aos rincões mais_ dis~ 
tantes; reduzimos bastante nossa dependência energéti· 
ca: atingimos impOrtã.nte progreSsO na área cie'ntífica e 
tecnológica. 

Mas chegou o momento em que esse pujante desenv-;;J. 
vi menta interno entrou em choque aberto -com as limi
tações impostas pela dominação externa. Esse momento 
surgiU com a emergência da récessão mundíal de 
1974/75. 

Naquela conjuntura, os Pa[ses centrais recorferàm a 
todos os mecanismos de dependência para descarregar o 
peso_de sua crise nos ombr_os d_e economias co_mo a -nos
sa. Os dados seguintes revelam a crueza dos laços de de
pendência: 

-As taxas de juros ínternaCionais, tanto no mercado 
de eurodólar, quanto nos Estados Unidos, que effi 
1971(72 estíveram pouco abaixo de 6%, pularam para o 
patamar dos patamar dos 10%. em 1973/74. A conse
quüência para um País endividado como o Brasjl foí o 
aumento significativo da Teme.ssa de juros para () exte
rior, que aumentou de pouco mais de USS 300 m-ilhões 
anuais em 1971/72 para US$ 514 milhões em 1973, USS 
652 milhões em 1974 e USS 1,4 J:>ilhão em 1975. 

- As transacionais com sucursàis no Brasil recorre
ram massivamente aoS lucros aqui produzidos a fim de 
resolver seus problemas finanCeiros: a remeSsa ánual au
mentou de USS 1__18 milhões em 1971 para USS 161 mi
lhões em 1972, quase USS 220 milhões em 1971 e US$ 
250 milhões em 1974. · 

-oAs transacionais reagiram: ao -ãuinento do preço do 
petróleo em 1973 elevando significativamente os preços 
dos bens _de capital e insumos básicos que exportam. 
Colno conseqüência, as importações brasileiras e meiqs 
de produção aumentaram de USS 3,2 bilhões em 1972 
para USS 4,5 bilhões em 1973, mais do que duplican_do 
para USS 9,2 bilhões em 1974. O índice de preças de im~ 
portação aumentou de 11 I em 1972 para 203 em 1974 e 
222 em 1975. 

-A crise nos Países centrais contraiu seus respectiVos 
mercados internos, afetando nossas exportações, princi
palmente na áreª_ de bens de co~sumo não -_duráveis, 
que mais necessitava do m_ercadq_ externo, devido ao 
achatamento do mercado interno. De 1973 para 1974, 
seu preço só conseguiu acompanhar a-desvalorização do 
dôlar, havendo estabilizado até 1975; enquanto isso, a 
quantfdade eJtpórtada C<i.fa de l973 -p1C!'a "1974:-

Ao mesmo tempo em que aumentava a espoliação ex
terna, tambêm operavam as contradições internas do 
modelo dependente- tais como o achatamento do mer~ 
cado interno e a especulação financeira -, detonando o-s 
fat<;>res de crise a partir de 1974. 

A desaceleração eçgJlômica que aí Se inàugura tem ala 
tos e baixos, permeando- se por duas semi- recessões 
em 1975 e 1977, mas a economia consegue manter um 
certo, ainda que reduzido, ritmo de expansão, principal
mente graças à manutenção de um elevado nível de in_
vestimento público. 

No entanto, o agravamento da espoliação externa a 
partir de 1977/78 e a retração drástica do gaSfo público a 
partir de 1979/80 haveriam de pavimentar o caminho 
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para mergulhar o País na mais profunda e duradoura re
cessão que jâ viveu em toda a sua história. 

A partir de 1967 os juro!! internacionais voltaram a su
bir, atingindo logo depois o record de 20%; os preços dos 
Produtos que importamos aprórmidarãm sua escalada 
altista; e os preços de nossas exportações sofreram forte 
declínio. 

OÜculos feitos pelo Deputado Hebert Levy e a®itos 
peJo Minist~rio da Indústria e·do Comérciõ -dão conta 
que, caso os preços internacionaiS e as taxas -de]Uros per
manecessem no nível de 1978, nossa dívida externa de 
1982 se reduziria à metade. -

_ Isso quer dízer que nossa dívida duplicou em quatro 
arios, flão para suprir necessidades de investimentos in
ternos; ritas pãr:a faZer face aos rombos no balanço-de 
pagamentos provocados pelo aumento da espoliação ex
terna. 

O-crescimento da dívida n,ão trazia maiores problemas 
para nossa economia enquant~ os banqueiros ~ão exi
giam Q pagamento de uma dívida por eles mesmos fabri
cada, aceitando su.a "rol,agem". 

No entanto, a partir de 1980 e, mais fortemente, a par
tir-de 1982, com a emergên"cia de-uma crise-finanCeira; re
cebemos o. "xeque-mate". O estrangulamettto cambíal 
que então vivemos refletiu nada mais que esse aumento 
da espoliação externa. 

A devolução de dólares que nunca entraram em nossa 
economm mediante a política perversa de desativação de 
nosso parque industrial revela, em sua plenitude, a lógica 
diabóHca dos mepanismos de dependência. 

t exatamer,te nesse ponto ·que se evidencia a contra
dição entre nossas possibilidades e necessidade de desen
volvimeilto, de -um lado, e a subordinação de nossa eco
nomia ao capital financeiro internaciõnal, de outro. 

A liberação de nosso_ potencial produtivo das peias 
que o atravancam e a reorientação de nos,so modelo eco_-_ 
nôlníco exigem; portanto, como condição sine; qua non, o 
rompimento com OS laços de dependência. 

Isso nãQ ciuer dizer que deveremos nos converter 
numa autarquia, mas apenas que cortaremos todas re
lações econômicas qu-e impliquem em subordinação~ in
junções externas. 

A reorientação de nossa economia haverá, sem dúvi
da, de partir de todo o potencial produ_tivo que acumula
mos até agora. 

A Questão decisiva é a conquista ·da aut():.s-Ufic1êOciã 
no seto-r de bens de capital e insumos básicos (incluindo 

_a .área energêtiCa), fató que nem só garante nossa inde
pendência tecnológica como serve de impulsionador do 
conjunto da economia. 

Em segundo lugar, devemos combinar uma enorme 
expansão da indústria de bens de consumo popular- a 
fiin de melhorar as condições de vi(fã da--população -
com o desenvolvimento de setores estratégicoª qUe nos 
permitam acompanhar a revolução científico-têcnica que 
ocorre no mundo, como a_infofmáticil. e a -riíicrObiolpgia. 

Não necesSariamente teremos que desativat O:i atuais 
setore.s_ de bens de. luxo, mas principalmente _elevar o 
nível de vida da população para que eles deixem de ser 
"de luxo". -
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No caso d.a indústria automobilística, exemplo mais 
conspícuo desses bens, é óbvio que não vamos destruir o 
aparato rodoviário construído a duras penas. Ao lado da 
elevação do IlíVet de vida das massas, certariie"rite Oco-rre
rão proCesSos de conversão de certos equipamentos 
fabris para a· produção de caminhões e ônibus. 

Isso não nega a necessidade de equacionar os graves 
problemas de transportes urbanos com o recurso a so~ 
luçõeS niâ.is ãdeciuadas, como os siStc~mas de metrô e a 
eleú·ificaçãO dOS transportes coletivos. 

Não nega também que utilizemos melhor nosso poten
cial m~ríiiffio e hidroviário no transporte de larga distân· 
cia e, noS casos indicados, recorramos ao sistema ferio
viário. 

A integração das regiões agrícolas, como meu Estado, 
Mato- Grosso do Sul, a esse processo de soerguimento 

-nacíOn_aCde_verá_se dar através do desenvolvimento da 
agroindústria, que simultaneamente transforme ou bene
ficie Os frutos-da t~rra e produza máquinas e equipamen
tOs agrícolas. Essa será süa verdadeira revolução indus
trial. 

O reencontro das forças nacionais e democráticas, que 
estiveram divididas durante vinte anos, permite, assim, a 
retomada do desenvolvimento independente, incorpo
rando, sem dúvída, tudo que de positivo possa· ter sido 
foriado no pós-64. 

-_b a retomad_a da marcha histórica iniçiada em princí
pios do sêculo passado com a Proclamação da Indepen
dência, continuada com a Proclamação da República e a 
emancipação do_s esCravos e que teve seu ponto alto na 
Revolução de_30. _ _ 
e o Brasil se reencontr-ando com seu próprio destino 

de Nação soberana, próspera, democrática e justa. (Mui
to bem!) 

O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla)- A Presidên
cia convoca sessão extraor:dinária a_ realizar-se hoje, às 
19 horas e IS minutos, com a seguinte 

ORDEM DO DIA 

Discussão, em turno 1.1nico, da redação final (oferecida 
pela Comissão de Redação em seu Parecer n'>' 882, de 
1984), do Projeto de Resolução n'>' 93, de 1984, que sus
pende a execução da locução .. ou mandado_ de segu· 
rança", constante da letra e do inciso I do artigo 22, do 
Código Eleitoral, instituído pela Lei n'>' 4.737, de IS de 
julho de 1965 .. 

2 

Discussão" em turno -único, do parecer da Comissão de 
Relações Exteriores sobre a Mensagem n'>' 175, de 1984 
(n'>' 359/84, ria origem), 9e 9 de outubro do corrente ano, 
pela qual o Senhor Presidente da República submete à 
defiberai;ão do Senado a escolha do doutor Shigeaki 
Ueki para exercer a função de embaixador na Missão do 
Brasil junto às Comunidades Económicas Européias. 

O SR. PRESIJ)ENTE (Moacyr Dalla)- Estã finda a 
sessão. 

-· __ (Levan~a-se a .sessã_o às 19 horas e 15 minuws.) 
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Ata da 2501il Sessão, em 4 de dezembro de 1984 

2• Sessão Legislativa Ordinária, da 47• Legislatura 

ÀS 19 HORAS E 1~ MINUTOS, ACHAM-SE PRE
SENTES OS SRS. SENA/)ORES: 

Jorge Kalume- Altevir Leal- ~ária Maia- Fábio 
Lucena - Raimundo Parente - Claudionor Roriz -
Gaivão Modesto - Odacir _Soares - Aloys!o Cha-=ves
Gabriel Hermes - Hélio Gueiros- Alexaidre Costa
João __ Castelo --Alberto Silva- Helvfdi_o Nunes
João Lobo- .Atmir Pinto- José Lins- Vir8flio TáVo
ra - Carlos Alberto - Mo~_y~~ãrte- Martins Fi
lho- Humberto Lucena- Marcondes Gadelha- Mil
ton Cabral - Aderbal Jurema- Cid Sampaio- Mar
co Maciel- Guilherme Palmeira- Ql.flos Lyra- Luiz 
Cavalcante- Albano Franco- Passos Pôrto- Jutahy 

EXTRAORDINÁRIA 

Presidência do Sr.- Moacyr Da/la 

O_$R. PRESIDENTE (Moacyr Dalla) --0 ~xpedien-
te lido vai à publicação. · 

Sobre a Mesa~ requerimentos que vão ser lidos pelo Sr. 
l<õ>-Secretário. 

_ _.São lidos ~s s~guintes 

REQUERIMENTO N• 400, DE 1984 

Senhor presidente: 
- Requeremos urgência, nos termos do art. 371, alínea 
ub" do Regimento Interno, para a Emenda Substitutiva 
da Câmara dos deputados ao Projeto de Lei do senado 

Magalhães - Lomanto Júnior - Luiz Vi3.ita - JC?_ãc; _ 

· n<;> 219, de 1979 (n9 5:274/81, naquela Casa), que dá nova 
redação ao caput dos arts. 15 e 16 do Decreto-lei n9 

·I.642, de 7 de dezembro de 1978, que altera a legislação 
do Imposto sobre a Renda das pessoas tiSicas._ 

Calmon - José Ignácio Ferreira - Moacyr Da !la -
Amaral Peixoto- NelsQn Carneiro- Roberto Saturni-
no - Itamar Franco ~ Morvan Acayaba - Alf~o 
Campos - Amaral Furlan - Fernando Henrique Car
doso- Severo Gomes-~ Benedito Ferreira _:H~nrique 
Santillo - Mauro Borges - Benedito Canelas-- Gas-
tão Miiller- Roberto Campos,;_ José Fraselli---: Mar
celo Miranda - -8aldanha Derzi - Enéas Faria - Jai-
son Barreto -_Jorge Bornhau,sen - Lenoir Vargas-:
Carlos Chi_arelli_::- Pedro Simon - Octávio Cardos~~ 

O SR. PRESIDENTE (Moacyr DaUa) - A lista de 
presença acusa o comparecimento de 64 Srs. Senadores. 
Havendo número regimental, declaro aberta a sessão. 

Sob a proteção de DeuS iniciariíõi; no-ssQs habalhos. 
O Sr. 19-Secretário irá- proceder à leitUra do expedien

te. 

~ lido o seguinte 

EXPEDIENTE 

MENSAGENS DO PRESIDENTE 
, DA REPÚBLICA 

Restituindo autógrafos de Projetos de Lei sancionados: 
N9 270/84 (n9 514/84, na origem), de 4 de dezembro 

do corrente ano, referente ao Projeto -de Lei n9 21, de 
1984-CN, que dá nova redação a dispositivos da Lei 1)9 
5.292, de 8 de junho de 1967, que dispõe sobre a pres
tação do Serviço Militar pelos estudantes de Medicina, 
Farmácia, OdontOlogia e Veterinária e pelos Médicos, 
Farmacêuticos, Dentistas: e Veterinários, em decorrência 
de dispositivos da Lei n9 4.375, de 17 de agosto de 1964. 
(Projeto que se transformou na Lei n9 7 .264, de 4 de de~ 
zembro de 1984.) 

N9 271/84 (n9 5J5j84, mi origem), de 4 de dezembro 
do corrente ano, referente ao -projeto-a<?- Lerda_ Câtriara 
nv 192, de 1983 (n9 3.738/80, na Casa de origem), q-ue 
institui o Mérito Musical e Popular Lupic[nio Rodrigues 
e dá outras providências. (Projeto que se transformou na 
Lei n' 7.265, de 4 de dezembro de 1984.) _ 

N9 272/84 (n<;> 516/84, na origem), de 4 de dezembro 
do corrente ano, referente ao Projeto de Lei da Câm?ra 
n9 205, de 1984 (n<õ> 3.477/84, na Casa de origem), que al
tera as contribuições dos segurados obrigatórios do ln~
tituto da Previdência d® Congressitas - IPC, o valor 
das pensões e dá outras providências. (Projeto que se 
transformou na Lei n9 7.266, de4 de dezembro de 1984.) 

Sala d~s Sessões, 4 de dezembro de 1984. - A1oysio 
ChaVClf ...:..-:-ffumWrto Lucena. 

REQUERIMENTO N• 401, DE 1984 

Senhor Presidente: 
Requeremos urgência, -nos termOs dO art. 371, alínea 

':!?~'jo RegimentO Interno, para o Oficio S/28, de 1984, 
_ dÕ Prefeito Municipal de GOiâiliá, Estado de Goiás, soli~ 
citando autoiizaçã_o do Senado Fed~ral para que aquela 
Prefeitura possa realizar operação de empréstimo exter
no no valor deUS$ 5,000,000.00 (cinco miUiões-de d61a~ 
res). 

Sala das Sessões, 4 de dezembro de 1984. - Aloyslo 
----chaves- Humberto Lucena. 

O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla) ~ Os_requeri
mentos que vêm de ser lidos serão apreciados após a Or
dem do Dia, nos termos regimentaiS. 

O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla) ~ Tendo em 
vista a criação através do Requerimento n9 9, de 1984, da 
Comissão Especial destinada a, no prãzo dC 120 diaS, 
elaborar proposição destinada a reformular a legislação 
que disciplina o direito de greve, a Presidência, de acor
do com as indicações das Líderanças designa, para inte 
grar a referida Comissão, os Senhores Senadores: 

Titulares 
Aloysio Chaves 
Carlos Chiareli 
Jutahy Magalhães 

__ Suplentes 
Moacyr Duarte 
Morvam .Acayaba 
Octávio Cardoso 

--- Titulares 
Nelson Carneiro 

Titulares 

PDS 

PTB 

PMDB 

Fernando Henrique Cardoso 
Pedro Simon 

Roberto Saturnino 
SujlenieS 
ToSé lgnácíO Ferreira 
Fábio Lucena 

O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla) - Passa-se à 

- cOROEM DO DIA 

Item 1: 

DiscUssão, eln turno único, da redação final ( ofe
recida pela Comissão de Redação em seu Parecer n' 
882, de 1984), do Projeto de Resolução n9 93, de 
1984, que suspende a execução da locução "ou man
dadO de segurança", constante da letra e do inciso I 
do artigo 22 do Código Eleitoral, institu[do pela Lei 
n' 4.737, de 15 dejulho de 1965. 

Em discussãO a :redação final. (Pausa.) 
Não-ha-vendo quem queira discuti-la, encerro a discus-

são. -

__ Encerrada esta~ a redação _final é considerada Como 
de_fiflitivamimt~ ~_!Ov~da; nos_ termos do_ art. 359 do Re
gimento Interno. - - -

A matéria_ vai à p~omulgação. 

S a seguinte ã redação final aprovada 
Redaçãó final do Projeto de Resoluçã-o n9 93, de 

1984. 

Faço saber que. o Senã.do Federal aprovou, nos termos 
do art. 42, inciso VII, dã. Constituição, e eu, Presidente, 
promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO N' , DE !984 
Suspende a execução da locução "ou mandado de 

segurança", constante da letra e do inciso I do artigo 
22, do Código Eleitoral, instituído pela Lei número 
4.737, de 15 de julho de 1965. 

O Senado Federal resolve: 
Artigo único. SuSpende, por inconstitucionalidade, 

nos termos da decisão definitiya proferida pelo Supremo 
Tribunal Federal, em sessão plenária realizada em 31de 
agosto de 1983, a execução_ da lo_cução .. ou mandado de 
segurança", constante da letra e do inciso I do artigo 22, -
do_Código Eleitoral, instituído pela Lei n9 4.737, de 15 de 
julho de 1965. 

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

DiSCllSS_ãp,_ em turno úniêo, do parecer da Comis
são de -R.elaçõ~ Exteriores Sobre.a Mensagem n"' 
175, de 1984 (n' 359/84, naodgem), de9 de outubro 
do corrente ano, pela qual o Senhor Presidente da 
ReP.ública submete à deliberação do Senado a esco
lha do Doutor Shigeaki Ueki para exercer a função 
de Embaixador na Missão do Brasil junto às Comu
nidades Econ-ôinica.S Européias. 

A matéria constante do item 2 da pauta da presente 
Sessão, nos termos da alínea "h" do art. 402 do Regi~ 
mento ln terno, deverã ser apreciada em sessão _secreta. 

- " 



49i4 . Qu~rta-feira OS 

Solicito aos Srs. funcionãríos _as providências neces
sárias a fim de que seja reSpeitado o dispositivo regimen-

tal. 

(A sessão toma~se-semta às 19 horas e 20 minutos 
e volta a ser pública às 19 horas e 24 minutos.) 

O SR. PRJ;:SlDENTE (Moaeyr Dalla)- Estâ reaber
ta a sessão. 

Vai-se pasSar agora, à votação do Requerimento n9 
400, lido no Expediente de urgência, para a emenda da 
Câmara dos Deputados ao Projeto de Lei do Se;I~do:nq 
219, de 1979. · -

Em votação o re_querimento. 
Os Srs. Senadores que o aprovam perm~1_1eçam senta

dos. (Pausa.) 
Aprovado. . _ _ ___ . __ ··-- ___ _ 
Aprovado o requerirriento, passa-se à apreciação ~a 

matéria que foi despachada às Comissões de eo·ns_ti
tuição e Justiça e de Finanças. 

Solicito do nobre Sr. Senador Moacyt Duarte o pare-
cer da Comissão de Constituíção e Justiça. - '' 

O SR. MOACYR DUARTE (PDS- RN. Para emitir 
parecer.) -sr. PresiPente, Srs. Senadores: 

O PLS n~' 219/79, que volta ao Senado ~ort_!_ ~!l:l~nda _ 
substitutiva da Câi:nara dos Deputados, é de autoria do 
nobre_Senador Nelson Carneiro. Nos seus termos origi
nais, propunha pequena alteração redacional ao art. 15 
do Decreto-lei n'i' 1.642/78, estendendo a_ isenção fiscal 
ali estabelecida tamb.ém para os proventos de inatividade 

· -aposentadoria, transferência para a reserva remunera
da ou reforma --recebidos de pessoas jurídicas de direi-
to privado. _ 

Essa isenção do Imposto de Renda~ até determinado 
limite, alcança-tãõ-~Somente os proventos pagos por pes
soas jurídicas de direito púJ:?tico. 

O Senado e a Câlliara, pof-suas Coriü~sõ~ TéCnicas e 
pelos seus Plenários, entende_ram que o -projeto tem in~ 
discutível procedência, aprovando-o sem r~trições. Na 
Comissão de Economia, Indústria e Comércio da outra 
Casa do Legislativo, entretanto, percebeu-se que o art. 
16, do citado Decreto-lei, igualmente, se referia, niais 
uma vez, à pessoa jurídica de direito público, sem men
cionar a de direito privado. 

O relator da matéria naquele Órgão Técnico, o nobre 
Deputado Oscat CorrêaJúnior, esclareceu num trecho 
do seu parecer: 

"Impõe-se, contudo, seja o projeto acreScido de 
mais am artigo, já que em sendo alterado o art. 15 
do Decreto-lei n~' 1.642, ao art. 16 do IR~mo 
Decreto-lei também deve ser _estendido o _beneficio 
da entidade de direito privado, pOs C:Star~se-ãplican
do o benefício ao primeiro art. 15, e o vigenteart. 16 
estaria retircindo o beneficio pela tributação do Im .. 
posto de Renda na fonte.:• 

Dessas ponderações resultou a emenda substitutiva 
que, a meu ver, se harmoniza com a Constituição~ éjllrf~ 
dica e está elaborada em boa técnica legislativa. 

Tais são as razões que me levam a opinar pela apro-
vação da _emenda sob exame. _ 

Daí por que o nosso parecer é favorável. 

O SR. PRESIDENTE (Moaeyr Dalla) - Concedo a 
palavra ao nobre Senador José Lins, pa_ra emitir o pare-
cer da Comissão 'de Fín-a:nças. -

O SR. JOSt_LINS (PDS- CE.Yara emitir parecer;) 
- Sr. Presidente, Srs. Senadores: 

Retorna a esta Casa e a esta Comis&ãõ o presente Pro
jeto de Lei, de autoria do ilustre Senador Nelson Carnei
ro, que propõe alteração do art. 15, caput, do DecretO-lei 
n~'I.642, de 7 de dezembro de 1978. objetivando estender 
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o beneficio da exclus3.6 d'e tributação Oo Imposto de 
Rendã sobre proventos de inatividade pagos por pessoa 
jurídica de direito público- conforme preVisão no refe
_rido Decreto~lei aos proventos pagos por pessoajurídica 
de direito privado. 

Aprovado no Senado, foi a matéria submetida à revi
são da outra Casa do Congresso, onde s_ua. Comissão de 
Economia, Indústria e Coméicio apresentou -emenda 

-sUbstitutiva, a fim.de, neCessariamente, _compatibilizar a 
medida Pi-opm;ta com o disposto no- art. 16, captit, do 

- rrlenCionado Decreio~lei n~' 1.642/78. 
É que, enquanto o art. 15 trata da exclusão do Impos

to de Rellda na declaração de rendimentos do çontri
buinte, o art. 16 dispõe sobre a não incidência do Impos
to de Ren_da na fonte, tratando~Se, de igual modo, de 
proventos da inatividade pagos por pessoa jurídica de di
reito público. 

LoSo. a medida pioposta:, ae e&tenàer o beneficio do 
art: 15-- aos proventos de inatividade pagos por pessoa 
jurídica de direito privado, deve abranger, igualmente, o 
benefíciO- do art. 16 citado. 

A Emenda ora examinada, portanto, aperfeiçoa a pro
- posiçãO original, imprimindo-lhe, ainda, melhor sentido 

de justiça e maior alcance social. 
Dc;J ponto de visla financeiro, não Qá o qUe objetar, 

cabendo_-n_os, desse modo, opinar pela aprovação da 
Emenda examinada. 

O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla)- Os pareceres 
são favoráveis. Completadas a instrução da matêria 
passa-se à 

Discussão, em tur'no único, da emenda d~ Câma~ 
ra ao Projeto de Lei do Senado_n9_219, de 1979 (n~' 
5.274/81, naquela Casa), de iniciativa do Senador 
Nelson Carneiro, que dá nóva- redação ao caput dos 
arts, 15 e 16 do Decreto-lei n"' 1.642, de 7 de de
zembro de 1978, que altera a Legislação do Imposto 
sobre a Renda das Pessoas Físicas. 

- A -Presidência esclarece que a emenda ,substitutiva da 
Câmara ê;onstitui, na verdade, emenda aditiva e, c-omo 
tal, será' submita ao PlenáriO: 

DisCUssão da emenda, em turno único. (Pausa.) 
Não havendo quem peça a palavra, encerro a discus

são. 
Em votação. 
Os_ ~rs. Senadores que a aprovam permaneçam senta-

dos. (Pausa.)' - -
Aprovada. 

O Sr. Beneditq Ferreira- Sr. Presidente, peÇo verifi
cacéio de quorum. 

O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla)- Solicito aos 
nobres Senadores que ocupem os seus lugares para ense
jar a verificação de quorum formulada pelo eminente Se-
nador Benedito Ferreira. (Pausa.) . _ 

Os Srs. Senadores jâ podem votar. (Pa_usa.) 

(Procede-se à votação.) 
VOTAM "'SIM" OS SRS. SENADORES: 
Affonso Camargo- Albano Franco --Alberto Silva 

-Alfredo Campos- Almh· Pirito- AlõySiO Chaves
Amã-raf Peixoto - Benedito Ferreira -Carlos Alberto 
- Carlos Chiarelli - Carlos Lira - Cid Sampaio -
Gabriel Hermes - Guil.herme Palmeira - HeHo Guei
ros - Helvidio Nunes - Humberto Lucena - Itamar 
Franco- João Lobo- Jorge Borilhausen-- JOsé Fra
gelli -José Ignacio -José Lins- Jutahy Magalhães 
- Lo manto Júnior- CU,_iz Cavalcariti - Luiz Viana-
Marcelo Miranda-- MarcO Macief- Marcondes Ga

-ielha --Martins Filho-- Milton-Cabral_:_- Moacyr 
Duarte - Nelson Carneiro - Üctavio Cardoso - Pe
dro Simon - Virgílio Távora. 
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9 SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla1 - vai ser feita 
a apuração. 

Votaram SIM 37 Senadores. 
_A matêr_ia foi aprovada. 
O projetO- vai à Comissão de Redação. 

O SR. PRESIDENTE (Moaeyr Dalla)- Sobre a Me
sa, o parécer da Comissão de Redação, que será lido pelo 
Sr. 1~'-Secretário. 

t lido o seguinte 

- -· PARECER N• 932, DE 1984 
Da Comissão de Redação 

Redação final do Projeto de Lei do Senado n9 219, 
de 1979 (n~' 5.274/8., na Câmara dos Depu~dos). 

Relator: Senador Jorge Kalume 
A Com-iSsão apresenta a redação final do Projeto de 

Lei do .Senado n9 219, de 1979 (n9 5.274/81, na Câmara 
- d()sDeputados), 9-ue dâ nova redação ao caput dos arts. 

15 e -16 do D_e_creto-Iei n"' 1.642, de 7 de dezembro de 
1978, que H altera a legislação do Imposto sobre a. R.cmd_a 
das_ pessoas físicas". 

Sala das Comissões, 4 de dezembro de 1984. -Passos 
Pôrto, Presidente- Jorge Kalume, Relator- Saldanha 
Derzi. 

. ANEXO AO PARECER N• 932, DE 1984 

Redaçiio fmal do Projeto de Lei do Senado n"' 219, 
de 1979 (n~' 5.247/81, na Câmara dos DeputadoS), 
que dá nova redação ao caput dos arts. 15 e 16 do 
Decreto-lei n~' 1.642, de 7 de dezembro de 1978, que 
"altera a legislação do Imposto sobre a Renda das 
pessoa$ físicas". 

O Congresso Nacional decreta: 
- Art. l~' O caput dos arts. 15 e 16 do Decreto-lei n~' 

1.642, de 7 de dezembro de 1978, passa a vigorar com a 
--seguinte redaçâO: 

·~rf. 15. Os proventos de inatividade pagos 
em dec_orrência de aposentadoria, transferêiiCia 
para reserva remunerada ou reforma, por pessoa 
jurídica de direito público e privado até o valor de 
Cr$ 180.000 (cento e oitenta mil cruzeiros) anuais, 
não serão incluídos como rendimentos tributáveis 
na declaração de_contribuiQte que tenha 65 (sessenta 
e cinco) anos de idade ou mais, ao têrmino do ano
base correspondente. 

Art, 16. A partir do més em que o contribuinte 
complCtar 65_ (sessenta e cinco) anos de idade, não 
incidi rã o Imposto de Renda na fonte sobre os pro
Ventos de inatividade, pagos por pessoa jurídica de 
diieito -público e privãdo, quando a renda líquida 
mensal for de valor igual ou inferior à soma de duo
décimo do limite previsto no artigo anterior, céim a
importância correspondente ao limite de isenção da 
tabela do imposto de renda na fonte dos rendimen
to_s do trabalho assalariado, em vigor no mês a que 
se l-e ferir Õ pagamento." 

Art. 29 Esta Lei entra em vigor na data de sua publi
caçã:o. 

Ait. 31' Revogam-se as disposições em contrário. 

0 SR. P:RESIDENTE (Moacyr Dalla)- AChando-se 
em regime de urgência a proposição- cuja fedaç~O final 
acaba de ser lida, deve ser esta imediatamente submetida 
à deliberação do P1enâri0. 

Em discussão a redação final. (Pausa.) 
Não havendo quem peça a palavra, encerro a discus

são. 
Em votaç"ilo. 
Os Srs. Senadores que a aprovam queiram permanecer 

sentados. _(Pausa.) 
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Aprovada. 
A matéria vai à san~ão; 

O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla;) - Passa-se 
agora à apreciaÇão do requerimento de urgência lido no 
Expediente, para o Oficio n9 S/28, de 1984. 

Em votação o rCqueiini-ento. 
Os Sr_s.._Senadores que-o aprovam queiram permanecer 

sentados. (Pausa.) 
Aprovado. 
Passa-se à_apreciação da matéria, que foí despachada 

às Comissões de Finanças;- Constituição e Justiça e de 
MunicíPíos. 

Solicito ao nobre Senador José Lins o parecer da Co
missão de FinanÇas. 

O SR. JOS:t UNS (PDS- CE. Para emitir parecer.) 
--Sr. Presidente, Srs. Senadores: 

Na forma do_ art. 42, itCm IV, da Cõnsti.tu1ção, o Se
nhor Prefeito Municipal de Goiâllíá; EStado de Goiás, 
solicita ao S-enado Federal a competente autoiização 
p.ara que aquele muniCJpjõ poSsa cori.tratár opefàçâo de 
emprêstimo eXterno-; no valOYôe US$ 5,000,00<Y.OO (cin-

D~riminação dos Serviços 

01) Galerias_deÁguas Pluv-iais 
02) Escavação e Combate à Erosão 
03) Pavimentação Asfáltica 
04) Meio-fio com Sarjeta 

TOTAL 

6. Foi enviado o perfil da dívida municipal, com 
base na Relução n'? 62, de 1975, rriodifiCada pela Reso
lução n'193, de 1976, ambas do Senado, demonstrando a 
capacidade de endividamento daquele Munícípio, com 
base na receita arrecadada no exercício anterior, devida
mente corrigida atê a época do exame. 

Para atender as disposições do Regimento Interno e 
da legislação pertinente~ foram anexados ao processo Os 
seguintes docume_ntos: 

a) cópia da Lei Municipal n9 6.178, de 22 de outubro 
de 1984, autodzando o Governá Municipal a contratar 
uma operação de·crêdito_ externo._ a_t~ Q valor deUS$ 5,0 _ 
milhões; 

b) Aviso n~ 721, de 21 de agosto de 1984, da SE
PLAN, reconh_e_c_endp o caráter prioritário da operação e 
a capacidade de pagamento-do Município, até o limite de 
US$ 5,0 milhões; 

c) ExpoSição de Motivos n'? 171, de 28 de novembro_ 
de !984, do Senhor Ministro de Estado da Fazenda, fa
vorável, enviã;da ao Senhor Presidente da República, 
propOndo o seu encaminhamentQ_ ao Senado Federal~ 
para os fins do_ art. 42, itêin IV, da Constituição; 

d) Oficio (FIRCE-CREDE no 84(328, de 12 de no
vembro de 1984, de Fiscalização e Registro de Capitais 
Estrangeiros, credenciando a operação em pauta, con
forme atribuições conferidas pelo Decreto n~ 65.071~ de 
27-8-69, e pelo Decreto No_84/128, de29-l0-79; -

e) comportamento da dívida Estadual (Interna e ex
terna); e, 

O Plano de Aplicação e respectiva Justificação. 
O exame das condições creditícias da operação serã 

efetuado pelo Ministério da Fazenda, em articulação 
com o Banco Central do Brasil, nos termos do art. 1'1, in
cisoU, do Decreto n'174.157, de 6 de junho de 1974,_as
sim que apresentada a respectiva _minu_ta de cont(alo 
com o grupo financfador. - -- · 

O Senhor Presidente da_ República autorizou_ o GOver~ 
no do Municípío--de Goiãn1a (GO) a dirigir-se ao Senaâo 
Federal, na forma do art. 42, iterit IV, da Constituição. 

DIÁRIO DO-CONGRESSO NACIONAL (Seção II) 

co milhões de dõlares norte-americanos), de principal, 
com aval da União, destinada ao Programa de infra
estrutura urbana. 

,....... 2. A opei'ação será realizada em duas fases: em 1984, 
USS 3,0 milhões; em 1985, em USS 2,0 milhões, confor
me o Avíso n'172f, de 1984 da Secretaria de Planejamen
to da Presidência da República. 

3. O Senhor Prefeito Municipal na Justificaçã_o -
anexa - esclarece que nos últimos tempos, vem "experi
mentando eieVãdà"S láxaS âe urbaniZação, concomit3.ilte
mente a um crescimento populacional não menos signifi
Cativo, circunstância essa respon-sável por séiiOs proble
mas que atingem tanto a população residente quanto a 
população migrante que, mesmo vivendo em_condiçôes 
precarias, para lã se dirige na expectativa de dias melho
res". 

--4. E, prossegue: "atualmente, grande parte -da popu
lação goianense que ocupa o_espaço periférico- ~ãO conta -
com á_rea de laz~r. nem arruam-ento ou pavimentação e 
sofrem sêrios problemas com erosões muito comuns nes• 
sas áreas". 

5. .B o seguinte _o Plano de Aplicação: 

1984 1985 Total 

800,0 300,0 I.lOO,O 
500,0 :150,0 

- -750,0 
1.300,0 1.200,0 2.500,0 

400,0 250,0 65Q,O 

3.000,0 2.000,0 5,000,0 

No caso, foram cumpridas as exigênciaS-do Regimen
toJnterno (art. _4_03, alínea$ a, b e c). Assirn, opinamos 
favoravelmente à solicitação, nos termos do seguinte 

PROJETO DE RESOLUÇÃO- No 131, de 1984 

Autoriza a Prefeitura de Golanla (GO) a realizar 
operação de empréstimo externo, no valor de USS 
5,000,000.00 (cinco milhões de dóla.r_es norte
americanos 5 desiinadit ao Plo!ifitma de -lnftã
estrutura Urbana daquele Município. 

O Senado Federal resolve: 
Art. 1'1 b a Prefeitura Municlpã.l de Goiâniã, EStado 

de Goíás, aUtorizada a realiza·r, Com a garantia dá 
União, uma operação de empréstimo externo, no valór 
de USS 5,000,000.00 (cinco milhões de dólares norte
americanos) ou equivalente em outras moedas, de princi
pal, juntO a grupo financiador a ser indiCado, destinada a 
carrear recursos para o Programa de Infra-Estrutura Ur
bana daquele Município, obedecido o seguinte cronogra
ma de contrataç_ões: -em 1984, US$ 3~000,000.00 (três mi

-lhões de dólares norte-americanos); em 1965, USS 
2,0'00,000.00 (dois milhões de_dólares noi'te-americanos). · 

ArL .2L_A operação realizar-se-á nos termos aprova
dos pelo Poder Executivo Federal, inclusive o exame das 
condições creditícias da operação a ser efetuado pelo Mi-

. nistério da Fazenda em articulação com o- Banco Cen_trªl __ 
do Brãsii, nos termOS dÕ ar-t. 111, item- Ii, do õCCretO ri:11 
74.157, de 6 de junho de 1974, obedecidas as demais exi
gências 9os órgãos encarregadqs da _execução_da p~l~tica 
econômico-fiiúmceifa ao GOverno Federal, e, _ãind-ã 0 
diSposto na Lii MuniCipal n9 6. 178, de 22 de outubro de 
1984, autorízadora da operação. _ -

ArL 311 Esta Resolução entra em vigor Oã_ data de 
sua J?Ub!iCação. - -

O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla) - O parecer 
da COfulSsãO ae Finanças conCluiu pela apresentaÇão do 
Projeto de_R~s_olução n913l, de 1984, que autoriza aPre
feitura Municipal de Goiânia a realizar operaÇãO de em-
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préstimo externo, no valor de 5 milhões de dólares norte
amerlCai:lO:S, dependendo de pareceres das Comissões de 
Constíti.tição e Justiça e de Municípios. 

Solicito do nobre Senador Hélio Gueiros O parecer da 
Comis_sªg- de ConS.t.ituição e Justiça. 

. O SR. RllLIO GJJElROS (P!\1DB- PA. Para emitir 
pare,;;.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores: 

Apresentado pela Comissão de Finanças, o presente 
projeto de resoluçiQ autoriza a Prefeitux:a Municipal de 
Goiânia, Estado de Goiás a realizar, com a garantia da 
Uníão, uma opefação de empréstimo externo no valor Pe 
USS 5,000,000.00 (cinco milhões de dólares norte
americanos) Ou o equivalente em outras moedas, de prin
cipal, junto a grupo financiador a ser iQdicado, destinada 

_a__carrear recursos para o Programa de Infra-Estrutura 
Urba_na daquefe MunicípiÇJ, obedecido o se~inte crono
grama de contratações: em 1984 USS 3,000,000.00 (três 
milhões ae aólares norte-americanos); em 1985 uss 
2.000,000.00 (dC?is milhõe_s_ de dól~res norte
americanos)". 

2. Na forma do art. 29 do projeto, ora sob exame, a 
operação realizar-se-á nos termos aprovados pelo Poder 
Executivo Federal, inclusive o exame das condições cre
ditícias da operação a ser efetuado pelo Ministêrio da 
Fazenda em articulação com o Banco Central do Bfasil, 
nos termos do art. 1~', ítem II, do Decreto n9 74.157, de6 
cté -juilhõ de 1974.--ãbedecidas as-· demaiS exigências dos 
órgãos encarregados da execução da política econômico~ 
fínanceira do Governo Federal, e, ainda, o disposto da 
LCi Mutlicípai n'16.178, de22de OUtubro de 1984, at.itori· 
:zadora da operação. 

3. Para atender as disposições do Regimento Interno 
e da legislação pertinente, forãm anexados ao processa
do os seguintes documentos: 

8) cópia -d~ Lei Municipal n~ 6. 178, de 22 de outubro 
de 1984 autorizando o Governo Municipal a contratar 
uma operaÇão de crédito externo, até o valor de USS 5,0 
milhões; 

b} -AvisO fi9 721, de 21 de agosto de 1984, da SE-
PLAN, reconhecendo o carâter prioritário da operação e 
a capacidade de pagamento do Estado, até o limite de 
USS 5,0 milhões; 

c) Exposição de Motivos n11 171, de 28 de novembro 
de 1984, do Senhor Ministro de Estado da Fazenda, fa
VÇtrável, eqviad~ a_o Senhor Presidente da Repú~lica, 
ProPondO O- seu- encanlinharrieiito ·ao senado F_!:der"al, 
parà Os fins do art •. 42, _item IV, Q.a ConstituiçãO; 

d) Oficio (FIRCE-CREDE no 84(328), de 12 de no
vembro de 1984, fie Fiscalização e Registro de Capitais 
EstrangeiroS, credenciando a operação em pauta confor
me atribuições conferidas pelo Decreto n11 65.071, de 27-
8-69_ e pelo Decreto no 84(128, de 29-10-79; 

e) comportamento da dívida Estadual (interna e ex
terna}; e 

f) Plano de Aplicação e respectiva JustifiCação. 
4. O exame das condições creditícias da operação se

rá efetuado pelo Ministêrid (ii!-Fizenda, effi articulação 
com o Banco Central do Brasil, nos termos do art.19, in
ciS:o !L do Decreto nl' 74.157, de 6 de junho de 1974, as
sim que apresentada a respectiva minuta de contrato 
cOm 0: grupci financiador. 

5: No caso, foram cumpridas as exigências constan
tes no art. 403, alíneas a, b e c, razão por que, na forma 
dO.art. IQ8, item VI, ambOsq.O Regimeô.to ln terno, a Co
niissão de Fínanças opinou favOravelmente ao pleito do 
-sennor PrefeitO MUnicipal de Goiãnia (GO), nos termos 
do projeto de resolução que apresentou. 

6. Nada hâ que possa ser argiJido contra a propo
sição, no que conipite a esta Comissão examínar, e está 
corretamente formulada sob os ângulos constitucionais e 

-jurídicos, razão pela qual entendemos possa ter trarrií-
tação normal. 
~ o parecer, Sr. Presidente. 
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O SR. PRESIDENTE (Moacyr Da[la),..,. Concedo a 
palavra ao nobre Senador Almir Pinto, para emitir o pa
recer da Comissãó de Munidpios~ 

O SR. ALMIR PINTO (PDS-CE. Para emitir pare
cer.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores: 

A comissão de -Finanças, como conclusão de seu pare
cer sobre o Ofício N9 S-;;!:8~ de 1984, ~presentou projeto 
de resolução, pelo qual fica ''a Prefeitura Municipal de 
Goiânia, Estado de Goiás, autorizada a realizar, c-om ga
rantia da União, uma opC:fãÇão de empréstimo externo, 
no valor de Usl 5.()00.000~00 ( ciilco milhões de dól~res 
norte-americanos) ou equivalente em outras moedas, de 
principal,junto a grupo financiador a ser indicado, desti
nada a carrear recursos para o Programa de Infra
estrutura Urbana daquele Município obedecido o se
guinte cronograma de contratações: em 1985. Us$ 
3.000.000,00 (três milhões de dólares norte-americanos); 
em 1984, Us$ 2.000.000.00 (dois milhões de dólares 
norte-americanos). 

2. Na forma do art. 2~. item IV, da Resolução nl' 132, 
de 1979, do Senado Federal, as proposições que envol
vam operações de crêdíto internas e eXternas, de qual
quer natureza, em que um ou mais municípiOS se]ã:m par
te intereSsada", deverão merecer estudo e parecer desta 
Comissão. 

3. o Senhor Prefeito do Município de GOiânia escla
rece que .. nos últim9_S. t_e_ID.pos, eXperimentando elevadas 
taxas de urbanização, concomitantemente a um cresci
mento populacional não menos significativo, circunstãn~ 
cia eSSa responSável por sériOs problemas que atingem 
tanto a população residente quanto a população migran
te que, mesmo viv~do em condições precáriaS, p-ara lá 
se diiige na expectatiVa de_ dias ·melhores. 

O resultado deste fenômeno, associado ao êxodo_ru
ral, provocou em Goiâniaa ocupação de solos altamente 
erosíveis e uma desordenada expansão urbana". 

4. O documento referidQ i_nforma que aquele Governo 
.. selecionóu dezenove ãreas críticas, nas quais pfclCride: 
se implantar, a curto prazo, galerias de águas pluviais, 
serviçoS de drenagem e pavimentação de baixa renda, 
atendendo, de imediato, uma percentagem significativa 
da população goian-ense localizadà em "sua quase totãli
dade nos bairros mais pobres da Capital". 

5. O Plano de Aplicação jã foi devidamente examina
do pela ComiSSão de Finanças. 

6. O exame das condiç-ões creditícias da õpefação-Será 
efetuado pelo Minist_êrio da Fazenda, em articulação
com o Banco Central do Brasil, nos termos do art.l~";ín
ciso II, do Decreto n~-74.15_7, de6 de junho de 1974, as
sim que apresentada a respectiva minuta de contrato 
com o grupo financiador. 

7. No caso, fOram climpfidas as exigências do Regi
mento Interno (art. 403, alíneas a b e c). Assim face às ra
zões expostas, sdm0i(pela aprovaÇão do Projeto de Re
solução,. de autoria da Comissão de Finanças, sob nosso 
exame. 

S o parecer, Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla)- Completada 
a jnstrui;:ão da matéria, passa-se à-

Discussão, em turno úniCO, do Projeto de Reso
lução n' 131, de 1984, que autoriza a Prefeitura Mu
nicipal de Goiânia a reali~ar operação de cr~dito ex
terno no valor _de __ Usl 5.qoü.OOO.OO. 

Em discus_são o projeto. 

O SR: Benedito Ferreira- Sr. Presidente, peço a pal
vra, para discu_tir o- prOjeto. 

O SR. PRESIDENTE. (Moacyr Dalla) - Concedo a 
palavra, para discutir, ao nobfe Senador Benedito Fer
reira. 

DIA RIO DO CONGRESSO N AC!ONAL (Seção 11) 

O SR. BENEDITQ FERREIRA (PDS - GO. Para 
disCutir. Sem revisão do orador.)-- -sr. Pr~idente, Srs_. 
Senadores: 

PrincipahD.erite para os mais antigoS pares desta Casa, 
sei que o meu procedimento nesta tarde deverá estar cau.
sando estranhezas, vez que, por 17 anos, Sr. Presidente, 
especialmente aqueles que vieram comigo da Câmara 
dos Deputados, puderam assistir a minha obediência to
tal à liderança do meu Partido. 
.. Et.i diria atê; Sr~ Presidente, que áS bebiOas mais iinar

gas que foram oferecidas a mim, como homem discipli
nado, eu as sorvi muítas vezes violentando a minha cons
ciência, tal conduta que tracei para a minha existência, 
de antes: sobretudo, ser homem leal e OUtro n-ão poderia 
ter sido o meu procedimento na Câmara e no Senado, 
para com a liderança do meu Partido. 

Ironicamen'te, Sr. PreSidente; aí ~tâ.uma matéria para 
a qual pedi e obtive generosamente do meu líder, o emi
nente Senador Aloysio Chaves, a urgência para que ela 
fosse aprovada, tal as dificuldades que atravessa a Capi
tal do meu Estado. Senão bastasse, Sr. P~idente, esse 
pedido generosamente aceito e atendido pela liderança 
do meu Partido, eu lembraria que., muito recentemente, 
mesmo sabendo do estado de saúde precário do nosso 
eminente Presidente da República, às vésperas de uma 
viagem que sua Excelência fazia para um dos seus costu
meiros tratamentos fisioteráPiCos em-São Paulo, fQrcei e 
obtive de sua Excelência uma audiência, audiência essa, 
Sr. Presidente, para pedir e obter recursos a fundo perdi
do para a Capital do meu Estado, para fazer sane;imento 
financeiro. 

V. Ex•s assistíram hoje votar para o meu Esfado, pela 
manhã, um empréstimo de 150 rriilhões de dólares. Os 
demais, Sr. Presidente, graças à boa vontade e o compa
nheirismo do eminente Senã:dor Aloysio Chaves, _têm 
tramitado, nessa Casa; nos últimos meses; em favor do 

- meu Estado. No entanto, a obstinação, até certa forma 
defensável por parte dos meus companheiros de Bancada 
do Estado de Goiás, e de modo especial do eminente Se
nador Henrique Santillo, um sonho acalentado pelo meu 
povo, pela minha gente quase esquecida do norte de 
Goiás, que seria a criação do Estado de Tocantins, que 
dependeria única e exclusivamente que S. Ex• colocasse 
em prioridade os_seus compromissos em praça pública, 
quando solicitava os v:otos do povo da região norte do 
Estado, quando S. Ex• prometia e acenava àquele povo 
que acalenta, há mais de quarenta anos esse sonho da di
viª-àO territorial do Estado, eis que fala mais alto para o 
Senador Henrique Santillo, o que é respeitável sob a sua 
ótica, sem dúvida alguma, que mais vale para S. Ex• 
atender aos seu correligionários, os pemedebistas do 
norte do Estado que, receosos de terem ali um governa
dor nomeado pelo Senhor Presidente João Figueiredo, 
por conseqú'ência um governador do PDS, 
manifestaram-se numa consulta que S. Ex• fez, c-ontra
riamente à criação do Estado do Tocantins, eles que 
sempre Se bateram pela tese, defenderam e, atê na dispu
tâ dos votos em 19"82, todos esses eleitos Pelo PMDB, 
propugnavam como bandeira, porque é muito simpática, 
a criação do Estado. 

Eis qUi chega a esta Casa, Sr. Presidente, agora, nos 
últimos- dias, quase ao apagar das luzes, o projeto do 
eminente Deputado Siqueira Campos, projeto de lei 
complementar, aprovado pela Câmara_dos Deputados e 
dependendo da aprovação aqui no Senado Federal. 2 
ve.tdade_ Sr. Prc,s_idente, que instei junto ao Governador 
do Estado, mostrei a S. Ex• Q!!_e pelo _rito estabelecido 

--pela Lei Complementar n'i' 20, e pela própria redação do 
projeto, a nomeação desse futuro governador dar-se-ã 30 
dias após a promulgação dessa lei que, em seu art. 11', 
diz: ~·o Estado será criado viã consulta populãr". I:ogo, 
essa lei nã~ estaria completa antes da consulta popular, 
do plebiscito, que seria marcado 90 dias depois da vo. 
tação aqui no S_ena~o. 
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Sr. Presidente, por tudo isso fiz ver a S. Ex•, tentei 
fazê-:-lo ver que não implicava em nenhum risco de uma 
nomeação atê mesmo pelo atu_al Governo ·pelos prazos 
que a lei estabelece por toda essa liturgia a ser cumpfida, 
seria a nomeação feita, fatalmente, pelo Governo que 
viesse a tomar Posse no dia 15 de março. 

Mas, com todos esses "argumentos, S. Ex• continuou 
obstinãêfO D.a defesa de !!.ua tese, -que reSpeito. Na verda
de, o· povo do norte, pelas suas lideranças mais expressi
vas e sofridas, vem exigindo que eu tudo envidasse para a 
aprovação desse projeto, visto que estaremos como que a 
morrer na praia; depois de 40 anos de lutas, expectativas 
e de tentativas, eis que prevalece, nesta Casa, a vontade 
úDíca de um Senador, no caso o nobre Senador Henrique 
Santillo, visto que o seu companheiro de Bancada, o 
no-bfe __ Senac;l.Qr Ma._l,lro Borges, está ausente, para que 
esse sonho não se concretize. 

Falar em ressentimentos, em mAgoas, das dor-es curti
das e mal curadas que a minha gente tem padecido, ate 
mesmo tratada como uma espécie de peso morto na eco
nomia do Estado, o que está muito longe de correspon
der à verdade, tal é a contribuição, tal é o esforço daque
la gente, que para constá-lo basta descer pela Be1~m
Brasília, e verifiCar o quanto pode aquele punhado de 
bravos que ali habita, o quanto pode fazer em favor ao 
Brasil, mais, às vezes, até apesar do Governo. 

Lá está uma civilização, Sr. Presidente., lá estão novo 
Brasil querendo desfrutar aquilo que já hoje goza o_ gran
de Mato Gross_o, hoje dividid_o em dois grandes Mato 
GrosSo, graças à divisão territorial. 

E S. EX•, o nobre- Senador José Fragelli, homem que 
me é dispensado dizer das suas virtudes, das suas quali
dades, da su::}. experiência, e sobretudo da sua honradez, 
proferiU- iJit( parecer sobre a matêria e, principalmente, 
com seu alto senso de responsabilidade, procurando en
fatizar, além dos aspectos legais, o que significa uma re
divisãã -tefritorial por ·aqUilo que ele experimentou no 
Mato Grosso, cujos resultados, hoje, saltam àS vistaS e 
são inCoritistãveis por quantos hoje visitam aqueles dois 
Estados . 

O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla. Fazendo soar a 
campainha.)- O tempo de V. Ex• está esgotado. 

O SR. BENEDITQ FERREIRA - Tentarei concluir, 
Sr. Presidente. 

Mas, Sr. Presidente, hoje, magoei, pesarosamente ma
goei um dos homens que mais aprendi a querer bem, nes
ta Casa, pelas suas virtudes, pelo seu companheirismo, 
pela sua correção, que é o eminente Senador Helvídio 
Nunes, e Deus hã de fazer com que S. Ex• me compreen
da, que ele me revele por essa posição que eu não tiVe e 
não tenho como dela fugir. 

O eminente Senador Aloysio_ Chaves que me tem cu
mulado com uma atenção que bem sei que dela 'não sou 
credor, e logo ele, Aloysio Chaves, que dentre todos os 
líderes que me honraram com sua amizade., nesta Casa, 
inequivocamente, é o que mais tem me distinguido. 

Tomo esta posição, Sr. Presidente, até por uma ques
tão de respeito próprio. 

Não tenho como, lamentavelmente., buscar um outro 
caminho que não esse, para dizer àqueles que para cá me 
mandaram, t:Spt:rançosos de que eu fosse daqui um zelo
so delegado das suas aspirações mais caras, e daí por 
que, paradoxalmente. V. Ex' coloca, agora, em discussão 
esse projeto que, quero repetir e enfatizar, vai dar recur
sos à Capital do meu Estado, recursos que são mais do 
que necessários para res-olver problemas inadiãveis que a 
minha QQiânhi vem sofrendo. 

Tramitando _em regime de urgência, a pedido meu e 
por .concessão do Llder da minha Bancada, eminente Se~ 
pado r Aioxsio Chaves, e não obstante tudo isso, Sr. Pre
siden te, jã que ma-goei tantos, é necessário que eu me ma
g-oe mais um pouco por ter magoado amigos caros e, 
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agora, atê de uma certa forma numa atitude contradi
tória, eu que tenho sido tão zeloso, perseguindo esse ob
jetivo, reafirmo que vou pedir:_ ver_ifiCáção dessa maté~_ia, 
como pedirei, de resto, tantas quantas venham a ser vo
tadas atê o encerramento dos nossos trabalhos para que, 
com essa tentativa, quem sabe, sensibilizar o nobre Sena
dor Henrique Santillo para os clamores da minha gente, 
que não é bem a dele, porque não é um homem do norte, 
mas que lá foi consagrado com uma votação maciça e 
que lhe permitiu, folgadamente, aqui estar em nome de 
todos os goianos do norte, do sul, de todas as regiões_, 
aqui estar como Senador da República e hoje, pelas ra
zões que tentei explicar, S. Ex• coloca como mais signífiM 
cativas do que as dificuldades da região norte do Estado. 

Sr. Presidente, peço a V. Ex• que releve por terMme 
alongado tanto. Muito obrigado. 

O SR. PRESIDENTE (Moacyr Palia) - Continua 
em discussão o projeto.--(Pausa.) 

Não havendo mais oradores, declaroMa encerrada. 
Em votação. 
Os Srs. Senadores que o aprovam permaneçam sentaM 

dos. (Pausa.) 
Aprovado. 
O projeto vai à Comissão de Redação. 

O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla)- Sobre a me
sa, o parecer da Comissão de Redação que vai ser lido 
pelo Sr. !~'-Secretário. 

É lido o seguinte 

PARECER N• 933, DE 1984 
Da Comissilo de Redaçiio 

Redaçio final do Projeto de Resolução n~' 131, de 
1984-

Relator:Senador Jorge Kalume 
A Comissão apresenta a redação final do Projeto de 

Resolução n~'l31, de 1984, que auiõriza a Prefeiturà MU.: 
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niciJ.laTOe Gõiânia, Estado de Goiâs, a realizar operação 
de empréstimo externo no valor de USS 5,000,000.00 
(cinco milhões de dólares), destinado ao Programa de 
InfraMEstrutura Urbana daquele Município, 

Sala das Comissões, 4 de dezembro de 1984.- Passos 
Pôrto,Presidente- Jorge Kalume, Relator- Saldanha 
Derzi. 

ANEXO AO PARECER N• 933, DE 1984 

Redaçilo finai do Projeto de Resolução n' 13I"de 
1984. 

Faço saber que o Senado Federal aprovo_u, nos termos 
do art. 42, inciso IV, da Constituição, e eu, , Pre-
sidente, promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO N• , DE 1984 

Autoriza a Prefeitura Municipal de Goiânia, Es
tado ~e Qoíás~ a realizar operação de empréstimo 
-externo, no valor de USS 5,000,000.00 (cinco mi,. 
lhõ~ de dólares), destinada ao Programa de InfraM 
estrutura Urbana daquele Município. 

,._ Senado Federal r~olve: 
Art. 1"' ~a Prefeitura Municipal de Goiânia, Estado 

de Goiás, autorizada a realizar, com a garantia da 
União, operação de empréstimo externo, no valor de 
USS 5,000,000.00 (cinco milhões de dólares), ou o equiM 
vaJente em outras moedas, de principal, junto_ a grupo fiM 
nanciandor a ser indicado sob_ a orientação do Minis
têrio da Fazenda e do Banco Central do Brasil, destinada 
a carrear recursos para o Programa de Infra·estrutura 
Urbana daquele Município, obedecido o seguintecronoM 
grama de: contratações: em 1984, US$ 3,_ooo;ooo.oo (ti'ês 
fi1ilhões de d_ólares); em 1985, US$ 2,000,000.00(doís mi
lhões de dólares). 

Art, 29 --A operação realizarMse-ã nos termos aprovaM 
dos pelo Poder Executivo Federal, inclusive exame das 
·condicões crediticias da operação a ser efetuada pelo Mi~ 
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nistério da Fazenda em articulação com o Banco Central 
do Brasil, de acordo com o art. 1~', item II, do Decreto"' 
74.157, de 6 de junho de 1974, obedecidas as demais exi~ 
gências dos órgãos-encarregados da execução da polftica 
econ6mico-:.rmanCeira do Governo Federal, e, ainda, as 
disposições da Lei Municipal n~' 6.178, de 22 de outubro 
de 1984, autorizadora da operação, 

Art.. 31' Esta Resolução entra em vigor na da_ta de 
sua publicação 

O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla) - Em discus
são a redação final. (,Pausa.) 

Não havendo quem peça a palavra, encerro a discus
são. 

Em votação. 
Os Srs. Senadores que a aprovain queiram permanecer 

sentados. (Pausa.) 
Aprovad~_ 

A matêria vai à promulgação. 

O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla)- A PresidênM 
ciaconvo-Ca sCSSãO -extraordinária -a I-ealizarMSe hoj~ àS 19 
horas e 52 minutos com a seguinte 

ORDEM DO DIA 
_,_ 

DiscussãO, em primeiro turno, do Projeto de Lei do 
Senado n9 9, de 1983, de autoria do Senador Nelson CarM 
neiro, que inclui entre as contravenções penais a prãtica 
de atos resultantes de preconceitos de sexo e de estado ciM 
vil, tendo 

PARECER, Sob n' 198, de 1984, da Comissão 
- Dç Constituição e Justiça, pela constitucionalidade, 

juridicidade, e, QuaRto ao Mérito, favod.vel. 

O SR- PRESIDENTE (Moacyr Dalla)- Estã encer
rada a sessão. 

(Levant~Mse a sessão-às 19 horas e 51 minutos.) 

Ata da 251~ Sessão Conjunta, em 4 de dezembro de 1984 

2' Sessão Legislativa Ordinária, da 47~ Legislatura 

- EXTRAORDINÁRIA -

ÀS/9 HORAS E 52 MiNUTOS. ACHAM-SE PRE, 
SENTES OS SRS-:SENADORES: 

Jorge Kalume- Altevir Leal- Mário Maia- Fábio 
Lucena - Raimundo Parente - Ciaudionor Roriz -
Gaivão Modesto --0-dacir SoareS- Aloysio Chaves:...._ 
Gabriel Hermes:.__ H.é:Iiõ GueirOs-_:_ Alexandie Cosia
João Castelo - Alberto Silva - Helvídio Nunes -
João Lobo~ Almir Pinto- Josê Lins- Virgílio TáVoM 
ra - Carlos Alberto - Moacyr Duarte- Martins FiM 
lho- Humberto Lucena- Marcondes Gadelha- MilM 
ton Cabral- Aderbal Jurema -Cid SampaiO-=. Mar
co Maciel- Guilherme Palmeira- Carlos Lyra- Luíz 
Cavalcante- Albano Franco- Passos Pôrto- Jutahy 
Magalhães - Lomanto Júnior - Luiz Viana - João 
Calmon - José: IgnãCio Ferreira - Moacyr Dalla -
Amaral Peixoto- Nelson Carneiro- Roberto SaturniM 
no - Itamar Franco - Morvan Acayaba - Alfredo 
Campos - Amaral Furlan - Fernando Henrique Car
doso- Severo Gomes- Benedito Ferreir-a- Henrique 
Sa.ntillo - Mauro Borges - Benedito Callelas - Gas
tão MUller- Roberto Campos -Josê Fragelli- Mar-

Presidência do Sr. Lomanto Júnior 

ceio Miranda - Saldanha Derz1 - EÕ.êas Fária - Ja1M 
·· Sõn-Barreto --Jorge Born~ausen- Lenoir Vargas

Carlos Chiarelli - Pedro Simori. - Octávio CardoSO. 

O SR- !'RESIDENTE (Lomanto Júnior)- A_jista de ~ 
presença acusa o comparecimento de 64 Srs. Senadores. 
H;avendo númerg __ regimc;nt_al,· declaro aberta a sessão. 

Sob a pr9teção de Deus iniciamos nossos trabalhos. 
Sobre a Mesa, requerimentos que vão ser lidos pelo Sr. 

l'MSecretário. 

São lidOs. os seguintes 

REQUERIMENTO N• 402, DE 198<1 

Requeremos urgência, nos termos do art. 371, alínea 
b, do Regimento Interno, para o Projeto de Lei da Câ· 
mara n' 220, de 1984 {Íl"' 3.762/84, na Casa de origem), 
que dispõe sobre o preço de comercialização da safra ~a 
uva. 

Sala das Sessões,_ 4 de dezembro de 1984. - Humberto 
Lucena - Aloyslo Chaves. 

REQUERIMENTO N• 403, DE 1984 

Requeremo.!! Urgência, nos termos do art. 371, alínea 
"b" do Regimento Interno, para o Oficio S/29, de 198_4, 
do Prefeito Municipal de Maceió, Estado de Alagoas, 
solicitando autorização- do Senado Federal para que 
aquela Prefeitura possa realizar operação de: emprêstimo 
externo no valor de US$ 5,000,000.00 (cincO milhões de 
dólares). 

Sala das Sessões, 4 de dezembro de 1984.- Aloyslo 
Chaves --l{umberto Lucena. 

~ O SR. PRESIDENTE (Lomanto Júnior)- Os reque
rimentos que--acabam de Ser lidOs serão apreciados após 
a Ordem do Dia, nos termos regimentais. 

O ~R. PRESIDENTE(Lomanto Júníor)- Passa·sc à 

ORDEM DO DIA 

Discussão, em primeiro turno, do Projeto de Lei 
do Senad_o n' 9, de 1983, de autoria do SenadorNcl· 
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son Carneiro, -que inClUi entre as contraVençõCSpe-
nais a prática de atos resultantes de preconceitos de 
sexo e de estado civil, tendo 

PARECER, sob n9 198, de 1984, da Comissão 
-de Constituiçio e Justiça, pela constitucionali

dade, juridicidade, e, quanto ao m~rito, favorável. 

Em discussão. (Pau,ta.) 
Não havendo quem peça a palavra, encerro a palavra. 
Em votação. 
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer 

sentados. (Pausa.) 
Aprovado. 

O SR. BENEDITO, FERREIRA - Sr. Presidente, 
peço verificação de votação. 

O SR. PRESIDENTE (Lomanto Júnior) -Será feita 
a verificação s_olicitada pelo nobre Senador Benedito 
Ferreira. 

Solicito ao Srs. Senadores que retomem os seus luga
res para procedermos à verificação de votação. (Pausa.) 

Como vota o Uder do PPS? 

O SR. JOS!i; UNS - Sim. 

O SR. PRESIDENTE (Lomanto Júnior) - Como 
vota o Uder do PMDB? 

O SR. HUMBERTO LUCJ;NA - Sim. 

O SR. PRESIDENTE (Lomanto Júnior) - Como 
vota o Líder do PTB? -

O SR. NELSON CARNEIRO - Sim. 

O SR. PRESIDENTE (Lomanto Júnior) - Os Srs. 
Senadores já podem votar. -

(Procede--se à votação.) 

VOTAM "SIM" OS SRS. SENADORES:~ 
Affonso Camargo- Alberto Silva- Al~ª'ndre Cos-o 

ta- Alfredo Campos -~ Almir Pinto - -Aioysio Chaves 
-Álvaro Dias- Amaral Peíxoto- Benedito Cançlas 
- Benedito Ferreira- Carlos Chiarelli- Eneas Faria 
-Fábio Lucena - Gabriel Hermes- Guilherme Pal-
meira - Hélio Gueiros - Hum.berto Lucena - João 
Calmon -João Castelo_- João Lobo :-:-Jorge Bor
nhausen- José Fragelli- José Ignácio- José Lins
Jutahy Magalhães- Lomanto Júnior- Luiz Cavalcan
te - Luiz Viana - Marcelo Miranda - Marco Maciel 
- Marcondes Gadelha - Martins Filho - Milton 
Cabral - Moacyr Duarte- Nelson Carneiro - Octâ· 
vio Cardoso - Pedro Simon - Virgílio Távora. 

VOTAM "'NÃO" OS SRS. SENADOR/jS: 
Qd Sampaio - Helvídio Nunes. 

O SR. PRESIDENTE (Lomanto Júnior)_,.,. Vai-ae 
proceder à apuração. (Pausa.) 

Votaram SIM 38 Senadores e NÃO 2. 
Não houve abstenções. 
Total de votos: 40. 
O projeto foi aprovado. 
A matêria voltará oportunamente a Ordem do Dia 

; para o seu segundo turno regimenta1. 

E o seguinte o pt-ojeto aprovado: 

PROJETO DE LEI DO SENADO N• 9, DE 1983 

Inclui entre as contravenções penais a pútlca de 
atos resultantes de precon«ltos de sexo e de estado 
clvU. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. I~> Constitu_i contravenção penal, punida nos 

termos desta Lei, a recusa, por p_arte ·de estabelecimento 

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção 11) 

cõmeTcial de qualquer: natureza, de hospedar, servir, 
atender ou receber cotrÍprador ou cliente, por preconcei
to de sexo ou do estado civil. 

Parágrafo único. Será considerado ageJ?.~e da ~ontra
venção o diretor, gerente ou responsável pelo estabeleci
mentQ. 

Ãrt. 21' Recusar alguém hospedagem em hotel, pen
são, esi8.Ia8em ou estabelecimentO da mesma finalidade, 
por preconceito de Sexo ou de estado civil: 

Pena - prisão· simples, de três meses á um ãilo e multa 
de 3 (três) salários-referência a 10 (dez) -salários
referência. 

Art. 31' Recusar atender cliente em restaurantes,_ ba
res, e locais semelhantes, por preconceito de sexo ou de 
estado civil: 

Pena - prisão simples, de quinze diãs a três nleSCs, e 
multa de I (um) salário-referência a 3 (três) salários
referência. 

-Art. 4"' Recusar entrada em estabelecimento p6b1i
co, de diversões ou esportes, por preconceito de sexo ou 
de estado civil: 

Pena - prisão_ simples de quinze dias a três meses, e 
mulia de 1 (um) salário-referência a 3 (três) salários
referência.-

Art. 51' Obstar o acesso de alguém a qualquer cargo 
do funcionalismo público por preconceito de sexo ou de 
estado civil: 

Pena - perda do cargo, depois de apurada a respon
sabilidade em inquêrito regular, para o funcionário diri
gente -da repartição-de que depende a inscrição no con
Curso de habilitação dos candidatos. - --

Art. 6~> Negar emprego ou trabalho a alguém em au
tarquia, soCiedade de ecOnomia mista, empresa conces
siõnária dC: serviço Püblico ou empresa privada, por pre
conceito de sexo ou de estado civil: 

Pena - prisão simples, de três meses a um ano, e mul
ta de 1 (um) salário-referência a 3 (três) salários
referência, rtà ·caso de empresa privada; perda do cargo 

~pa~nrtrresponsâvel pela recusa, no ·caso de autarquia, so~ 
ci~dade de economia miSta e empresa concessionária de 
serviço púb-licO. -

Art. 7~> Nos casos de reincidência; havidos em esta
belecimentO~ particulares, poderã o juiz determinar -~ 
pena adicional de suspensãO do funcionarriento, por pfa
zo não superior a três meses. 

Art. 81' A presente lei entrará em vigor ria data de 
sua publicaçã.Õ. -

- Art. 99 Revogam-se as dispôsições em contrário. 

O -sR. PRESIDENTE (Lomanto Júnior)- Passa-se, 
agora, à votação do Requerimento n9 402/84 de.urgên
cia, lido no Expediente, para o Projeto de lei da Câmara 
n'220, de 1984. 

Em vota~o. (Pausa.) 
_ Os Srs. Seriadores que o aprovam queiram permanecer 

sentados. (Pausa.) _ 
Apr~vado. 

O Sr! :Qeneditq Ferreira -Sr. Presidente, peço verifi
. ~ção de y~tação. 

O SR- PRESIDENTE (Lo manto Júnior) - Será feita 
a verificãção sOlicitada pelo nobre Senador Benedito 
Ferreira.-

Solicito aos Srs. Senadores que retomem seus lugares, 
para procedermos nova verificação de votação. (Pausa.) 

Como vota o Líder do PDS? 

O Sr. Aloyalo Cllaves - Sim. 

O SR. _PRESIDENTE (Lomanto Júnior) - Como 
vota o líder do PMDB? 

O Sr. Humberto Lucena - Sim. 

O SR. PRESIDENTE (Lomanto Jilnior) --Como 
vota o Líder do PTB? 
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O Sr. Nelson Carneiro --Sim. 

O SR. PRESIDENTE (Lomanto Júnior) - Os Sl'O. 
Senadores já podem votar. 

( Procedft-se à votação.) 

VOTARAM "SIM" OS SRS. SENADORES: 

Affonso Camargo- Alberto· Silva- Alexandre Cos
ta- Alfredo Campos- Almir Pinto- Aloysio Chaves 

. -_Amaral Peixoto- Benedito Canelas- Benedito Fer
reira- Carlos Chiarelli- Cid Sampaio- Fábio Luce-. 
na- Guilherme l?almeira -Hélio GU:eiros - H umber
tõ Lucena - João Calmon - João Castelo ~João 
Lobo- Jorge Bornhausen- José Fragelli- José Ignâ
cio ....:..:. José Lins - Jutahy Magalhã~s - Lomanto J6-
nior- Luíz Cavalcante- Lui:z: Viana- Marcelo Mi
randa- Marco Maciel- Marcondes Gadelha- Mar
tirt:s -Filho ---Miltõn Cãbral - Moacyr Duarte - Nel
son Carneiro - Octávio Cardoso - Pedro Simon -
Roberto Campos --Virgílio Tâvora. 

ii.BSTEM-SE DE VOTAR O SR. SENADOR: 
Helvídio Nunes. 

O SR. PRESIDENTE (Lomanto Júnior) - Vai ser 
feita a apuração. (Pausa.) 

Votaram SIM "37 SenadOres. 
Houve I abstenção. 
o__requerimento foi aprovado. 

O SR. PRESIDENTE (Lomanto Júnior)- Passa-se à 
discussão, em turno único, do Projeto de Lei da Câmara -
n9 220, de 1984, que dispõe sobre o preço de comerciali
zação da safra dã uva. 

Dependendo de pareceres das Comissões de Agricul
tura e Economia. 

Solicito ao nobre Senador_ Marcelo Miranda o parecer 
da Comissão de Agricultura. 

O SR. MARCELO MIRANDA (PMDB- MS. Para· 
emitir parecer.)- Sr. Presidente e Srs. Senadores: 

Pre_t~nde o projeto de lei que passa a ser examinado a 
fixaÇãO,- expresSa em OR"TN, do preço de comerciali
zação da uva, fixado anualmente pelo Poder Executivo. 

A proposição ê de autoria do Deputado Paulo Minca
ro_ne e foi aprovada pelas Comissões e pelo Plenârio-da 
Câmara. 

Na justificação, o autor argumenta que, em virtude 
dos efeitos danosos da inflação, o valor bâsico do custeio 
dos produtos agrícoiasjã ê atualizado m__on_etaliam~nte. 

Entretanto, tal providência não atingiu os preços esta
belecidos pela autoridade, no que se refere à uva. Daí o 
objetivo do projeto _de leí ora em exame, que visa não 
apenas corrigir a disforção que distancia o preço da uva, 
em relação aos demaís produtos agrícolas, proporcional-

- mente, mas, ainda, estabelecer princípio de eqUidade no 
tocante aos preços mfnimos. 

Nenhuma dúvida existe quanto à razão que cabe à 
proposição. Nos últimos anos o brasileiro despertou 
para a írriJ)Ortância da produção vinfcola. Hoje, nosso 
Pars é uffi d-Os·pri~cipais produtores de vinho do mundo, 
necessitante, por isso mesmo, que se dê maior atenção à 
produção de uvas e aos problemas que cercam essa ativí
dade produtiva. 

Opinamos, por consegUinte, pela aprovação do proje
to de lei em. apreciação. 

É o parecer, Sr. Presidente. (muito bem!) 

O SR. PRESIDENTE (Lomanto Júnior)- Concedo 
a palavra ao nobre Senador Octâvio Cardoso, para pro
ferir o parecer da Comissão de Economia. 

O SR. OCTÁVIO CARDOSO (PDS- RS. Para emi
tir pare_cer.) -Sr. Presidente, Srs. Senadores: 

A prOpoSiÇãO, formulada pelo ilustre Deputado Paulo 
Mincaron.e, determina que "'o preço de comercialização 
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da safra da uva, fixado anualmente pelo Poder Executi
vo, será obrigatoriamente expresso em Obrig~ções Rea
justáveis do Tesouro Nacional (ORTN)". 

Na tramitação pelas comissões Técnicas da Câmara, a 
proposição recebeu algumas alterações fonnais e, final
mente, um substitutivo ·ae S artigos, em plenário, que 
acabou prevalecendo. 

A característica -principal dess-e sUbstitutivo é a autOri
zação dada ao Poder Executivo p"ara criar o- Cofiselbo 
Nacional da Vitivinicultura- CONAVIM, e o Instituto 
Nacional da Vitivinicultura. 

O texto indica, a seguii;-os objetiVos do Coi!selhO- Pi-o
posto e sua composição. Entre esses objetivos estão: 

-instituir uin sistimi-dci:-l"di:Ittificição e controle de 
vinhos e derivados por região de origem, e padrão es
pecífico de qualidade, caracterizando as aptidões enoló
gicas típicas ou diferenciais;-

-fixar o preço mínimo da uva durante os meses de 
agosto a dezembro de cada ano para a safra seguinte, 
reajustável em fevereiro, de acordo com os coeficientes 
estabelecidos pelas ORTN; 

-estabelecer normas à CFP - Comissão de Finan
ciamento da Produção, para o financiamento, garantia e -

.aquisição da safra da uva. 

Justificando a medida, diz o Autor do pro]eto original 
que ••o valor Básico de custeio dos produtos agrícolas, 
sobre os quais se aplica a política do preço_ minimo, já é 
atualizado monetariamente, em face dos efeitos danosos 
da inflação que, há mais de dois anos, vem batendo su
cessivos recordes na história ecorl-ôffifcã do Pãís". 

Face a essa determinação, adotada pelo Executivo 
para garantir a manutenção do poder aquisitivo no meiO 
agrícola - prossegue o texto justificador - os valores 
dos empréstimos do Governo Federal (EGFS) pratica
dos pela Comissão-de F-Inanciamento da Produção são
igualmente corrigidos, operando-se segundo o mês de 
sua liquidação. 

Mas, acontece- repetimos, ainda, as razões ãlegadãs 
pelo Autor do projeto - que a medida não atingiu os 
preços da uva destinada à industrialização. Como oS va
lores da safra são expressos enl cruzeii:'o::ÇCComo a HQ.ui
dação dos fornecimentos não se faz à vista, ocorre uma 
transferência efetlva de renda do setor agrícola para o-in
dustrial "que este ano, em face de não terem sido libera
dos os recursos oficiãiS- ae financiamento, já atingem, no 
mês de junho, valor equivalente a 7Õ% da safra". 

Concluindo a justificatíva, observa ·que '•o presente 
projeto de lei visa não só a corrigir -esta distoTcão, mas 
também a adotar, para o preço mínimo da uva, o mesmo 
critério já utíllzado na garantia do preço mínimo dos d~ 
mais produtos agrícolas, pelo elementar principio de 
igualdade de tratamento que o projeto estabelece". 

No mérito, diremos que está na linha do interesSe na
cional o fortalecimento da indústria vinícula no País -e~ -
para que esse objetivo seja al~nçado -é preciso que a 
ativida"de agrícola relacionada c-om a produção da uva
receba o efetivo apoio e proteção, mediante medidas le
gais específicas, como a de vincular o preço do prodUto 
às ORTN, de que trata o projeto. 

Consideramos consistentes as razões expendidas pelo 
Autor do Projeto original e achamos que o substitutivo 
que a Câmara aprovou garantiu o aPerfeiçoamentO da 
idéia contida e viabilizou a plena realização da meta vi
sada. O aprovado condiz, em nosso entender, liie;allnen
te, com o interesse: público. 

Pelo exposto, concluindo, opinamos ·pela aprovação 
do PLC n' 220(84. -

.E: o parecer, Sr. Presidente. (Muito bem!} 

O SR. PRESIDENTE {Lomanto Júnior) ......:. Os p:ire
ceres são favoráveis. 

Completada a instrução da matéria, passa-se à discus
são do projeto, em turno único. 

Em discussão o projeto. (Pausa.) 
Não havendo quem peça a palavra, encerro a discus

são. 
-Em votação. 

O sf. BeneditO Ferreira- Sr. Presidente, peço a pala
vr~~. par~ C?:JlC?minhar a votação. 

·-O SR. PRESIDENTE (Lo manto_ Júnior)- Concedf?-
ã-palavra ao n_obre Senador Benedito Ferreira, pata en
caminhar _a_yotação. 

O SR. BENEDITO FERREIRA (PDS - GO. Para 
encaminhar a votação. Sem revisão do orador.)- Sr. 
Presidente e Srs. Senadores: 

Hoje, parece que estã fadado a ser o meu dia de con
tradições. _Ainda hã pouco eu me insurgia contra a mi
nha Capital, contra os anseios mais que legítimos da mi
nha gente, e que me levaram, atê abusivamente da bon
dade do Senador Aloysio Chaves, que tanto me tem 
atendida, a que mais uma vez me atendesse concedendo 
a Go~?nia a ui',gência urgentíssima para ã. aproVa'Ç~ão d~ 
um emprêstimo. 

Como se eu estivesse me _esquecido, repentinamente, 
das minhas origens, Sr. Presidente, os vizinhos e comPa
nheiros de sofrimento, como é o nobre e bravo povo lu
tador do Pia ui, receberam daqui, de minha Pâite, um Pe-

-'dido de ver~fiCB:ç~.o Ql!e não teve maiores conseqüências, 
até porqUe eu mCsmo votei favoravelmente. 

Mas, para marcar posição, Sr. Presídente, fui além 
porque, como já -diSSe, magoei a quem eu não deveria 
nunca ter magoado com esse meu procedímento. E ag~ra 
eu oUw para as galerias, Sr. Presidente, advertido pelo 
nobre Senad~r M~acyr Dalla, nosso querido Presidente, 
para que eu volvesse as minhas vistas para os homens de 
mãos calosas, para os homens plantadores de uv~s. que 

- :-::_aqlifeStão na expectativa de que esta- Casa não lhes nC~ 
gue o seu apoio. E eu lembrei-me, Sr. Presidente, das 
lições que o Povo do Rio Grande do Sul nos tem dado 
Ainda hã poucos dias, os roceiros do Rio Grande do Sul, 
e aqueles que sabem que eu não uso adjetivação de cam
ponês, p-orque eli não gosto dela, ela não_corresponde ao 
homem que trabalha, o camponês, mais das vezes, ê um 

- malandrlnho da cidade, engajado nas reivindicações que 
são as do homem que trabalha na terra .. ~-

O SR; PRESIDENTE (Lomanto Júni0i-)- O tempo 
de V. Ex'- está esgotado, nobre Senador Benedito Ferrei
ra. 

O SR. BENED!'I'Q FERREIRA- Sr. Presidente, V. 
Ex' me adverte, COC!J muita prqpriedade, mas eu pediria 
-que me permHisse concluir esse raciOcínio, p'orque- sei 
que ele fala muito, também, a V. Ex'-

~-----~ 0- SR. PRESIDENTE (Lo manto Júnior) -·-V-. Ex• 
pode conclu1r. 

O SR. BE.II<:EIIITQ.FERREIRA -Sr. Presidente, o 
- roceiro, no Brasil, nãO :pode exercer o IÕbby, ele não tem 

- como· fázer p_ressão1 -~r._ Presidente. Daí por que V~ Ex• 
assiste e sofre -na cãrne como eu, no mais a maioria dos 
n.ossos comp~nheiros, p.este Pais a agricultura que parti
cipava co:m 30% da renda bruta nacional, em 1960, ela 

--- chegou em 1980-pãrtiCipando com 10% da renda bruta 
nacional, ·embora tendo ainda mais de 40 milhões de ir
rpã9s nosso_s cqJabor<~:ndo I_lessa advidade.Mas, a inter
mediação fin~-I]Ceir.a, O~ melhor,_ OS~banqueirosJ OU m~~ 
lhor ain-da, os alugcldol-es de dinheiro, que participaVam 
em 1960 com 3.4% chegaram a l98C)_participando com 
11% da Renda Bruta Nacional._ Mãs, os. Qancos, Sr. Pre~ 
Sldente, nem precisam vir aqui para fazer pressão; ele 
têm as melhores lojas de~te Pais, os pontos mais caros, 

-eles têm ·os melhores espaços nos meios de comunicação 
para nos pressionar, para exigir que o Pais todo com:Pãc
-tue·n~e_processo d~esgraçado de transferência de ren
das; que vaíflos afÚÕdando cada vez e mais acelerada-
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mente. Então, Sr. Presidente, é uma homenagem a estes 
que estão dando o exemplo que o agricultor brasileiro já 
deveria estar dando a mais tempo. pressionando os seus 
representantes que, na maioria das vezes, são lembrados 
só na hora de votar. 

O .SR. PR.ESIDEN'I'E (Lomanto Júnior)- Peço ao 
nobr~ SenadOi-.que Conclua, Pois seu tempo jâ esgotou. 

O SR .. BENEDI'I'Q FERREIRA Concluo, Sr. Presi
dente, m~ ,pe~ir!a.JL V. Ex• que me permitisse dar só 

- mais um dado que fundamenta as razões dessa posição 
incoerente, tambêm, que vou adota.r aqui, agora . .E: neste 
Pais, aonde um tratar agrícola para ser comprado, o nos
so agrfcUltor tem que hipótecar a sua propriedade e, 
mais das vezes, dar_ avalista pagando 200% de Correção 
monetária e mais 9% de jurOs . .S neste -País, Sr. Presi-den
te, que o roceiro não pode fazer pressão, que vemos os 
automóveis para miJandros passearem no a:sfalto sendo 
finariciados a 1,5% ao. mês, vale dizer, a jurOs que corres
pondem a quase 1/3 daquilo que é pago por aquele que 
produz e trabalha em nossa Pátria. 

É por tudo isso, Sr. Presidente, que peço permissão 
aos meus Pares, eu que_ tenho me pautado para ser um 
homem coerente, que me permitam mais uma incoerên
ci{l:_que eu diga a V, Ex• e à Casa, em homenagem a essa 
primeira pressão que aqui começa a acontecer pelos ho
mens de mãos calosas, que esse exemplo seja seguido por 
outros que trabalham e produzem para colocar pão na 
mesa do btasileircl, mesmo sabendo que ele está conde
nado a n.ào ser contemplado com as benesses da cidade. 

Por tudo isSo, Sr. Presidente, peço permissão para di
zer que o meu voto será favorável e não haverá obs
trução de minha parte. 

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

lJ SR. PRESií>ENTE-(Lomanto Júnior) -Concedo 
a palavra ao nobre Senador Moacyr Dalia. 

O SR. MOACYR DALLA (PDS- ES. Para encami
nhar a votação. Sem rei visão do orador.)- Sr. Presiden
te, Srs. Senadores: 

Não põderia deixar de registrar o meu reconhecimento 
ao einlnente Senador Benedito Ferreira por ter atendido 
o meu apelo. 

Sr. Presidente, tenho tido a honra, em quase dois anos, 
de presidir esta Casa e pela primeira vez na História do 
P'.trlamento, como Deputado federal e senador, vejo as 
galerias cheias de homens de mão calosas, aqueles que 
vão ao amanho da terra, dia e noite, em busca de susten
fo pãra sUas (affiflias. Acho o projeto bom, voto a favor e 
agradeço ao eminente Senador Benedito Ferreira, por 
!J_a.ver atendido ao meu apelo. 

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

O SR. PRESIDENTE (Lomanto Júnior) --Em vo
tação o projeto. 

Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer 
sentados. {P..:tusa) 

Aprovado. ~ 
O projeto vai à sanção. 

E o segui,;te o projeto aprovado: 

PROJE'I'O DE LEI DA CÁMARA N• 220, DE !984 
(nl' 3.762/84, na Casa de origem) 

Dispõe sobre Q preço de comercialização da safra 
da uva. 

O Congresso Nacional decreta: 
-~ ;'\rJ. 1<? _O preço_de comercialização da safra da uva, 

fixado anualmente pelp_ Poder Executivo, será obrigato
riamente expresSo em Obrigações Reajustáveis do tesou
ro Nacional - ORTN. 
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Art. 2"' Esta lei entra em vigor na data de sua publi
cação. 

Art. 31' revogam-se as disposições em contrârio. 

O SR. PRESIDENTE (Lomanto Júnior) - Lembro 
aos Srs. Senadores Q!IC ainda há matéria a ser ~Õtada, in
clusive o empréstimo para a Capital de Alagoas, Maceió. 
Assim, faço um apelo aos nobres Colegas para que per
maneçam para deliberarem sobre mesmo, sobretudq em 
homenagem aos nos@s queridos companheiros aqui pre
sentes, e representantes de Alagoas. 

O SR. PRESIDENTE (Lomanto Júnior) - Vai-se 
passar, agora, à votação de requerimento n~' 403/84 de 
urgência, lido no expediente, para o oficio Sf29, <:l,e 1984. 

Em votação o requerimento. -
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram per_manecer 

sentados. (Pausa.) 
Aprovado o requerimento, passe-se à apreciação da 

matêria que foi despachada às Comissões de Finanças, 
de Consfítufção e Justiça de Municípios. 

Divida 

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção II) _ 

Concedo a palavra ao nobre Senador Guilherme Pal
meira, para proferir o parecer da Comissão de Finanças. 

O SR. GUILHERME PALMEIRA (PDS- AL. Para 
proferir parecer.) - Sr. Presidente, Srs. Senadores: 

O Sr. Prefeito Municipal de Maceió, Estado de Ala
goas, solicita ao Senado Federal, nos termos do art. 42, 
Heni IV, da Constityição, a competente aUtoriZação pára 
que aquele Município Possa contratar uma operação de 
emprêstimo externo, no valor deUS$ 5,000 .. 000.00 (cin
co milhões de dólares norte-americanos) ou o equivalen
te em outras moedas, a ser utiliziido no financiiimentO do 
Programa de Investimentos daquela cidade, no exercício 
de 19&5. -~ ~ ~ 

O Plano de Aplicação- a.!lexo- _esclarece que os re
curSos irão contemplar "açÕes a serem dCsenvolvidas na 
áreã de baixa renda, da cidade de Maceió, notadamente 
nos bairros do Poço, Jaraguá;- PajuÇara, Ponta da Terra, 
Cruz das Almas e Bebedouro. · 

ASsirii--é que, tendo em- vista a melhoria do Sistema de 
-Circulação do Tráfego, serão pavimentadas diversas 

a) Dfvida Consolidada Interna e Externa - Posiçio em 
31-10-84-

Administração Direta 

A,. 1 - Intralimite 

a. 2 - Extralimite 

NihH 

].6_525-5~9 

10-535-000 *a. 3 - Externa 

Total 

Em 31.10-84. 

b) Cronograrila de dispênclo da dívida Interna (intra + ex
tra) e da dívida externa + operação de exame (amorti
zaçio + encargos) 

Posição em: 31.08.84. 
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ruas __ e implantados ç melhorados os serviços de drena
gem; considerados prioritários em relação ao volume de 
água apresentado". 

2 _De oUtra forma, esclarece o citado documento que 
"como medida de carâter administrativo, far-se-ã neces
sário o pagarilento de-compromissos fmanceiros, jâ assu
midos anteriorment_e pela prefeitura, e, objetivando a 
melhoria do sistema viário já implantado, sob a respon
sabilidade desse poder público, ainda vislumbra, o docu
mento em tela, a renovação da frota rodoviâria munici
pal. 

3. Assim, o Municfpio deverâ saldar compromissos 
do serviço da dívida, referente a juros vencidos e vincula· 
dos, no valor de US$ 827,560.76 (CrS 2.169.864.000), 
sendo a opC:raÇãO global de Cr$ 13.045.000.000, tudo cal
culado ao câmbio de I USS ~ Cr$ 2.690 (31-10-84). 

4. Em atendimento às normas da Comissao de Fi
nanças, foram anexados ao pleito os elementos, po
sições, cronogramas de desembolsos, receita arrecadada 
e Õpe(ações-de crédito r~izadas em 198_3. 

Assim, tenios-os seguintes elementos principais, indis
pensáveis para exame de pleitos da espacie: 

l\ID Intra- Ext:J:ali~ "'taJ. Externo TOtal dispêndio = · 

limite mi te Interno o::mtratado 

1984 ~ 1-974-539 L974-539 - 1-523-185 

1985 - 1-668-010 L668-0l0 ~ 3-779-965 

1986 - 1-714-041 L 714-041 ~ 3.442.650 

1987 - 1-127-933 L 727-933 ~ 3-105-336 

1988 ~ L673.930 1-673-930 ~ 2. 768.021 

c) Posiçio do endividamento em função de receita arrecadada em 1985. 
(Res. n•s 62/75 e 93(76) ~ 

c. I. Receita- arrecadada em 1983 
c.2. Op. de crédko realizadas 

c.3. Receita Líquida 
c.4. Cori'eç_ãO""'da R.ec._atê outj84 
(índice I.54770ir ~ 

c.S. Receita líquida para cálculo 

-
-
-
-
-

Intra + Extema 

1-523.185 

3_779-965 

3-442-650 

3-105-336 

2. 768.021 

Cr$ 1.000 
12.410.602 
:1.881.168 

10.528.434 

16.297.415 

26.825.849 
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d) Limit'es Regulamentares: 
I - Montante Global (70% Rec. Cor.) 18.778.094 

4.023.884 III- Dispêndio anual mãximo (15% Rec. Uq.) 

e) Limites Reais: 
I- Montante Global Intra 

Extra 
Externa 

T. Montante 

nihil 
.16 . .525.539 

10.534.000 

27.016.539 

III- Dispêndio Anual Máximo !ntra_ nihil 
1.974.539 
1.523.185 

Análise do endividamento (Posição em: 31~10-84) 

a) Montante global: A Prefeitura Municipal de Maceió 
não possui dívida intrallmite. Possui uma dívida extrali
mite de Cr$ 16.525.539 mil e uma parcela externa nova
lor de Cr$ 10.53.5.000 mil, perfazendo Cr$ 27.(_)60.539 
mil. Com base na ResoluÇão n9 62, de 1975, com as ex
ceções criadas pela Resolução n9 93, de 1976, ambas do 
Senado Federal, utilizando para fixar este montante e re
ceita arrecadada em 1983;\iescontadas as op. de crédito 
realizadas e corrigindo o saldo resultante até o mês do 
exame (índice 1,547701), obtem-se um valor <ie Cr$ 
26.825.849. Assim, este parâmetro (item I art. 29 Reso
lução 62/75) deveria situar-se. em Cr$ 18.778.094 mil. O 
valor real (descontada a parcela da dívida extralimite 
que não é conSiderada - Resolução n~' 93j76) serâ de 
Cr$ 10.535.000 mil (parcela externa), havendo um saldo 
de CrS 8.243.094 mil para novas contratações em 1984. 
Como em 1984 serão contratados somente USS 3.,0 mi
lhões, ao câmbio de Cr$ 2.700, teremos um montante de 
CrS 8.100.000 mil, aquém, Portanto, do_ limite estabeleci
do para o mãximo peririitido. 

b) Dispêndio anual máximo: a pleiteante não possui 
dispêndio com a dívida intralimite. Como á'parcela da 
dívida extralimite não é considerada (Res. nl' 93/76), te
mos um gasto este ano com a dívida externa estimada em~ 
Cr$ 1.523.185 mil, comparado este valor com o fixado 
pelaRes. nl' 62, de 1975, que norteia a nossa análise, ob
servamos um teto regulamentar de Cr$ 4.023.884 mil, su
perior ao valor real (Cr$ I .523.185 mil), havendo um sal
do, portanto, de Cr$ 2.499.699 mil, que poderâ inclusive 
servir para amortizar a parcela dos compromissos classi
ficados como extralimite. 

Como salientamos, nosso estudo foi_ realizado 
levando-se em conta, somente, os itens I e III (montante 
e dispêndio anual) estabelecido~ _Q_elo art. 2? da Reso-:
lução n9 62, de 1975, para verifiCarmos a posição Siobãf 
da dívida, nela incluída a parcela externa existente e a 
realização, concluímos que a operação a ser utilizada em 
investimentos, prioritârlos naquela cidade, não deverá 
acarretar maiores presSões nas execuções dos futuros 
orçamentos. 

Para atender as disposições do Regimento Interno e 
da legislação pertinente, foram anexados ao proCessado 
os seguintes documentos; alêm dos exigidos pela Comis
são de FinançaS, conforme o exame do parecer daquela 
Comissão: 

Cópia da Lei Estadual n" 2.993~ de 30 de setembro dC 
1982, autorizando o Governõ EStadual a contratar uma 
operação de crédito externo, até o valor de USS 10,0 mi
lhões, limite que se esgota com a presente operação, face 
a contratação no valor de US5 5JO milhões, autorizada 
anteriormente; 

Aviso nt' 1.043, de 6 de novem_bro de 1984, da SE
PLAN, reconhecendo o carâter prioritário da operação e 
a capacidade de pagamento do Estado, até o limite de 
USS 5,0 milhões, obedecido o seguinte cronogra~a de 

Extra 
Externa 

T.Dispêndio Anual 2.497.724 

contratação~ em 1984, USS 3,0 milhões; em 1985 US$ 2,0 
milhões; -

ExposiçãO de Motivos n9 , de de 
1984, do Senhor Ministro de Estado da Fazenda, favorá
vel, enviada ao Senhor Presidente da República, propon
do o seu encaminhamento ao Senado Federal, para os 
fins do art. 42, item IV, da Constituição; 

Offcio- (FIRCE -~CREDE n' 84/33)- do Departa
mento de Fiscalização e Registros de Capitais Estrangei
ros, credenciando a operação em pauta, conforme atri
buições conferidas pelo Dec. n9 65.071, de 27-8-69 e pelo 
Dec. no 84/128, 29-10-79; 

Comportamento da dívida Estadual (interna e Exter~ 
na); 

Oficio - (SAREM n' 1.345 /84) - da Secretaria de Arti
culação com os Estados_ e Municípios, recOnhecendo a 
prioridade para fins de contratação até o limite de USS 
5,0 niilhões; e, 

Plano de Aplicação, contendo cronograma físico, fi
nanceiro e de desembolso. 

O exame das condições creditídi!s da operação ser1 
efetuado pelo Ministério da Fazenda, em articulciÇões 
com o Banco-Central do Brasil, no-s termos do art. 19, in
ciso II do Decreto n~' 74.157, de 06 dejuni)o de J974, as
sim que apresentada a respectiva minuta de contrato 
conl o grupo financiador. 

O Senhor Presidente da República autorizou o Gover~ 
no da Prefeitura Municipal de Maceió- AL, a dirigir
se ao Senado Federal, na forma do art. 42, item IV, da 
Co_nstituíçã.O. 

No caso, foram cumpridas as exigências do Regimen
to Interno (art. 403, alfneas a, b e c). Assim, opinamos 
favoravelmente à solicitação, nos termos do seguinte: 

PROJETO DE RESOLUÇÃO No 132 DE 1984. 

Autoriza a Prefeitura Municiapl de Macei6 -
AL, a realizar operação de empréstimo ex temo oo va
lor de até USS 5,000,000.00 (cinco milhões de d6Iares 
norte- americanos) destinada a financiar o Progra
ma de Investimentos daquela prefeitura. 

O SENADO FEDERAL resolve: 
Artigo 11'-s a Prefeitura Mu~icij,ai de Maceió, Est~do 

de Alagoas, autorizada a realizar, com garantia da 
União, um~ operação de empréstimo externo, no valor 
de USJ5,00Õ,OOO.OO (cinco miihões de dólares norte """:"' 
americanos)_ou o equivalente em outras moedas, de prin
ciPal, junto a grupo financiador a ser indicado óesiii1ada 
a financiar o Programa de Investimento daquele MÚnicf
pio, e a liquidar parte de compromissos externos jâ exiS
tentes e vencíveis em 1984, conforme o Aviso nl' 1943, de 
06 de novembro de 1984, da Secretaria de Planejamento_ 
da Presidência da República, obedecido o s-eguinte cro
nograru.~ de contratações: em 1984, UsS 3,000,000JK) 
(três~-ffiilhões de dólares norte - americãriOs); e, ·em 
1985, USS 2,000,000.00 (dois milhões dedóhii'es norte
americanos). 

Artigo 21' A operação realizar - se - á termos apro
vados pelo Poder ExeCutivo Federal, inclusive o exame 
das condições creditlcias da operação a ser efetuado pelo 
Minist~io da Fazenda em articulação com o Banco Cen
t~al do Brasil, -nos termos do art. 1', item II, do Decreto 
n• 74.157, de 6 de junho de 1974, õ_bedecidas as demais 
exigênciàs _ d_gs órgãos encarregadOs da execução da polí
tica económico - financeira ao Governo Federal, e, ain
da, o disposto na Lei Estadual n" 2.993 de 30 de no
vembro de 1982, autorizaÇia da operação. 

ArtigO 39 Esta resolução entra em vigor na data de sua 
publicação. 

O SR. PRESIDENTE (Lomanto Júnior)- O Parecer 
da -Comissão_ de Finanças conclui pela apresentação ·do 
projeto de resolução que autoriza a Prefeitura Municipal 
de Macei6 a realizar operação de crêdito externo nova
lor cinco milhões de dólares norte-americanos, depen
dendo de pareceres das ComisSões de Constituição e Jus
tiça e de Municípios. 

Solicito do nobre Senador Moacyr Duarte, o parecer 
da Corriiss.âo de Corlitituição e Justiça. 

O SR. MOACYR DUARTE (PDS -RN. Para emitir 
parecer.)..:.:.... Sr. Presidente e Srs. Senadores: 

Nos termos regimentàis, a ComisSão de Finanças 
apresenla projeto de resolução que autoriza a Prefeitura 
de Maceió, Es~ado de Alagoas, a realizar, com a garantia 
da União, uma operação de emprêstimo externo, nova
lor de USS 5,000,000.00 (cinco milhões de dólare norte
americanos) ou o ~quivalente em outras moedas, de prin
cipal, junto a grupo financiador a ser indicado, destinada 
a finanqi;u o Programa de Investimento daquele Municí
pio, e·- iiquidar parte de compromissos externos jâ exis
tentes e VenCíveis ein 1984, conforme o Aviso n~' 1043, de 
6 de novembro de 1984, da Secretaria de Planejamento 
da Presidência da República, obedecido o seguinte cro~ 
nograma de contrataÇões: em 1984_, US.S 3,000,000.00 
(três milhões de dólares norte-americanos); e, em 1985, 
US$ z,ooo,ooo~cxr TdoiS fuilhões de dólares norte
americanos). 

2. A operação de crê:dito, na conformidade do artigo 
211 do referido projeto_,_''realizar-se-à nos termos aprova
do_s pelo Poder Executivo Federal, inclusive o exame das 
coi1diçõc!s creditícias da operação a ser efçtuado pelo Mi
nistério da Fazenda, em articulaçã_o com_ o Banco Cen
tral do Brasil, nos termos do art. I~', item II, do Decreto_ 
n9 74.157, _de 6 de junho de 1974, obedecidas as demais 
exigências dos órgãos encarregados da execução da polí
tica econômico-finan~ira dQ Governo Federal, e, ainda 
o disposto na Lei Estadual n9 2.993 de 30 de setembro de 
1984, autorizadora da operação~•. 

3. _Para atender as disPosições do Regimento Interno
_- e- da legiSlação pertinente, foram anexados ao processa
do os seguintes d_ocumentos; além dos exigidos pela Co-
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missão de Finanças, conforme o ex.am~ do parecer da
quela Comissão: 

a) cópia da Lei Estadual n9 2.993, de 30 de setembro 
de 1982, autorizando o Governo Estadual a ç:ontratar 
uma operação de crê:Oito eXterno, até o valor _Qe USS 
10,0 milhões, limite que se ·esgota com a presente ope
ração, face a contratação no valor de US$ 5,0 milhões, 
autorizada anteriormente. 

b) AviSo n'l' 1043, de 6 de novembro de 1984, da _SE
PLAN, reconhecendo o caráter prioritário da operação e 
a capacidade de pagamento do Estado, até o limite de 
USS 5,0 milhões, obedecido o seguinte cronograma ~e 
contratação; em 1984, USS 3,0 milhões; em 1985, USS 
2,0 milhões; 

c) Exposição de Motivos n9 , de de 19~ do 
Senhor MinistrO de Estado da Fazenda, favorável, en
viada ao Seahor Presidente da Rep6blica, propondo o 
seu encaminhamento ao Senado Federal, para _9s fins do 
art. 42, item IV, da Constituição; 

d) Oficio (FIRCE-CREDE n• 84/33) do Departamen
to de Fiscalização e Registro de Capitais Estraifgciros~ 
credenciando a operação -em pauta, conforme atri
buições conferidas pek:l Dec. n• 65.071, de 2.5-8-6~ e ~lo 
Dec. 84/128, 29-10-79; -

e) comportamento da dívida Estadu_al (In!~a e exter
na); 

f) Oficio (SAREM n• 1.345/84) da Secretaria de Arti
culação com os Estados e MunicípiOs, reconhecendo a 
prioridade para fins de contratação até o limite dç_US~ _ 
5,0 milhões; e 

g) Plano de Aplicação, contendo cronograma tisico, 
financeiro e de desembolso. 

5. C_om_o se verifica,- do exposto, a matêria foi detãlfiã
damente examinada pela Comissão de Finanças que,_ 
após cumpridas todas as exigências regimentais, (art. 
403, alíneas a, b e c), opinou pela aprovação da solici
tação da Prefeitura Municipal de Maceió, EstadO de 
Alagoas, nos termos do projeto de resolução que apre-
sentou, na forma: do art. l 08, item VI. _ _ _ __ -

6~ No que compete a esta Comissão examin_a~~-as
pecto jurídico-constitucional - nada hâ que possa ser 
oposto, podendo o projeto ter tramitação n'?rmal. 
~ o parecer, Sr. Presidente, 

O SR. PRESIDENTE (Lomanto JPnior) - Concedo 
a palavra ao nobre Senad.or Nelson Carneiro, para eil'!_i- _ 
tir o parecer da Comissão de Municípios. 

O SR. NELSON CARNEIRO (PTB- RJ. Para emi
tir parecer.)- Sr. Presidente e Srs. Senadores: 

A Comissão de Finanças, como c_onclusão de seu pare
cer sobre o_ OfícioS nl' de_l984 apresenta projeto de reso
lução, pelo qual fica- art. I~>- a Prefeitura Municipal 
de Maceió, Estado de Alagoas autorizaçia a realizar, co_m 
a garantia da União, uma operação de empréstimo exter
no, no valor de até USS 5,000,000.00 (cinco milhões de 
dólares norte-americanos) ou_ Q_ equivalente em outras 
moedas, de principal, junto a grupo financiador a ser in
dicado, destinada a financiar o Programa de Investimen
tos do exercício de 1985 da-quele Município, e liquidação 
de parte de compromissos externos já eXistente11 e vencí
veis em 1984, conforme o Aviso _n9 1.043, de 6 de no
vembro de 1984, da Secretaria de Planejamento da Presi
dancia da República, obedecido o seguinte organograma 
de contratações~ em_ 19S4, USS 5,000,000.00 (cinco Iiii
lhões de dólares norte-americanos); em 19~5, USS 
2,00,000.00 {dois milhões de dólares norte-americanos). 
- 3. --O Seiib.Õr Prefeito de Maceió esclàrece que .a prio
ridade de Programa de Investimentos, assim como a ca
pacidade de pagamento desta Prefeitura, jã foram devi
damente apreciados e ap-rovados pela Secretaria de Pla
nejamento_, conforme Aviso n~" 1.043, de 1984. 

4; A posição dO endividamento da Entidade fGi deti
damente examinada pela Comissão de Finanças_. 

DIÁRiO DO CONGRESSONACIONAL (Seção LI) 

5. O projeto irá atender uma área de b_a,ixa renda.da 
cidade de Maceiõ e objetjva a melhoría do -sistema viário 
já implãntado. - ~ 

6. No caso, foram cumpridas as exigências do Regi
mento Inteyno (art. 403, alíneas a) b) e c) e.-o disposto no 
art. 2~>, item IV, daRes. nQ 132, de 1982, do Senado Fede
ral. 

Assim, face as razões expostas, somos pela aprovação 
do projeto de resolução de autoria da Comissão __ de Fi

- nanças, ora sob nosso exame. 
~ o parecer, Sr. Presidente. 

0 SR. PRESIDENTE (Lomanto Júnior)--_ Os pare-:. 
ceres são favorâveis. 

COmpletada a instrução da matéria, passa-se apre
ciação do projeto, em turno único.• 

Em discussão o projeto. (Pausa.) 
Não havendo quem peça a palavra, encerro a discus

são. 
Em Votação~ 
Os Srs. Senadores que o aprovam permaneçam senta-

dos. (Pausa.) 
Aprovado. 
A matér~ vai à Comissão-de Redaçã_Q. 

O SR. PRESIDENTE (Lomanto Júnior) - So_b_re a 
mesa, parecer da comissão_ de Redação que vai ser lido 
pelo Sr. f9-Secretârio. · 

~ lido o seguinte: 

_j'ARECER N• 9;14, DE 1984 
(Da Comlssio de Redaçio) 

Red8Ção final do Projeto de Resolução n• 132, de 
1984. 

Relator: Senador Jorge Kalume 
A Comissão apresenta a redação fiÕal_do_Projeto de 

Resolução n~' 132, de 1984, que autoriza ã Prefeitura Mu
riicípa [ de Maceió, Estado de Alagoas, a realizar ope
raçãO de empréstimo externo na Valor de US$ 
5,000,000.00 (cinco rililhões de dólares) destinado a fi-

- nailciar o Programa de Investimentos daquela Prefeitu
ra. 
- Sala das Comissões, 4 de pezembra de 1984 .. - João 
Lobo, Presidente - Jorge Kalume, Relator - Alberto 
snva. 

ANEXO AO PARECER N• 934, DE 1984 

Redação final do Projeto de R~S:oluçào n~' 132, de 
1984. 

FaÇo saber que o _Senado Federal aprovou, nos termos 
do art. 42, inciso IV, da Constituição, e eu, 
Presidente, promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO N• , DE 191!4 

Aurorlza a Prefeitura Municipal de Maceló, Esta
do de Alagoas, a realizar operaçiio de empréStimo ex
terno no valor de USS 5,000,000.00 (cinco mflbões de 
dólares) destinado a financiar o Progrãma de lovestl
meõtmf daquela Prefeitura. 

O Senado Federal resolve: 

Art. li' ~a Prefeitura Municipal de Maceió, Estado 
de Alagoas, autorizada a realizar, com a garantia da 
União, uma operação de emprêstimo externo, no v.alor 
de l!SS S,OOO,OOO.OÕ (cii'lco milhões de dólares), ou o 
"tqllivalente em outras moedas, de princiPal, junto a g'rU
po financiador a ser indicado~ sob a nrie_ntação do Mi-. 
nistério da Fazenda e do Banco Central do Brasil, desti
nado a financiar o Programa de Investimento daquela 
Prefeítura, e a liquidar parte de compromissos- externõS 

]ã e)(istentes e venc~v~s em 1984~ obedecídO o 3eguinte 
crono_grama de contratações: em_ 198~. USS 3,0QO,OOO.Oo 

Dezembro de 1984 

(três rhilhões de dólares) e, ~m 1985, US$ 2,000,000.00 
(dois. miU_tões de dólares). 

Àrt. 29 __ A operação realizar-se·â nos termos aprova
do~ pel~ Poder Executivo Federal, inclusive o exame das 
con_dições creditícias da operação, a ser efetuado pelo 
MinistériO da Fazenda, em articulaçãO com o Banco 
Central dO Brasil, nos termos do art.-11', item II, do De
creto nl' 74.157, de 6 de junho de 1974, obedecidas as de
mais exigênci~s dos órgãos encarregados da execução da 
Política econõmico-financeira do Governo Federpl, e, 
ainda, as disposições da Lei Estadual n~' 2.993 de 30 de 
novembro de 1982, autÇJ_rizadora da operação. 

Art. 39 Esta Resolução __ entra em vigor na data de 
suã- puhlicâção. 

O SR. PRESIDENTE (Lomanto Júnior)- Achando
se em_ regime de urgência a matéria cuja redação_ final 
acaba de ser lida, deve ser esta submetida imediatamente 
à deliberação do Plenârio. 
~ discussão a redação final. (Pausa.) 
Não havendo quem peça a palavra, encerro a discas

silo. 
Em votação. 
Os Srs. Senadores que a aprovam queiram permanecer 

sentados. (Pausa.) 
Aprovada. 
Aprovada a redação final, o projeto vaí à promul· 

gação. 

O SR.. PRESIDENTE (Lomanto Júnior) - A Presi
dência convoca -sessão extraordinária a realizar-se ama
nhã, às lO horas, com a seguinte 

ORDEM DO DIA 

Discussão, em turno único, do Projeto de Decre
to Legislativo n~> 19, de 1984 (n~' 54/84, na Câmara 
dos Deputados), qile fixa os subsídios e as verbas de 
representação do Presidente e do Vice-Presidente da 

--República, para o período de 15 de tllarço de 1985 a 
-15 de março de 1991, tendo 
--- PARE~ERES, sob n~>s 899 e900, de 1984, das 
Comlss-ões: 

-de Constituição e Jll.!ltiça, pela constituçionali· 
dade, juridicidade e, quanto ao mérito, favorável; e 

....._de Finanças, favorável. 

O SR. PRESIDENTE (Lomanto Júnior) __ - Estâ en· 
cerrada a sessão. 

(Levanta-se a sessão às 20 horas e 20 minutos.} 

DISCURSO PRONUNCIADO PELO SR. 
MOACYR DUARTE NA SESSÀO DE 3-12-84 E 
QUE. ENREGUE À REVISÀO DO ORADOR, SE
Ri,; f'UPL!CADA POSTERIORMENTE: 

O SR. MOACYR DUARTE (PDS- RN. Para discu
ti_rJ_..!.... S.x:. Presidente, Srs. Senadores: Os Pecret.os-leis 
nQs 672 e 1.273 declaram os Muncfpios de Angra dm 
Reis e de Volta Redonda_ da área de Segurança Nacional, 
e o item VIII, da Lei nl' 5.449, fez o mesmo com o Mu· 
nicípio de Duque de Caxias, no Rio De Janeiro, determi
nando_ assim que a nomeação dos Respectivos Prefeitos 
passaSse à órbita da competência do Presidente da Re
pública. 

O eminente Senador Nelson Carneiro, através de um 
Projeto de Lei, pretende que esses Municípios sejam reti· 
ràdos da área de_Segurança Nacional e que os seus Pr~ 
feitos, após .. o prazo estabelecido no mencionado projeto, 

·passem a sei- eleitos através do sistema de votação direta 
pelo sufrágio" Universal. A lei, à qual se refere o projeto 

-do nobre Senador rePresentante do Estado do Rio de Ja~ 
neiro, ~inclui ainda, no seu bojo, mais 68 municípios, 

_também considerados da ârea_ de segurança nacional. 
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A Liderança do Governo, ao se manifestar favoraVel
mente à propositura do Senador Nelson Carneiro, o faz, 
neste instante,-oferecendo o seu voto favorável a mesma, 

, que merecerá ... 

O Sr. Jutahy Magalhães- Permite-me V. Ex• um 
aparte? 

O SR. MOACYR DUARTE -Com o maior prazer, 
ouço o Senador Jutahy Magalhães. 

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAl (Secãó II) 

contra em plenário, votar contra na Comissão da qual fti 
parte; e também--falar em Plenário. Mais do que isso. 
logo que ingressei no PDS, prucurei o Senhor Presidente 
da,República e~l-ªtel!_ç~o de Sua Excelência para esse 
problema. Mostrei que em Volta Redonda está Iocal.iZa: 
da uma das mais fortes unidades do. Exército, a I O minu
tos da usina. E Sua Excelência, em Princípio conCófdõu 
comigo e deteiminou a revisão .da enorme lista de mu
nicípios considerados de Segurança Nacional. Infeliz
mente, os que executaram o trabalho, fizeram-no muito 
parcimoniosamente, foram somente poucos municípios. 
Voltei a falar com o Presidente Figueiredo pedindo que a 
lista fosse ampliada, sobretudo para a inclusão de Volta 
Redonda, e ele recebeu, pelo menos aparentemente, com 
boa vontade o meu pedido. Neste momento, quero ren
der a Sua Excelência esse preito de justiça, e mostrar 
qual foi a sua 3tuação nesse caso. Muito obrigado a V. 
Ex• 

O SR. MOACYR DUARTE- A coerência de V. Ex•, 
nobre Sen~dor Amaral Peixoto, não precisa ser enfatiza~ 

-da, porque o Senado Federal é a melhor testemunha do 
comportamento adotado por V. Ex• nesta Casa e em 
toda a sua vida pública. 

O Sr. Amaral Peixõto ..:..._ Muito obrigado a V. Ex• 

O Sr. Jataby Magalhies- Eu egradeço a V. Ex•, Se
nador Moacyr Duarte, a possibilidade de aparteâ~lo. Em 
primeiro lugar, também para parabenizar o Senador 
Nelson Carneiro, pelo trabalho que S. Ex• vem exccutan~ 
do. não nesse fmal de legislatura, porque S. Ex• executa 
isso hã muitos e muitos anos,- mas tem sido mais feliz na 
aprovação dos_seus projetas nesse flnal de legislatura. S. 
Ex•, como sempre, anda rápido para resolver os proble
mas nacionais, porque eU mesmo tive oportunidade, em 
um pronunciamento, de dizer que se nós quisêssemos ob
ter as transformações e as mudanças de determinadas 
l~is casufsticas e leis autoritltrias, o fizéssemos logo, antes 
da eleição, porque, após a eleição, quando a pessoa assu
me o poder e sente o gosto do poder, começa a não que
rer mais mudar as leis. Então, ~ preciso fazermos isso 
com certa rapidez, e eu pediria até a S. Ex•, o Senador 
Nelson Carneiro, para ver se-apresenta tambéni Um pro-
jeto para fazer com- que h.ja eleições nas estâncias hid;ro~ _ O SR. MOACYR DUARTE - Praza aos céus, Sr. 
minerais, porque há muito tempo nós estamos tantando - -Presidente, que os vaticínios dos eminentes representan-
isso e nãó conseguiinos.- Então, v. Ex• talvez conseguis~ tes da Bancada do PMDB se confirmem e se concreti-
se, através de uma lei, fazer também com que tal ação se zem, e que S. Ex•s, na próXima Sessão Legislativa, ve-
realizasse. E eu falo essa questão de que quando se chega nham a se manifestar também favoravelmente à apro-
a sentir 0 cheiro do poder, começa-se a esquecer da ne- vação dessa matêria ensejando assim a Sua conversão em 
cessidade de se modificar, e aqui vim para apartear 0 Se- lei; que não_ encontrem obstáculos por parte do GOver-
nador Pedro Simon, porque eu fiquei estuslasmado ao nadar que deverá assumir o Poder a 15 de março vindou-
escutar, no meu gabinete, 0 pronunciamento-de S. Ex•, ro,·e que a·autonomia de todos os municípios brasileiros 
sempre vibrante e sempre falando coisas que nós temos seja restaurada, para que o povo possa, manifestando-se 
que concordar, mesmo quando estamos em campos livremente, escolher os seus representantes. O Senado 
opostos partidários, mas "S. Ex• falou de que V. Ex• tal- Federal vai aos poucos, paulatinamente, 
vez pudesse utilizar 0 voto de OpOsição_ pela primeira compenetrando-se de suas prerrogativas e procurando 
vez. E, se isso fosse realidade, se nós jâ estivéssemos na expungir do elenco de nossa legislação aquelas leis que 
'oi)o~ição, seria até conveniente, porque coinpanheiros nasceram numa fase de autoritarismo e arbítiio, fefiz-
mens -da Bahia, vereadores de municípios da área de Se- mente já ultrapaSsada. 
gurança Nacional estiveram com 0 Dr. Tancredo Neves, Foi uma honra para mim, Sr. Presidente e Srs. Sena-
pedindo para fazer com que esses municípios tivessem dores, exercendo eventualmente a Liderança do PDS, 
eleições diretas, logo no início do seu governo, e a res- dar o meu voto favorável à aprovação da propositura do 
posta que receberam foi: "Não, agora, nós vamos no- nobre Senador Nelson Carn~iro, e, futuramente, quer no 
mear os nossos, porque eleição de municípios de área de exercíciO de uma também eventual Liderança, quer no 
segurança nacional é um ãssunto da área de segurança desempenho de minhas atividades de mero integrante do, 
militar. e é um assunto que nós temos que ir com muito futuro Partido da Oposição, também serei coerente e ha-
cudado. Então, vamos pensar em-nomear-os nossos pre~ verei de me manifest~r a favor desse projeto de lei, na 
feitoS". Por isso é que eu digo: vamos aprovar logo essas certeza de que elC, convertido enl lei, ateiiderá aos an-
leís, antes da mudança do Governo, porque, quando seios e às aspirações das populações desses municípios, 
chegar lá, eu tenho muito receio de que tudo aquilo que hoje impossibilitados de elegerem os seus prefeitos. 
foi p~ado durante 20 anos, Sejã: esqueCidO. Faço votos, Sr. Presidente, que o futuro Presidente da 

O SR. MOACYR DUARTE - Agradeço o aparte 
com que o nobre Senador Jutahy Magalhães· me distin
guiu, e acho mesmo, Sr. Presidente, que pelo simples fato 
da Bancada do PDS ter concordado na votação dessa 
maté.ria em -primeiro turno, transferindo a sua votação 
última e definitiva para a próxima sessão legislativa, fê.. 
lo, p.orq_ue deseja dividir as responsabilidades de um pro
cedimento desta natureza Com a fUtura Bancada Majori
~âria e com o Governo _que se investirá a 15 de março. 

O Sr. Amaral Peixoto --Permite-me um aparte? 

O SR. MOACYR DUARTE- Ouço, co-m muita hon
ra, o aparte do eminente Senador Amaral Peixoto, a 
quem rendo as minhas homenagens. 

O Sr. Amaral Peixoto- Muito obrigado a V. Ex• Sr. 
Lrder, eu gostaria de fazer uma declaração: a minha opo
siÇão a essa ·perda de autonomia de Angra dos Reis, Du· 
que de Caxias e Volta Redonda, não se limitou a votar-

República seja sensível aos anseios e aos apelos dessas 
populações, e que não venha a criar dificuldades no sen
tido de que as seus anseios se tornem realidade. 

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

GRUPO BRASILEIRO DA UNIÃO 
INTERPARLAMENTAR 

REUNIÃO DA COMISSÃO DELIBERATIVA, 
REALIZADA EM 30-11-84 

As dez horas do dia trinta de novembro do ano de mil 
novecentos e oitenta e quatro, reune--se, em sua Sede, a 
Comissão Deliberativa do Grupo Brasileiro da União 
Interparlamentar, presentes os Senhores Deputado Edi
son Lobão, Presidente, Senadores Josê Lins, Primeiro 
Vice-Presidente, e Humberto Lucena, Segundo Vice
Presidente; Senadores Saldanha· Derzi, Jorge Kalume, 
José Fragelli, Gastão MUller, Nelson Carneiro _e Alberto 
Silva; e Deputados Marcelo Unhares, Ubaldo Barêm, 
MerD.bro do Conselho Interparlametar, Ruben Figueiró, 
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Paes de Andrade, Membro do Conselho lnterparlamen
tar, Furtado leite, Daso Coimbra, Ossian Araripe e Si
queira Campos. Ausentes. por motivo justificado, os Se
nhores Deputados Sebastião Rodrigues Jr., Secretário, e 
AfrísiO Vieira Lima, Te-soUreiro. Havendo número legal, 
o Senhor Presidente declara abertos os trabalhos e co
municã qú-e;·em. rãzão ·da ausência do Secretário e de seu 
substituto legal, nomeia Secretário "ad hoc" da presente 
reunião o Senhor Deputado Marcelo Linhares. Prosse
guindo, Sua Excelência submete à apreciação dos Senho
res Membros os pedidos de filiação formulados pelos Se
nhores Deputados Denisar Arneíro e Jorge Leite, que 
são aprovados. A seguir, o Senhor Presidente informa 
que a presente Reunião se destina à eleição da Comissão 
Diretora, que dirigirá os trabalhos do Grupo durante o 
biênio mil novecentõs e Oitenta e cincojseis, e dos dois 
menibros do Conselho Interparlametar, também com 
m_andato de dois a1;1os. O Senhor Presidente convida 
para escrutinadores os Senhores Deputados Paes de An
drade ·e Ulbaldo Barêm. Tem início a votação que, nos 
termos do artigo vinte e quatro do Estatuto, é realizada 
por escrutínio Secreto. Encerrada a votação, é aberta a 
urna e encontradas dezessete sobrecartas. Apurados os 
votos, constaJ.a-se que dezessete foram dados à chapa en
cabeçada pelo Senhor Senador Saldanha Derzi. O Se
nhor Pres_identC dec_lara eleitos para os cargos de Presi
dente, o Senhor Senador Saldanha Derzi, de Primeiro 
Vice-Presidente, o Senhor Deputado Josê Penedo, de Se
gundo Vice-Presidente, o Senhor Deputado Fernando 
Lyra, de Secretário, o Senhor Deputado Jorge Uequed, 
de Tesoureiro, o Senhor Deputado João Rebelo, e, para 
Membros do Conselho fnterparlamentar, os Senhores 
Senadores Aloysio Chaves e Humberto Lucena. 0.-~Se
nhor Presidente formula aos eliitos votos de uma pfofi
cua gestão e convida o Senhor Senador Saldanha Derzi a 
fazer uso da palavra. Sua Excelência, em nome dos de-
mais integrantes da chapa consagrada e no seu próprio, 
declara que o trabalho da Nova Diretoria será _em prol 
do engrandecimento do Parlamento Brasileiro, tanto no 
plano nacional como no internacional, esperando poder 
contar com a ~ontribuição de todos para o crescente 
prestígio do Grupo Brasileiro no âmbito da União Inter
parlamentar. Nada mais havendo a tratar, suspende-se a 
sessão para que se lavre a Ata. Reabertos os trabalhos, é 
a mesma lida e aprovada. Eu, Marcelo Unhares, Secre
tário, "ad hoc", lavrei a presente Ata, que irá à publi
cação. 

INSTITUTO DE PREVIDfNCIA 
DOS CONGRESSISTAS 

ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA, REALIZADA 
EM 20 DE NOVEMBRO DE 1984 

Às dezessei~ horas e trinta minutos do dia vinte de no
vembro de mil novecentos e oitenta e quatro, sob a Presi
dência do Senhor Deputado Furtado Leite e com a pre
sença dos Senhores: Senadores Nelsqn Carneiro eJu~hY. 
Magalhães, e Deputados Nilson Gibson, Floriceno Pai
xão, Fernando Cunha e Francisco Studart, reúne-se, em 
sua sede, o Conselho Deliberativo do Instituto de Previ
dência dos Congressistas - IPC, a fim de tratar assuntos 
diversos. Lidã e aprovada a ata da reunião anterior, o 
Senhor Presidente inicia os trabalhos, quando submete i\ 
apreciação e aprovação do Conselho Deliberativo as Re
soluções números oito, nove e dez, todas do ano em cur~ 
so, que estabelecem, respectivamente, novos valores às 
contribuições para Caixa de Pecúlio do IPC, eleva para 
vinte milhões o teto máximo de empréstimos à segurados 
e reajusta as gratificações concedidas aos servidores do 
ConB:ú:sso Nacional à disposição do IPC. Após discus
são as ResolUções são aprovadas por unanimidade. Em 
continuação, de acordo com o disposto no artigo doze, 
inciso III da Lei número sete mil e oitenta e sete, de mil 
novecentos e oitenta e dois, o Conselho aprecia e aprova 
o Balancete Patrimoriial e o Demonstrativo das Receitas 



4924 Quarta-feira 05 

e Despesas relativas aos meses de maio, junho, julho, 
agosto e setembro de mil novecentos e oitenta e quatro. 
Prosseguindo, o COnselho Deliberativo aprecia e aprova, 
à unanimidade, os seguintes processos, deferidos ad refe
rmdum pelo Senhor Presidente: I - de averbação d_e 
mandato dos seguintes Parlamentares: Fernartdo Soares 
Lyra, Moacyr Torres Duarte, Jos6 Hugo Mai-dfrii, Rena
to Bernardi, Josê Mauro Castelo Branco Sampai(f, Afrf
sio de SouZa Vieira Lima. 2 _;_o de inscrição como segura
do facultativo dos seguintes ~rvidQres: JoSé Gci.nçalves 
GUimarães, Herbert Lima de Albuquerque, Neuza Mad
sen Arruda, lrma Pereira Freitas, Emfdio Vitorino de 
Almeida, Gilberto Favieiro~ Ronaldo Duarte Costa, Lá
zaro !saias Pereira, Márcia Maria Amorim BeVenuto, 
Gilson José de Almeida Mendes, Giselda Leite Martins, 
Jesus Bazilio Teixeira, João Carlos Feichas Martins, Jo~ 
sé Abadia da Fonseca, Antonio Gilberto da Silva, Car~ 
los Antonio S. Santos, Dalvina Vieira Isaac,- David An~ 
tonio Pereira da Silva, Eurípedes Barsanulfo de Moraes, 
Lais da Rocha Varella, Magali Rochael Correa, Ana 
Maria de Castro -Jerohyino, Marina Lopes Moraes, Ma~ 
ria de Fátima S. Mattos, Ivan da Costa Oliveira, João 
Caninde Tolentin_o Ribeiro, Regina Mendes Pefeirã, Ro~ 
naldo de Moura Brito, Sandra de Fátima Carneiro, Sau~ 
Jo P:imentel, Zulmira Martiris da Costa, GerUsia~Gomes 
de Lima Araójo, João Basco Vieira Toledo, José Carla$ 
Macedo, Amarildo Osmar da Silva, Edmilsori "Oliveira 
dos Santos, Júlio Sérgío-de Maya P. Moreira, Arlindo 
Augusto Santos Porto, Alvaro Bastos do VaUe, Morvan 
Aloysio A. de Reu:ncte. Em-cci_iltiriuação, o Senhor Presi~ 
dente, Deputado Furtado Leite, comuriica aos Senhores 
Conselheiros sua imensa satisfação por ter sido _aprova:~ 
do pelo Congresso Nacional o Projeto de Lei número 
três mil quatrocentos e setenta e sete, de mil novecentos e 
oitenta e quatro, de sua autoria, e que jã foi encaminha~ 
do à sanção do Excelentíssimo Senhor Presidente da Re
pública, General João Baptista de Oliveira f<:igueiredo. 
Comentando, diz- que, sensível as queixas e disposto a 
atender aos anseios dos s_egurados do IPC, elaboro_u Q_re- _ 
ferido Projeto que ora encontra-se prestes a ser sanciona
do. Confia no- êxito da proposição, a qual contribuifá 
para ampliar o beneficio futuro dos segurados e em con
trapartida fortalecerá o IPC com o aumento deaua recei
ta. Portanto ~pera ter corrigido essa lacuna na legis~ 
lação do IPC, uma vez que a preocupação e o objetiVo 
desta Presidência é atender aos reclamos e às necessida
des dos segurados, tendo em vista, principalmente, a rea
lidade da atual conjuntura económico~social do País. O 
Senhor Coi'lselheiro Deputado Nilson Oibson solicitã e 
lhe ê concedida a palavra, ocasião em que-tece cottside~ 
rações diversas a respeito -do bom funcionamento do 
IPC, constatando um trabalho sério, responsável e pro fi~ 
cuo, voltado para o engrandecimento do Instituto, apre
senta, inclusive, votos de congratulações à sua Adminís
tração, especialniente, ao Presidente Deputado Furtado 
Leite pela sua incasávei d,edicação ao IPC, dedie3_:ção 
essa que. agora deverá ser coroada de êxito, com a_ prová
vel sanção do Projeto de Lei número três mil quatrocen
tos e setenta e sete, de mil nÕvecentos e oitenta e quatro;_-
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Projeto esse que trará benefício!> para todos. Portanto, 
rendo homenageqs ao Deputãdo Furtado_ Leite, homem 
digno e honrado, que tem feito de sua vida {iú!>lica um 
verdadeiro apanágio de realizações e com o_ qual tenho o 
prazer e a honra de conviver e privar de sua amizade. Os 
demais Conselheiros endossam as palavras do Deputado 
Nilson Gibson._Sensibilizado -o Senhor_ Presidente Qepu
tado Furtado Leite agradece tão desvanecedoras pala
vras, dizendo que são manifestações dessa natureza, que 
lhe dão _ forças para prosseguir na dificil carreira que 
abraçou- a vida pública. Nada mais havendo a tratar, 
às delenove horas e quatro minutos ê en~rrada a reu~ 
nião. E, para constar eu Pe:dro Alves de Freitas, Secrc> 
tário, 1avrei a presente Ata que depois de lida e aprova~ 
da, será assinada pelo Senhor Presidente. - Deputado 
Fu_!fado Leite, Presidente. 

RESOLUÇÃO N• 8/1984 

Estabelece novos valores às contribuições para a 
Caixa do Pecúlio do Instituto de Previdência dos 
Congressistas - IPC. 

O Conselho Deliberativo do Instituto de PreVidência 
dos Congressistas - IPC, ante o disposto no art. 52-da 
Lei n~' 7.087/82, combinado com o art. 61 do Regula~ 
mento Básico, 

RESOLVE: 
Art. l~' Fixar, para o exercicio de 1985, os valores 

das contribuições para a Caixa de Pecúlio de quç trata _a 

Resolução_n~> 6/1983, na forma que se segue: 
a) contribuição mensal - CrS 16.656,00 (dezesseis 

mil seiscentos e cinquenta e seis cruzeiros); e 
b) contribuição para o pecúlio CrS 55.520.00 (cin~ 

qfienta _e cinco mil ~_quinheqtos e vinte cruzeiros); des· 
contada na forma ~tabelecida no § 3~' do art. 61 do Re
gulamento Básico. 

Art. 29 Esta Resolução entra C(m vigor na data de 
sua publicação. · 

Art. 39 ___ Revogam~se as disposições em conttâ._ri_Q. 
Brasflia, 20, de novembro de 1984. - DeputadQ Fur

tado Leite, Presidente_- Deputado Nilson Gibson, Con~ 
selheiro- Deputado Carlos Wilson, Conselheiro- De· 
putado Floriceno Paixão, Conselheiro - Deputado 
Francisco Studart, Conselheiro - Deputadq Femmdo 
Cunha, Conselheiro --Senador Jutahy M•galhães, Con
selheiro - Senador Nelson Carneiro, Conselheiro. 

RESOLUÇÃO N• 9/1984 

Altera dispositivo da Resolução n"' 3/1984 e dá ou
tras piovidências. 

O Conselho Deliberativo do Instituto de Previdência 
dos Congressistas - IPC, no uso de suas atribuições, 
~RESOLVE: -

Art. l~' Fica estabelecido que, observada a disponi~ 
9ílidade finanCeira do IPC, o teta n\_ãxirit"o para eril!'téS~ 
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times aos segurados ê de CrS 20.000.000,00 (vinte rnf~ 
lhões de cruzeiros). 

Art. 291 bEsta Resolução entra em vTgor na data de 
sua PublicaÇão. - -

Art. 39 Revõgain-se as disposições em ·contrário. 
Brasília, 20 de novembro de 1984. '7": Depl:!tad9 Furta.. 

do Leite, Presidente- Deputado Nilson Glb90D, Canse .. 
!beiro - Deputadq F1oriceno Paixio, Conselheiro -
Deputado Francisco Studart, Conselheiro - Senador 
.Jutahy M~galhães, Conselheiro -_Senador Nelson Car .. 
neirol Conselheiro - Dep.utadq Feruando Cunha, Con .. 
selh~rõ. 

- ~~RESOLUÇÃÓ N• 10/1984 

Reà)Usta os valores das gratificações dos servido
re'sliO -COngresso Nacional à disposição do Instituto 
de Previdência dos Congressistas e dá outras provi
dências. 

O Coilselh__o Deliberativo do Instituto de Previdência 
dos Congressistas - IPC, no uso de suas atribuições e 
consoante o que determina o_ inciso_ IX, do art. 12 da Lei 
n"' 7.087, de 29 de dezembro de 1982, 

RESOLVE: 
Art._ }9 Ficam reajustados em 20% (vinte por cento) 

os atuais valores das gratificações aprovados pela ResO
lução n~' 7 I 1984. 

Art. 2~> Continua em vigor _o disposto no art. 29, da 
Resolução n9 8, de 17 de agosto de 1983. 

Art. 3<:> As gratificações aprovadas por esta Reso~ 
luçào são devidas a partir· de l"' dt! dezembro deJ984. 

Art. 4"' _ A presente Resolução entra em vigor a pa_rtir 
desta data. 

Art. 59 Revogam-s~ as disposições em contrário. 
Brasília, 20 de novembro de 1984.- Deputado Furta

do Leite, Presidente - Deputado Nllson Gibson, Conse
lheiro --Deputado Florlsceno Paixão, Conselheiro -:
Deputado Francisco Studart, Conselheiro :-:"" Senador 
Jutahy M'agalflães, Cosdheiro - Senador Nelson Car
neiro, Conselheiro - Deputado Fernando Cunha, Con~ 
selheíro. ~ 

PARECER DO CONSELHO DELIBERATIVO 

o· Cons"e!ho Deliberativo do Instituto de Previdência 
dos Congressistas, nos termos da competência estabele~ 
cida pelo art. 12, item III, da Lei ri9-7.087, de 29 de de
zembro de 1982, tendo procedido ao exame do Balancete 
Pã.irirtü)nial e do Demonstrativo das Receitas e DespeSas 
r~fe"rentes ao perfodo de 1-la 31.5.84 e do Demonstrati. 
vo d~sReceitas_ e DespeSas do mês de maio/84, é de pa~ 
recer que os mesmos se encontram côrretos e em boa or~ 
dem, satisfazendo, assim, as exigências legais. 

BraSJ1ia- DF, 20 de novembro de 1984.- Deputado 
Nilson Gibson, Conselheiro - Presidente - Deputado 
FlOiiceno Paixão, Conselheiro- Senador Jutahy Milgll
lhàes, Conselheiro - Senador Nelson Carneiro, Conse
lheir_o- Deputadry FerDando Cunha, Conselheiro:.... De--
puta~do _Fr_ucisco Studart, Conselheiro. 



Dezembro de 1984 DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção 11) _ Quarta-feira 05 4925 

7.t:!OO~,\Tl\'"O 

7.100--~ 

;:.:;., - Ear...::o.- C/J.:.o.,l...m:o 
:'l:J.- br.co .to 'Grull S/ A 

~~ : ~":• r..":~ic:• F::;:;~lto 
7131.- "Or:er Si,;;~r~ 

7,:!\JO-BBÜ:!.Õ.\'1:1. 

";.:l:!- n...,.;&iu• ll,uu:!.-ioa C/Pr~ H""' 
";::l.:.-n ..... ~ .... ·•ll!.·· .... ~ 
7'-15- L!tr.as do ..:i:.blo 
7:!7 - E=~ &o L..•~•u-.. ~ 
~!5.;. .!.\~• do> S,r.._"' do a.-.. u S/ A 
7:..:1- E::.,«sttn<>a Slçl.,.&- Anrbadoa 
~-L;:r:·at!...,. Sinplea-- ll•r>eo 
:-;:3- 1:..,.-..;.h...,a St:.l'h·• - Üpcdal.a 
7.:)."1- ~:<!:>""• C/,\J'll<"a~io E..p<-cl.t 
:"".Sl -.Cor.U'.Ib • .:,......,, Ant .. rt-• a ltcccbu• 

C'l- c.. ci:...r.. -
7:SJ .,._ )<n"<><." R .. ,..,bcr 

~-s - '\.'>~r M,!n-

7•200'- .\J!\.:0 P~SI!.\~E.~TE 

';"jl.;) - t...,. ..... r;u . ..,..nt..., c Ir1atahçÕu. 

7311 - Jl.i....,.hu ... , lll.>tor.:a "' o%>-llloa 
73!7- kr.a I::>Õ•·cu • 
731S- I!.Õ•d& e lt"'!'-hloa 

T~.U. ro ,UI\'Ch,.,, ••• u••••••••••••••••••• ....... 

;,í I • ?"

:\t6S 'f.:;Í(í 'N.rií~' 
(he(,. d.o-~Ç'io de CantabUida.

~ador"&••IL:<c...::fcio 
CftC-.iF ZlO] 

.~~-
1;0:10'.,._11.1:&.1L\'i CCf'l'!l.'.f/.s 

1i~: ~~:.::~~~~~~~c .. t:rto-
OI - O. ci-ara • -
02.- De .S..D&<k 

1112- Cez>trJ.Iouiç:Õaa S.• J'aa~lhth"' 
01- o. c ...... 
03 - Doo Prod....,n 
ot.- a.r co 
os-a.rS? 

111]- C..r.tribul~a doo P•nalonhtu 
lll4- CortrlboJIÇÕ.a p{Cooopl-· do c..r;acla 

01 - S..~~radoa OWi~~:atÓdoa 
1!.15- <:or.tribui~'io d• 1!.o.nr;lato 

1·:::::0-JI!:t",_!HPUfi\C\'TOJ,. 
!.U.t. - J\lroll Go Letra& de C".-bio 
U27- Jur010 "'Ycr Siaflt" 
1231 - Juro• &r ~it,.. Baneârioa 

- %]8.933-917 ,oo 
~ 

"]2.616.27],00 
l]i..888.1)6,00 

· 5Jl.<J:JJ;cx,. 
l2.o6G.OU.,OO 
5.020.215,0C 

01- Pr~ fll<O 161.,1~1.006,47 

o«--F<>·•;;.~no;• ~ 
12:3$ - Ju""" s/o..ll'f'r• C/,o,plico qpcclal 
l2!l - J .. ...,.. d. úopr. Sh•pl.,. 

01 - :O:.,,....,aia 81.9.222$],00 
c2.- l.a;>od..!a lJ.@.ooo.oo-

IU.Z - Alu;...Óia 
l2!J.- L'l~ld•ndoa .. Pw-tlc:!Pa~õ.t.a 118 S/4 

l,!J» - 'pm.,IT .\'> (f. TP,S\I1.~r,·.-:r A.'i C()CI~TÇS; 

lLJl - Co~rlbui'O;;.,• da Co..,at"a 
l!..t.l- Cor.tritN1~•• d, Senado 
lU]- Contri!NtçÕ,.. <lo> Prod""" 
1~- Co~rU•• Dooor. t:e Salc:O .» DL:n .. 

u:: ~~bulçÕu oi .. ,.,.. .. 
ot- s !;;,.,~;,C"....,.. Ioo.o».oco,a:. · 
04- .SU~· .... no; ... s.. ....... o ~ 

1.500- PL:::<.n..s. -:~n't!'s..s 
1510- Jlo,:Jtp • J cA 11or'a. 

02.'- Soln-. &pÃau...,. S!.Plia 
Ot. '- S..bn. Al,..;ucl 

1515 - Tua d-. At:tcetpao;ão 
15)J- Ceal...;.a 5/S<:,.ur<» 
15!:0- O..traa ltecdtaA DiYOraaa 

frv;;.,j,y~ · 
JLCCi~~ ~OJ.<.l.(!t 

O>et• ~ Soi<;ao .,:... Conhblll.cbda 
Cont~<lora c• L,..,,..,[cio 

a.c-IF 2109 

I!;m'I'l'l!'rn Dto: rRl'\ll~ICIA IDS o:I~III:SS1SfA.'J 
BALA.\CO P~TRIU.l'I.IAI. Mc~mwn UI 11 ..()'",.1$4 

7·~.di3.04 
7-7t.7.264.JJ 
1.752.é33,00 

557-!.'08.81.0,14 
~ 

t.ODO.ooo.o:::o,oo 
(S."26t..&l7,7t. 

l.65'7.0Õl.8?J,ó8 
- J7.6~,G8 

9U..Q:).oo 
1.99·237·191,00 

t.~z.m.l21i,OO 
,ff.lQ.OOO,OO 
6,971).81),28 

217.0)1,,00 

833.%,88 
~.ns.tt.7,66 

62~.00 J03.886.ct\•;.S' 
6.!)62.G!J0.947,ZO 

8.000-PASSI\'0 

8.100-~-

811) • .cr..c~o ..... p/hcÚlio ~.arl ....... ntiLI' 
811~- er.&:> .... IXYOro.oa 
$115 - frpo•to do RGndo ltetl,do na Font<o 

8,2CO - Rl.SEliV.IS DE Fl:~ttls" 
8210.- Fundo de -Co.r.,ua 

S.)Xl-~ 
8]10- Bc..., ...... ,.. 

01 - tl<:...,I'Yas p/lloMí[cio• 
a--<:ont,.tk:r 9U..l61o68]10J 

f.S.ta~.ce~.oo 
<fi7,J;;),Ij.i:b,~7 

~ 

02- Ruer~aa l'.o.ta.tutâr1u !O?.t>!O.f21 00 l,)L$.l!Q2:,t~,OO 
8))3- Rcs,.lhdo Oj:.<:ractonal 

01- E.o.arc[cloe Antorl-• 8::;,6,1,01,..667,90 
02- E>!crcfc1o Aluai J,O".J\.10'>.17' :<.2 J,gU.,S07.81,7 0 12 

8)1,0 ~ l'tc&<:rn. <li< Rc ... vallaçÕ.a 
c~o .. Bona r..;.,.~. Mz.Jizo.roz.ra 

8.1,00 - TRA~.~TTiiRT AS 
84~0 - llc<><>btdtt p/Conta d. Se-~• 

Ol· Çl_&• Sul Ar!oé'rica 
04· Cia, lnhrnaclo>tl&1 
OS - Clao Aüinftu 
oú- C1a. .Uhr:Ça da Dahia · 
rt'/ • Cla .. c....,..,-...., 

TO'JAL 00 PASSIVOiooo"''''"''"'''"'' 

L,fí'fi,t;Z,6l 
t,,))J.l9L.~ 
J.9Z';.fl<,,,l6 
L.UG.oe.l.,65 
2.'é'l.!':;'•.OO 

Dru.flia-IF o 1 31 c&. IOdo do 1964o 

~dt.it)fl; 
PtlJlO Al.VI::S m: FRt:IT"A$ 

Di.Mitor E>:<foutlvo 

us.u6.573,oo 
7$.t.7G-?"..S,OO 

420-.t.67.cn6.6b 
-no.7()D,t20,:» 

l,.80.2&9.7..6.J4 
J6,6J.4,J52.,00 

- BQ0,7llo92Jr00' 
17olo.;.8)1,01 

~ 

lol14o]t.6.0U.,OO 
412o727•41So00 
- 7t.t..m.oo 

J!(C;f1TtTO !E PRI:\'Jrf'ol::TA ros CX'Ilr.llfSSfST,\5 
ll..\lO.\SHI.'Çií) lU CO!o.TA "K.Cio.ITA r. IJ.<:P,_<:J,~ 
DA!.A.,O:TI. OO:II.'LAitl n·: 01.01 A JI,I.Y,,I\t 

l-100. oc:srt . .'\.~ 11. ctSTEro 
]113- Cnt1Cic:o\'<><'a a Strddor~o 
)l)J • S..rv1Ç<>a <ic Tei"'CCii'Oa 
311,0 • Sc~;uroe C/Incênd1o' 
3160 - Cc>M<:n. <A lo!iq., !.Otorea o Apar<olhoa 
3170 - Do•pc•u Dl.vcr&ao 

]olOO- U..."f'f.,<;.l,."" n:·TR.,,;,cf'l.f!Í.~!..._o: d>RR .. \'T!.S 

J200•Pcnsoeo aEx·Co:mtribui.nt .. a.~icalori ... 
_ ~1 ~ Pena2'o• a E,...C.,ntr~buint"<:a F.o;ultati~·
~ J282. ~ P.nao<ta & Scncrlel..-1.,. 

,J2.:iJ- PcMÔô• • lktncrielàr1oa Eapcclata 
J290 ~ .&o.d.Uo ao Fundo Aaatatenci&l 

-~--z6.54-=i.OO 
- 97:·~ss• ,:;::o 

tit'V • .::tó,t.S 
Z:S.C51.,'?() 

},,,.-.~$..\ 00 

60,>.-;u.~.oo 

515-~·...:;:ll,ro 
W.S.õts.;:a,ro 

:::.-;"<51.1J<.~.~'3 
I t.:•,O.,.;>.'!f>,~'C' 

TOTAL D.\ llUII'E'SA• .. , ., ..... o ...... , , , ..... , ou• 

Super•vit l.'erlt. ro pcro 6oo 01,01 a :;n.05.S!, •• O 

TOl'Al.> ........................................ . 

l9.~J..<SI.,C2 

l.3;-Q.t!J.$!..3i' 
~ ...... ;;;,_h ..... l ... ,._._ 

#/.~--------
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ISSTin:TO IX 1'!1!.\'Jrf.:o;cU D:lS CO'[;J!LS.<;TST,'I.S 

~·O!'"~'"'~'~·'P~"'~"~'~""t"~·'~""'~a~"~'~'-""->·~;:cM»:>•-R l C E I T A S. 

~.oco- PJ.O.il.j.'> r.wr-~:.n.c; 

1.!00 .. ,!":::!T"' tl"~~·.i~I.\S )olOO- IJ,f;f'[~\.<; IT. ctSl'õlO 

~"~ 11. , .. ,;,, '"" 1-'~' 

DE .; r I ~ IS 
JoC\.'\l- U ~q ".'~ ,._·~~r'õ;r~ 

lHl - C..r.n·tt.~i~Õ<>• Ses,; o Obrt::atori<K 
o1- n.. c ... ~.... sG.o)).638.oo 

]113 -_cr~IU'leaÇO<'L a :S..r•l.;.,,.... .. 
31.::0- Servlçcos de T<•rc<tlroa 

6::;..;."',-:"\• • .-\.' 
;..:.;..;~·5.00 

02- Ib,Soonacio ~ _6J,?(i8o9J3,00 :n70 - Dosp<-a ... Dh ..... ,.. .,., •• 1p ..... ~- 7-007-~.õo 

111.2 - Coctrto....tçW. 5cc• f.acultau-
01- c.. c-. 
CZ--0..~ 
Ol- :to PI"''WAea 
CL.-CLICO 
os- a,.l' s .. . 

lllJ, - C..r.trl'bui\Õo.;~ dor l'e,..lonht• 
uu.- eor.trt.boal';'j,i"· p/c.pt ..... c~ot c.nnc~.. 

01 • :S..;:'Jn.:O• Clt.rl~atÓrl06 
1U5 - C..t!l"lt•oiç:ÕC..:.. !<:..,.,~to 

1,0!00- rE::'~TT.\ P.Uli!'IJ'·HL 
r..:..u.- ,_ ...... de Lotr&& u. c,.,.blo 
Ill7- ,,,,._ ~r \i;ht" 
l.l)I- ,.,.., .. ..;. O.p(:.it-llarw::Úi-

14.SJJ.no.co 
27o:Jl5..Sl6,CXI 

106.3111>.00 
J,t:;s.i!§,co 
I,QI"",;,.moo 

01 - Pr.,zo H:oo 66,4LS.OJ6,CO 
('.~-FoL'p.aT.Ç.. ~ 

U:$- J<J..,. :./t.apr. C/Aptlco hpodd 
l.O:U • ", .......... .;,. Lopro Sbpl .. 

C! - !-or:">&J.a __ %Jl_,J71.17),CO 

~: ~;~~::· 1..n5.ooo oo ~-

l,I,CO- J'Lr;F.+T.O,.'i- !:t: Tf'~" .. <.J1Pr•;r;"' .. <:. (XIIIIt~.,n.s 
ILll - Co>'.~nt.~·~..,.. ... .: .. c...o .. ra 
1LI2- Cc.r.trlt...i.;;c,.._ C::O S.r.•ao 
l!B • C..Mrítui~<.e .. iio Pr-otõ»e·n 
l!UI - Cor.trl.!t• O.cor. """ S..ldco D:tá.-1-

01- c ....... -.. -
t~.e.o- Contri.tu.I<;Õe• Di.>cn.d 

01 - s..:t.-.•...;:0, c"a~~.n ~ so.coo.ooo-,CIO 
O~- .SO.!:.ano;"iõ· S..u.:O q 100.000 <XI 

l.so:;'- U.--:l!"T'-'> Pll"o.l-'-'i'-Ji 

t;;to - ""--lt ~ * Juro:.• o:.c- Jbra 
C2 - Sotrt ~~t ;..,, Sl~~~pl•• 
c:..- Sob ... .u .. ._ ... , 

1515 ~T.a~~ .;_~ lu:hcipa"<~ 
t:;_:p - e-h.;;..; ~/Sez•lro.:~o 
t:;:;,o - Cutrd Pc.,..11as Dh-cr&as 

TOTAL- DA lttO:ITA< •• , ...... ,,.,,., ..... ,,.,,,, 

fc~.~/'.if.J;a~_MA. 
VL(~Q"O$~U: 

O...i• w. s.çü. <A Contabl u~ 
Cont..:..ra - Eao~rclc::lo 

ate-U' 210) 

PARECER DO CONSELHO DELIBERATIVO 

O Conselho Deliberativo do Instituto de Previdência 
dos Congressistas, nos termos da competência estabele
cida pelo art. 12, item III, da Lei n"' 7.087, de 29 de de
. zembro de 1982, tendo procedido ao exame do Balancete 
Patrimonial e do Demonstrativo das Receitas ç_ Desp~s 

7olOIJ - Df:JIO',I\H.. 

. 71210 - s_. C/l.la•l•nto 
71'21- a..-dco ..... 1 5/A 

7.o::tO•Al'iYO 

71JD - a.- C/OM.-• - -rr:-u 
71..Jl - Cd.u ~l.cll ....... .t 
71JC.-.,..,. !'f.ll;ht• 

7.2:/XJ--~·.o,L.f,tÁ\"t.L 

72!2 - ~r..õ.l.t-coo- ............... e/Pro- .. , .. 
1211. - . ..__...,,... m.-
7-215 - Lo.tr• .C:. ~-lo 
7217.~ f""* « 111-t~o 
-,:2&- ~· -.:o•a!IO<Iololl....,.n t;/A 
70-~~u-!'A...,..•-""~ 
ozzz;:- ~ltt.:oo.Sloops--• ...... 

7Ul--.t.....;.u.-~-~-· "'1Z:Jt--.:..s----- CfApoltq;ãe ......... . 
'12:51-c:aat:ria... ......... ~ .. ........ 

'"• ot-a.~-
"P!Jl.- _,_ • ~ 
_O';-.,....~· 

7,7»- (lJ''O. f'fl.U'.I."'TL 

. 7JIO- -~,.."'- .. ln.td&ÇÓu 

. 7lll - ~~ .... ~ "-- • /opanll-1011 

7317- s..- r..;. ••• 
7;p5- ~:.;..,.,. • tt-CH-

Tar& m AfU"Oo ......... ., ................... _, 

A_,.,_ v:v.J.;0u_t.t-w. 
Y{f'eu,.~or, tCU·;LIII 

O..t"• 411 :kç'áo d• Sontabt lhla.S. 
C:..ntadora •• r....rddo 

OIC-~ 2109 

&fi,u,&,o;w,oo 
16.2n.llí8,oo 

·2!i17-<:fll.tr16,Eó 
51-354..&16.40 

114-589-712,40 
1-741-:69,00 

~:ss_.l,ll6.173_~00 

~ 

26t.J.,"5.0S5,CO 
86.lit2.6)2,co 

Jl'iJoi~,CO 

8.078.9(11,00 

J,2QO- Do..Sf'ES.-IS ~ TR.\%~Ut'II;TfiS COOR~~T.S 
~- Pu....,... a Ex-contrib\>int<:& Óbr~a~orl06 
,l2.Jl - Poi\GÕ.:a • b...OOntribulnt<ra rao:uhath
J282- Po...Õ.a a Bclnetlcl:O.loa 
,Jôl8J- Pc~• a lloonotlelirloa W.P>clah 
JZ!IO - ,... .. ru • .se FunW> A ... hunc:Lal 

121 ~.e:.3,oo 
l(':,.~t.t..:)J,OO 

1,5.~.GJ!,Q.> 
5\,._,,:);i,OO 

-·'''·''''·''' 

TOf.U. [),0, !:t:.$1'ESAo.,,.,., ..................... , .... .. 
~SuperaYit Vert(. rn .;,. .;., "'ai<>/&. ............ : ... .. 

::;.:.;:;:..;-t • .x! 
1.-..•;..:..-•:~.::...~!.y: 

""''·····:;«_~····-·--·----·····--·---~-. . ::::o-::=:~_c: 

,.,.,.!!,;'.,,., '"" "'"il~"-k: ";l.:~:.nt• r rff1.'""·' 
refúentes ao períodO de 1-1 a 30-6~84 e do Demonstrati
~o das Receitas e Despesas do mês dejunho/84, é de pa-
recer que os mesmos se encontram corretos e em boa or
dem, satisfazendo, assim, as exigências legais. 

xio, Conselheiro -Senador Jutahy Magalbies, Conse
lheiro -Senador Nelson Carneiro, Conselheiro - De
putado Fernando Cunha, Cotl:selh_eiro ~Deputado Fran· 
clsco Studart - Conselheiro 

Brasilia DF, 20 de nobemvro de_ 1984. _- Deputado 
Nhn Gfbson, Conselheiro - DePutaiJÕ Fíorlceno Pãi-

JX$1"1-n:JO o. Pllttttf\su t1"'S CX'~I$1" 9 
a.yco PATII!-:csut. t~.suuu.oo 1\1 'l)+'>.s• 

ti.O::O·PA$S:I\'O 

20.~-47&-,39 
76-476.21\lo ,71 

J.OOZ,)Ol,OO 
6t0.600o51.0,49 
~ 

10'10loÕ4t.-D;.2,00 
l06.~u.U2.,14 

LZJ6~1,70.0J4,tl 

"».RI?•(JJ· 
,u,.,cti,C» 

5(ú.~'J'J,OO 

1.94t.4~lo,CO 
4Zo5Z5o0»,00 
5.81S-.m,2a 

217.011.,00 
81l8.5lo5,tl6 

:J)2o711lo447 ,(b 

~ -p1.PJI6.01'§ 1::1. 

7·~-676-910,66 

1.100- T.XtC.hl'L 

81.13 - C~• p/r..c:iUo p..,.l...,ntar 
anr.- Credo.-..a w.,- .. ....,. 
8ns - I<opo•to t:.- ,..roda Rotldo n.a Font. 

lo<lDO- !li ::%11\' ....... IJ I'Cnx:& 

SZto - r ....o "" ç,. ..... u. 
8o)XJ- !..iO u.roh·a. 
&JlO- li<-""'"'"•• 

01 - Llc ... ,...,._. r/Ue .... d..-ioa 
a ~~o:lo:r ?l.~olt.olol.;c:.3,00 

02- llnc:-rY:..a l:llhtutártaa LC't.c.u•.-:t 00 
83)) - U.:....lt ._.;,. <'1,.·.-.:lo""l 
1 01 - l.!<ft'cfc:l- A>lterl- 8!)6oi0l.o1.-Õ7 ,9() 

o<:.;;. J.Hre[elo J. ..... J.,ux>.!ê•·!U5 k, 
8J40 - ~""a doo ncaulhçÕ..• 

.......... t...;;-ct• 
8-l,OO - TllA'>STrl\111 o\$ 

8~LO - L:~co:-bido !'/Conta <18 SR~.-
03·- c:t.,_, S..! ....;rica 
0~-ct.. lntrrn...,i-1 
C5- Ch. ~oonân.ttca 
-06 - Cho AlianÇ• da Ballt. 
C/1- Cl.-. c.-uz.t.-.. 

lOJ'.U. to P.AS:J\'Or .......... ~~·-·--•••••• 

tU.;:st,OO 
~..<!tot.3.."t',L< 

5•1(\.'\,-..\•,00 "-':"'5o5.).LC'O,L7 

5-•'!iJ·:.:-.;-,s..z 
4-t'o·.-..ll;t.:S 
4.1:~-·~·.-.s 
•• (.:'ú.l.::,t2 
J.c'[':l,('l;;,("(l :.::.:;;s.õ-:.:..~1 
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.~. 
IOCIOO ~ :1.C"1TA:, fX'I;:U'~t;; 

l;!i:: ~~~:::;,:~~~'i,.,.;,;..,o; 
(11-n.~. 

11~: trn,~~cõ-·..;. ~lhtl ..... 
01- 1llo ci.a ... ISG-984..628,00 

16Z,:J.)0,724,00 
6jJ,J1C..m 

iS_.$.'J'JJ,OQ 
-~ 

OZ-Drt:=c....:le 
O)- tb f'r-oW.ten 
04-a.t Cl) 

c.s-a.T:3 
1113- eo:.tnt.ul~• .k-.....:;.ena.eu-
•u' - Cor.~dbuH.Õ .. p/C:anpl••• do c:.r;l'led• 

Cl - :.">;·•r.odoo Obrl.~~:atÓri<M 
IIJ5 - Co,.trU>«i~"iio doo I:.O""ato 

i..axl- p:.- I'rA P'H!Iil;l"fJI.L . 
1a~ - Ju..- de Lootr- de G.obl• 
1227 - J .. rpe, ••o .. .- llicht• 
12)1 - ,..,,_ C:. lltpÕ.I- lanc:ÚI .. 

01 - Pu%0 ra... a:.t.4DO.O&G,47 
CZ•l'oo>l>ai>'Õa ~ 

l2J5 ... Ju..- J:qJro e/Aplico J .. poochl 
L2U - Juro• ~ "-""r• :::looph:a 

01 - !>cr•&l• l.ol],J14.1,60,00 
'02.- h,..dala 20.1 &.411 ao 

L2U- ,.,.,~,.;1• 
120- .... >l•.lo:J>':""" • l'.rtldpa<,Õ .. u ;;/_,. 

t.UXI- !!_::: tt& r. .l"'M.\::n.;;.•.cr.c oon~m-._;;; 
1411 - Cortrit.ui~ÕCra d.a !dolara 
lt1Z ... Cor.trib- I~• do ::.0.....:0 
11.1]- Cor.trlt>ul~-· oh l'rotl...,.a 
1420- C..r.tM.bo n._., ...... ::...ldot * Of.ÚlM 

01- c;., .... - - -
11,.')0- Ce;:trlboJJ-;;.a_Dt.,.,.. .. 

Cl - =---'!:ro-•no;ão c;;_,. .. 
C:<.- :;.,t.>&"'i'ão ::;u.a'À 
03- :..t ........... .:0 tl.C 

t.soo- l'.:.t=.rrK- tr.\"7.a·.ç; -
1510- S6.oltu • 1,.._ _., tlura 

oz - &ol:rc ~·"-• s""'l" 
o. - .:oh<-. .u .. :,·.on 

:1515 - r...,.. • ,,nt.d.p....;Ãur 
l5JO- c:-I•.Õ.• ;;f:::.~;O$rft. 
J5')0- O..trP n.c..t.t.& 01.••,...., 

100.0Xl.OOO,CO 
«t.;D).oa),Q) 

11.87?.CQ;l,O(I 

TCI'IL D.\ Jt..cl.lTA'••••••u••••••••••••••••••••••• 

11/. .. :;w.f~~/ ... ~~ 
-"tú:::l,o. ~~TO~ oo:.ar:~ 

a..t• ·q ~ doo C.rotõlUds.dlf 

Cod....,..• •• E_..rco(olo 

""'""""" 

211·5Toi:.{j)Z,OO 
94·370·73~,00 

t2::tü.057 ,to 
~-·z.h660 

~ ?(.6.9Z,).C62,66 

-·~·U!fol13,07 

6):l,j2t.JJ6,0 
20.JOJ.320,oo 

loi0'-J.•~J.IS71,00 
- 21.~.$4,07 

t..z.;,"i.ZV:,!O 

lo3L-!,J96,)i20(0 

r.,-.r; • .19-f,,j!O(J,OO 
1{4--;7(12,00 

200.op.ooo oo. 

n.wn'e;T;I,oçJD I1A m•.'t.;~.,;·c·.ru: ISJJOtM• 
J1 .. c 1: I f A~ 

.I .oro .. a-r.· .n...-,; r:no:o .... Tl.'i: 
t.ICJ:)•?-t;;.u...:. r~~rr.r:-rXI!u;; .. 
lUl .. C<:r:>.tr1buir;<Ms :io-'1:• Obo'h.:atWI•• 

01 .. O. G..a,., S$.'1l(i,OQ),OO 
CQ .. Jà:;..,_.-;., ~ 

1112,- Contribulç;.. :;q. Fscutioãli.;.l- · 
'01- o. c:. .... 14-:t.t:i-r.s.oo 

Z7.510..$CG,OO 
Ul5.j!6,00 

3·405·!l0,co 

OZ- o..::.,.., 
OJ- C..ITO<J-11 
04- Q.T CD 
os-a.r!J' 

111~ - Cr;w-.trlbu\ç(ía& G hiUIIonllltp 
-~ 

1114- Co.r.trUtulçÕn. p/Caaplc•• â c..-;nah 
01 - :...,.. • .tos Obr11';&t;,.,.,. 

1115 .. Co:.tribuL"ôiio do 1-:.Nia-to 

l..4ccl -· :'"..1: fU PA~t".D",ftL 
1224 - .1·...-.: -~., t..t~ u ele c"aooblo 
~- w,._ 'U-.er ~leht" 
H~l - J,.:-,. W tq!ÓaltO& JJanc:â..loa 

01- P.r.- Fl- ?7•3}).SiO,to 
00:- Poupurça ~ 

l2.J5- Juro=. ,.fi-rrr• C/1-f>llc .. Upechl 
lZll' .. '"""de t:opr, :;t.plea 

Ol-- :.orad.a . ZI,Ool51.SJ7,CO 
02-::0:po.,hb ~ 

121.2- .u~....e·· 
'r.r.co- :o:-:;:rn;;; a. t::A.'"r..;~ CfA:;·IXf!~~,'fr.:; 

1r.u • c.....trlbr•l\-0'0• .,. c-. 
lU<! ~ Cor.trib->lçÕn •:O !:e,..dor 
1420- Cer.tribo Oo:ooro •.:0 ::..1&. W DI.Ãrl.., 

01. Gnara 
I,IJO- Cot:tribrll.._;..& Dh•rau 

o;: .. _:;.-.. .,.,-,~~~~ lõô.C 

lo:;D:I -- :r.C-.111.::; 01\'"..,l:;.>.:t 
1510- :,.Ha.a • ,.,...,. .:. :bra 

oz •;;;;.,g...,--..:iij>...,.-fl.o.----::a.pt .. 
~4 - .:...t.rc f.J•n:-1 

1515 - h.·a O:c Antcdpar,'io 
15:)) ~ e..Cã;;;;-.;. s;::-.-, .. ,_ -
1590 - O..tr-.. r ..... lt&a tH.ur ... 

TUl'N. M ItZa:ltJ;o, .......................... u 

l'o" .rJr.- ....... :, 
._/-llcu s~r.::ros. 1'QU..!.Irl 

Ooola c:.a :;:..ç;., de Cont•btUd&dol 
Cont~r& .. ;.,;crdoio 

ac.IP 2109 

4&·~56#.o4,CO 
15b.)J.,??J,CCI 

;W..l$.cXG.oO 
~51ú.!)'.)Z,&0 

1SO.O::J,570,:J> 
lo65!l'•t.ú,,OO 

227.01;i2.3J3,oo 
BJ.S67·29J,CO 

5o22lo478,00 

~-::.~~~~;.~: ;;~:.c~~-~~/tc~:~~:"! 
lr.V.:',;-C:T . .;c:'.a.L.u.o U 01,01 A }',<\,,,;A 

J.)CO ~ U.JS'õ :.1.5 ll Q, 'rt.JO 

:1113 - c.-~tio'icaÇO<'& a f.tor•· l.d""' a 
J1JO- &rYIQCI& de T"'rrdro. 

3140 ~ aouu.-... CII'*..U• 

~-~"'~·".:.1,00 
l.!;U.tZ7,3:J 

&.:tó,L3 
::.:t'I.I.~.J...\'0 3160- C..o_r ... ..,. M;q,, Ml>t_..a • Ap&nrUoo• 

3170-- D:apc' .. , 01..-,.... ..... ~.(··~.;,'1-,ro Jllol75.9(tl,58 

]..:ZOO- D.S'>SA$ O.. 'fiiA~•~:CIAS \XfltU::.'l'IS 
3250- l'c a • ü..C.ntrl""lnlco& QwiJC•Ift"ioa 
~~- h...(K.• a o.ll-Centrib•dntea Fnulhti•-
32ft.2- h .. õ... a lk-...,li.,IÚ<toa 

7.::S.55J·~~'=' ;oo 
6::J,C't6..t-~.oo 
;:-;'4.6t'C'.!'ttl.OO 

J.55J.!ll;,l~ .)283 • Ptn.Õe& • llo,...llci.Úoloa t.ap.dd.a 
3290 - ..,[Uo &<> f'v..a. Aulatconehl tn.::o;'l,,._,, <'l' l.t:I.J.,t'!.:=.SP'i.ro 

TOlA!- llr\ D..sp,::$\r,. ................ ~.--·--
~r&rlt \'erllo- po'ro dor 01,01 & _Jl.«i.St.ooo 

I!!SI'm'!O 0.: PII::VIli:iCU DJS COICICSSISTAS 

'~I!]\":· .... ~. l•\"' 

11. :-I'! -'l'' 
3o~'(>_ • 1',~~~.,·.~ ~'-'··' ~-T $ 

J.too- t~.:n:.~"~ o.. Ct.··n.tg 
:011;::- c;..,,lirl<';o\-~ .. .:;,.,.,, ........ 
Jl.Jl- .:co .. ,,,...., ,·.,r.-......,~.

Jli"O-c-.4f'"'"..-: Olu·n"' 

J.XD- D':1"1.::-'f: o· nt.!!',:r.r::'·4:1A.":~r.a'TI? 

Jõ80-~- • 1l<-('.ontrlbul nt•• C\tri'""'ori .. 
,Jallil - ,._...;.,, a ~-~-c. .. trUoulntu ;_u,tf.._ 
JZ2 - .... Õe ...... llciP-10& 
:lõtll- ,..,...;.., -.. lloondlcol~- WptchloÕ 

3290- ~;a.luo tlo ~· Mchft~lll~-

70i'Al. ÜÁ o.;.;;;., .......... -............. .. 
~per•••it VC'I'If. '"" ..ê.s ele- ju~o.f.l~~·~"'·• 

1'0l'i.Lr .................. ~ ................ . 

t•-.":'•'-~lli.«" 
!"o,il.:;M., ... '\.' 

~"·''"' .y 

Jõ:l~U:.!õ!'i,OO 
l~.C';:'ot'J),OO 
l.6.C't.$.1C't..ro 

:.;-:=..~,00 
1,~'"''·\X\.' t\.'_ 

l..t ..... l.:l:'-.1.1,;;,:;;!1 
t.h"\•,!::.·.~1"' : ... 

::r:;..~~.-.:.,.".l.\.~ 
1 .c--~. ·.:\: ·t'· \~ . :
l • .;.::J.!~.U;o;-,;:-



4928 Q_uarta-feira_ 05 _ DIÁRIO DO COr-(G_RESSQ_NACIQNAL (Seção II) Dezembro de 1984 

PARECER DO CONSELHO DELIBERATIVO 

O Conselho Deliberativo do Instituto de Previdência 
dos Congressistas, nos termos da competência estabele
cida pelo art. 12, item III, da Lei nq 7.087, de 29 de de
zembro de 1982, tendo procedido ao exame do Balancete 

7hXJ• ATI VO 

7-100-~ 
71:.20 ~ ftaN:oa c/JIQ~t-nto 
71Zl- n,noo da llrull s/ A. 

7l:P- a..- C/O...rt--• •• tr:,..lte 
7131- C..h.a E.c<>..;..,lea tedo>r.al 
71~- '\Mir ~l.t!ot• 

7212·- ~~itna a ..... :rl ... c!rr ... ti&O 
7211. - llioY-l'Oa Dl~•r-
7215 • Letra• 4<- ~Lo 
7:017- IFoorsko <loo I,..,.•tl-.,to 

7213- ~· oM L""• do ..... u S/ A 
;22.1 • ~·"-• $hop1•a • A ... rto.doa 
;Z22. - r~.u ..... sl.,.l•• - Lneo 
7223 - ~ati-• Sh•l•• - E-pa.:id• 
íZ:P- bpr. C/4~Ucao::. .:.Opaciel 
7251. Contribo & .. ..,. Allt•ri-• e Reoob.ar 

01- Do. c::-,.. 
72'5)-J.....,..all'ccebolr 

OS- -o-r 'fl<thc"" 

7•:JXl • o(l'l\10 f'f.PV~'.l.'>"l'F. 

7Jl0- ...,.,~ .... -. t-tal~ .. 
7311 - L.,.inp, Moot.,..• e Apo.nlbo10 
'TS17• .,,.. 1..;.,.1• 
7JJ3- IIIÕnh • ct. ... ru-

h.:,,~( ~f•c~ 
../iii!;iA ~·dJ(~.t.ur 

0.1• da s-6.;:0' ... Contab11:1.4ada 

CoHrêa<~ara •• E•rafoio 
OIC-DI' Zl(l<J 

~ 
1.000 • llol:l.lfA.<; UIIIH.'fl"l.<; 

AolOO- •I<::JH>; TI! I .. T~Io\.0:. 

1\lt • C..~tr•bo•L~""" So::1o Obrl~t::ri-
01- ilo G....ra 
02- (k, s. ... <.~e 

1112- C..ntrl ... lç;;.. • .S.a• Faouhath.,. 
01 -Do ca-r. 
o;:.ti!SI:-
0) • Ilct l'rnd.aMR 
~-a.IQ 

C'5 • a.r SF 
1111. C.ntr!.~l~;..,. ·o~c ~n.tõ..tat&a 

42b.':;"I),'>Z0 000 
'"(1·1~'!.'127.00 

110.773•'"/fo,OO 
2fTT.:!?,).I,IJ(,,OO 

8JJ,&',.!.,OO 
2t.2'jO.JQ'J100 

_ z.M2·.r,.n,oo 

lllL - C.ntrl ... l~;.,. p/Cooopl&eo de c.ft...,1• 
01 - 5<-~:<•r..,.... Obri.s:•tnrt-
02- it,pr.ad<>a F...,ulhthoa 

lliS. C..nt.T!I:o..oi~U, <'- ll•nd.ato 

]..20).,;r,...tHl'.\TRI\ll\tAJ, 

lZ24- Juro. <k IAtr_.. <1or C:.t.lo 

~: ~= ::~~~:: ....... :rt .. 
01. Pr.l>'O FLo<> 2lilo4110.tlllG,47 
02-Pooop•r>Ç• ~ 

12~- J..r<>~~ •/t .. ;ro C/~llco tlop~~chl 
12!.1 - Ju.- ck t.pr. SLepl•• 

01 • """"'""h loJ15.0~o71),00 
~-t.p~~clala 2t.UO.f,li,(!O 

12!.2-.u"tt...-:,. 
IZ!)- lll'"ldt!ftd<M o P•rtlol,..ç;..a IIII S/ A 

1:::: :.:::;~.:,:~:r::c:~·:~t'§ fnllll.'fl"~ ... 
Ul2- C.n•rtbooi~(,..a do S.Mdo 

~: ~:::::'t:..~·~r;:;:ll .. Dl:rl .. 
01-G-r• 

Ut'O- O.M:riboo!~:O. tllnnu 
01- Szobo.,•••,.":Õo c;...ra 
0:- ~"" .. ,..:;;.. 5tmodo 
O)- 5oOboo"',=... oM •.c 

I.SCO. ~~~ n11s fJT~IIIS.II."'. 

1510- .. a •• • J .. ..- doi 1bra 
Ol- S..W. l..opriatl- Sl.plaa 

• 04- Sob" Al"C""l 
1515-"l'au do Ant•clp,.ç;.,. 
lS:P- Co.l ..... • s/'!iillr.oor-
1590- O..tru ll.ao~Uu fll•orou 

15(1o00Cl.OOO,OO 
tõl').;po.ooo,oo 

11.np.rt:oM 

"tvl'.d.ll41iii.Cf.ITAiooo••••o••••••••••••••••oo• 

Patrimonial e do Demonstrativo das Receit~s ç Des_t::~esas 
referentes a~ perrôCIO de 1-1 a 31-7-84 e do Demonstrati
vo das Receitas e DesPesas do inês dejunho/84, ê de pa
recer que-os mesmos se encontram corretos e em boa or
dem, satisfazendo, assim, as exigências legais. 

Brasflia DF, 20 de novembro de 1984. - Deputado 
NUson GibSon, Conselheiro - Deputado Florlceno Pal
xio, Conselheiro - Senador Jutahy Magalhies, Conse
lheiro - Senã"dO-r Nelson Carneiro, Conselheiro - De
putado FemiUldo Cunha, Conselheiro- Deputado Fran
cisco Studart, Conselheiro 

llt':I'L'nl1tl 1~: 1111.\'llf.n::IA lliS t1l!.UtL·~<,."il.'i1'AS 
1!,\1,.1.':1.\II'AniUalk\AI, L.IUJIUA\ll IJl !I.Ul.ll6 

o.too- r·:xH:fl't:t. 
8113 • C....<br<•w t.f~'>ciillo ,P.rl.:....nt~r 
8114- en.-cs.,,..,,. m...., ....... 

8nxJ-rASSlVO 

162.254,00 
21)2.(,l;l6.3)J,47 

).4t':;.9M.!i9 
JR.:Jrol.i.7JO,l5 

:V,Z.:Pi,OO 
7tR•;ot,.7í6,R.l: 

8ll5 - Joopo .. t<> elo 11<-nda llctldo ..._ l'uuto 

8.2.00- mc._4mvJS L~> f"U~o.•s 

J1.ü:!t.J!!1 00 ~-4']9.'}65,47 

~ 

2.oot~1,1,.r..-,2,co 

lZli.~.Eo•'.!')l,JI 
z.6J7u...o.r..o.4J 

J1o(>?'),(.B 

%4-l.~,õo 
51G,@.G'"..Z,OO 

1o7'JÚ.ú14·Cll,O,OO 
4o,~.oco,oo 

4.57(;.'.)0),28 

8ZJO- f'Uo..Jn tio ·Garanth 

8,JX.I. x"Ml I.J;tCfl'll. 
0)10-~ 

01- ~~c,..,,...,.,; f-1/l'<:nc:rfc:loa 

a conrn-<lrr 9UoiÚI.G8J 100 
02 • 11<-"'-'rUIO IO:..hh>LÂrl.. 501,.(>40,7~1 00 

ll.1JO - llcsutt~do <l.Jrr~ct•n•l 
01- 1:..<-r"<"fdoa Antcrt_. 8$o40J,.cí67,90 

-~: :=~:;~!:~:li.çÕo~·l~.C\& .. 2'í'i 2] 

6./pO - rnJut•wr(•u "-'> 
Slat.o - llc:c<-lot.lo v/Conh dlo S.auroa 

O"J- Cl•· Sul MÚrlc• 10.Gb6.!j22,~2 
(I~- Ctá. l;.te,.......lo""l 9·~·7GZ,92 
(ti- Ciao AUôintlca 8.~.0.)5,J? 
06 --Cia• Alia...;"ll d.a. tt.all!a 9o05l.)52,\)0 
r71- Clao Cru:oelro ~ 81,60- Plona'áo All.,ntfoh 

217.t11~,oo 

886.!',t,':;,6S 
Y»-·?t8.4~7,GG 

~ 01- .Scoi,.... l'o...ÕOe ~ UL.0?5•f<S 71 

g.CJ7D.660.g02,64 "TOTAL to PASSIVO• •••••••.,•••"•••••• 

I~T111m1 111. 1'111-:VIIf::H::u !no; nunu·~~ll:FA'i 

IUimt!:ntN;i}.u liA U>~1"/L "'LIU·:ITA 1: /Nl1'1·~1A•· 
IIAI..\NI,.JI-: A(JIIII!,Ailllll-: 01,01 ~ '!1,07.111. 

3'18.o2:0.41),00 
l2l.Z6.2Y.,OO 

l.Ol,2ol:Po215,t::6 
1~.(.1)),74<),72 

7j)_.4Z5o'",l•J,02 
Zl$1•41\,00 

lo)Jjo477olZ4,CO 
26.G']'j.G26,07 
10·~·%·T'i 26 

l.6)6;&j0.7.í~.oo 
6J).,<)'Jlo00'),00 

l-lji0.21,G,oo 

~ 
]..000- U.fll'l.'õ\'> (l~UU \TIS 

J.\IXI- UIJ;l'l~A,<,; IM: ln,T!.Ill 
Jll.l- t:r,,tl rl~a\·~><·>< ~ Sr<,.,.Ld.trca 
JI,J)- f;<,r•l\"'"' ok• T<•n·d,.... 

_Jl40- &>~:uro .. C/luot<,..tlo 
liGO- C.on~<crw~ <Lu Jl.~q., llaior<:a • Apnrol'
Jl;'O- U,ap.:a .... ·llivercuo• 

Jo200 - lli'--'IMõ.'>.O,S DI: "n111NSI·1:11f:ICIIIS ~~~~;...,.~:$ 

J200. Pena;.,,. a E...C:Onlf'lhatntea·Obrftc•lori.,. 
.)281- YonaÕCa a l:!lt-Contribuf.atca Facultatl-ro. 
J2(l2. - ~-. a llll110Cicl.rloa 
3Z83- ro,.õa •• lklnotl.eiÚoioa l;:apeclaia 
32')0 - Auxflio .., Fur.do .... btonclal 

~) .. v:.-:.~l(l.oo 
Z.J:.'üo.fll5,20 

Oll0.2JG,~B 
Z<!!.O'".of,,!JO 

].L2fl.A<IO 00 

92So677_.!)10,00 
BOI;.S01.Gt],OO 
350~5%.835,00 

4.53).5')6,00 

~ 

TOTAL D1L llCSI'ESA••••••oo•••••••••••••••••u•••• 
Supora~lt v .... u • .., r-ro • 01.01 a_ 3lo07._84••• 

'IOTALo •• , ..... ,_. •• ,..,., ................... .... 

9o078.66o.9oz,I5L 

z.t57.Zl~.Ciifi.58 
5.1( ..... ·~-::SS.<r. 
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[l!.\11\'m•.ot,"'...l UI lll'il I '1oiJ;I.IJA I, IM.'J'I'.~A" 

"' <:f:r"-1.o.f> 
lhXJ..; liiJJ I I~. tl~•I!ISfi:S 

11t;: ~';~;~t\.~~:~:~~~~~Jutn~~c .. 
01 - Doo <:7 ..... ~. 
02- a-. l'c-n~<lo 

1112-C....:r!Wi\;;.,• S.,tt •• 'a<"ulta.th'06 
Ct- 0.. ~ ... ,.. 
C2- Dn !'r.nod<! 
0-3-DnP,..,.loMn 
0.:.- Cl.J CD 
c<;- a.r ~ 

1113- CoMrlt><ol~;::.,. d., P..Mlont.t ... 
1114- C>ntribut~;-.,~ p/C"'Z"'p\n, do c..nn::ta 

01 • ~~·•r•<l"~ Cbrl~~"•rlna 

02 -S.:.r;ur .. tn,. (;><ou\htl>na 

lllS- Cnntrlb .. iç:;:., <III ll • ....toto 

l.2CJ:l- ~lf:I,TT\ P\TI'I\It~!U. 

12.2! - ].,,..,,. <I• U.tr•• "'-' c:;,.,hlo 
122'7 • Jure- ~·~r lói~~;l>t' 

12'lJ-Jurnadctk't;;•lt..,.llat1C:rio• 
02- P.,tpotw;a 

J2j!;- J .. ...,. <O/t"*Pf'• c/Aplle. l.opo>clal 
l:o.t.l • ]..,...,.. &. bopr. !aaplea 

')Z.Otfl.r.O'J 100 
12,?21 ,:t'j'j {)() • 

2),j'!li!'.•..{JI,OO 

l.4of!Wo742,00 
17.j.<j"1),00 

SJ~._.'jolí-,00 

1·?·~-0~7 00 __ _ 

OL • 'IQ,....ai• Z2';,.(,(l2,2SJ,OO 
02- '-"ô>"<=ht.. t.~.cn:o.oo 

!U2· A.lnJ:•,:t• 
Ll!.3- O.•i.S.,c.J,,. n r.\~ttclp~·;;..,. Dtl S/ A 

1;:: ~~::~~~~~;_.~~:·-êi:~-:~1 \S" fDFHfSff:S 
1Ll2- C.,...trlbul~·"'· .... S<l\.o<l<> 
g13- C.."lrll>ul~;,..,. dn rn><~ • ..., 11 
lt.:!l --Cont-rll>o r ... ., ..... do S.ldo Dt.:~~-

01 - c;. ..... ~ 
11.(.>0 - C..n•r•t.-.J~<..,s Ot...,,.,. .. 

01- S..!»~ ri(,: .. c~ra 50.®.000,00 
02.- Sub'""'"~" :'>rn.odo q.roo.!'l:l(l 00 

1.~- ~~~::rr'-'• !Hv.J<<, ... ~. 
1510- U...llu • Jur- du 1.1ora. 

02 - Sobre ~poo;., h•">• Sl-.plu 
CI.- S..b..,. ~~"~""'1 

15;Jl- Ceod•~· S/'!ilc~:Wru& 
1~ - Outrae llccd t,.. IHo•r•...,. 

Jll.!)~7,00 
m.1cr. oo· 

Mll:. DA lltctlTAoo ••• ,,,,,,,.,, .. ,,,, .... ,,, .. .,,,, 

.k:,t.r,.r· .. '~:.v ... .::;<leu :o:...,.~..-~~u 
O.f• of,. ~~-;., <I• C...."hlollhL"'r. 

Ce••ho:k.,,. •• ........ r.,,. 
OIC-IF .ZtiJO) 

PARECER DO CONSELHO DELIBERATIVO 

O conselho Deliberativo do Instituto de Previdência 
dos congressistas, nos terrilõs da competência estabeleci
da pelo art. 12, item III, da Lei n"' 7.087, de 29 de de
zembro de 1982, tendopro'cedido ao exame do Balancete 

7,000- A T I V O 

7,100- oro;rn~!vrL 

;uo - a.,..,.,.. C/lolctYI•nlo 
7121 ~ Baneo <ln 111'.,.11 S/A 
71::P • a • ...,.,.. c/0>•~· u TraMita 
7131 - C.ll u ko.:...!c& F•cloonl 
71)1.- -o. .... "õkhl~ 

7.:!IXJ-~ 

;:;:u .. - ta-•~dt·~• Olu...,.,.. 
7215 • t.tru doo c"..,.t.Lo 

7217 - '"~ do [n,.•IL•nto 
'jo:lÔ - A<;Óc-" do l!.ti'<O do llrull S/A 
-;221 - l.oop,.;aiL"""' SJ,opl~• • Av•rb,.do. 
7222- _.,_pr:.n.._ 51.,1>1"" • b.onco 
7223- l.ot~•tJ..,,. Sl•r•te• - ! .. pedal• 
i2JJ- l.pr. C/~pll~oo;'i'o 1.-pccld 
7251 - C..ntr\1>, r,..,,..,, Ml~rto,..,. a lloooaboo.r 

Ot- Da c::,.,,ra 
72':i3 - ].,,..... • Pec~ht.r 

OS- "'>;er ~LQht~ 

7·'PO- ,(lf\'Q r:P."~~:.\TF. 

1)10 - lq..t!P"t-~t .... ]1\&hlaçõ ... 

7311 - ~""~ ........ a...t.,.,.-.~ Apa ... u ... 
7Jl7- ~~t= .... r..;,.•l• 
1Jl.S - J~c>,..t ... c ..... ru ... 

TCT/L 00 KfiVOOo••••••oooouo•••• .. •oo••oooo44o0.04 

4!.
. __...-- . 
~r..·rl<,;..,.,r,~ 

CIA :..o.ofros TOI!il.f~ 
O.f• da S..~:,. 'doo C..niabLIL<la<lo 

~·r•••tocrdo:ID 
CIIC.ll' 2ll)'i 

l04.7JI::-Bqj,OO 

jl6.~47o7111,00 
zG.&.;5.:J01,00 

Z7!i.2:0'7·t1J,OO 
5Q.:YJ4.ó.)i,GS 

]Ofi,J('JI,,z:lli,')J 
1-!'f.)<).óLII,OO 

2267.f'i7,2>;3,<tr 
:;.1r,o.~:.:.oo 
7·'1:.'!\,t;'!) lf\ 

Jj7;NJ~.jJ.J,00 
lJ7.CfJ7,2t;;l,OO 

42'jr,J,I,,OO 

Ji"J•!Y.JJ,OO 
l,z25.JIIIl,J2 

50:,1o7':>')o7.jl 000 

2.f\:!ll,OO JJ:OZ,2(fl '\2 

:J, 11'1\l - li!~~'I!OXl ])I~ (j'.<;J 1.1ll 

:111.1- (;,.,,liTk.t~··~·" ~ ~·rvlo1nr'f'OO 
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PARECER PO CONSELHO _DELIBERATIVO 

O Conselho_D.cliberativo do Instituto de Previdência 
dos Congressistas, nos termos da _competência estabele
cida pelo art. 12, item III, da Lei n~ 7.087, de 29 de de-

zembro de 1982, tendo procedido ao exame do Balancete 
PatrimOniare-do demoi:iSffattvo das Receitas e Despesas 
referentes ao período de 1-i a 30-9-84 c do Demonstratí~ 
vp d?_~ .. R~itas e Q~~pesas d~ mês de setembroj84, é de 
parecer que os mesmos se eÔContram, corretos e em boa 
ordem, satisfazendo, assim, as exigêndas legais_. 

Brasília DF, 20 de novemÇro de 1984. - Deputado 
Nilson Gíbson, Conselheiro - Deputado Floriceno Pai
xão, Conselheiro - Senador Jutahy Magalhães, Conse
lheiro - Senador Nelson Carneiro, Conselheiro - De-. 
putado FEirnando Cunh-a, Conselheiro- Deputado Fran
cisco Studart, Conselheiro 
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COMISSÃO ESPECIAL QUE EXAMINA O 
PROJETO DE LEI DA CÁMARA N• 118, DE 

1984, QUE INSTITUI O CÓDIGO CIVIL: 
ATA DA 3• REUNIÃO, REALIZADA~ 

EM 28 DE NOVEMBRO DE 1984. 

Âs onze horas do dia vinte e oito-de novembro de mil 
novecentos e oitenta e quatro, no sala da Comissão de 
Constituição e Justiça, na Ala Senador Alexandre Costa, 
reúniMse a Comissão Especial que examina o PLC n9 l rs. 
de 1984, que institui o Código Civil, sob a presidência do 
Sr. Senador Nelson Cafneírõ, Presidente, com a pre
sença dos Srs. Senadores Morvan Acayaba, Pass_os Pôr
to, José Ignácio Ferreira, Hélio Gueiros e José Fragelli. 

Deíxarr:i-de comparecer, por motivo justificado, oS Se
nhores Senadores Helvídio Nunes, Octãvio Cardoso, 
Luiz Viana Filho, Roberto Campos, Carlos Chiarem, 
Odacir Soares e Eneas Faria. 

Havendo número-regimental, o Sr. Presidente declara 
abertos os trabalhos e dispensa a leitura da Ata da reu
nião anterior, qüe ê dada como aprovada. 

A seguir, o Sr. Presidente informa ã Comissão, que em 
virtude da saída dos Srs. Senadores Murilo Badaró, Re
lator Geral, e José Sarney, relator do Livro IV - Parte 
Especial- Da Famma;-ficam designados os Srs. Sena
dores Morvan Acayaba, para Relator Geral e José Frã"
gelli, para relatar o Livro IV - Parte Especial - Da 
Família. Prosseguindo, o Sr. Presidente indaga aos mem
bos da Comissão se todos concordam com as desig
nações. Não havendo discordância, quanto as desig
nações, o Sr. Presidente agiãdece a presença de todos os 
Srs. Senadores, e encerra a reunião, lavrando eu, Ronald 
Cavalcante GonçalveS; AssiStente -da Comissão, a pre
sente At<l, que lida e aprovada, será assinada pelo Sr. 
Presidente. 
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COMISSÃO DE RELAÇÕES EXTERIORES 
ATA DA 15• REUNIÃO, REALIZADA 

EM 31 DE OUTUBRO DE 1984 

Às dez horãs e trinta minutos, do dia trinta e üm de 
outubro de mil novecentos e oitenta e quatro, na Sala de 
Reuniões da Comissão, na Ala Senador Nilo Coelho, 
~ob a Presidência do Senhor Senador Luiz Viana, Presi
dente, presentes os Senhores Senadores OctáViO Cardo~ 
so, Morvan Acayaba, Jutahy Magalhães, Moacyr Duar
te, Lourival Baptista, Severo Gomes, João Calmon e 
Virgílio Távora, reúne-se a Comissão de Relações Exte
riores. 

Deixam de comparecer, por motivo Justificado, os Se· 
nhores Senadores Amaral Peixoto, Roberto Campos, 
Marco Maciel, Enéas Faria, Itamar Franco, Saldanha 
Derzi, Pedro Simon e Nelson Carneiro. 

Havendo número regimental, o Senhor Presidente de
clara abertos os trabalhos, dispensando a leitura da Ata 
da Reuinão anterior, que é dada por aprovada. Prosse
guindo, Sua Excelência comunica que a reuniãó d~tina
se a apreciação das matérias constantes de pauta, e ain
da, ouvir as exposições que farão os Senhores Lutz Au
gusto Pereira Souto Maior e Sizinio Pontes Nogl!eira, in- _ 
clicados para exercerem as funções de Embaixadores do 
Brasiljunt_o ã República do Peru e Reino_da_Suécia, res
pectivamente, que comparecem à Comissão, a fim de ex
por aos Se-nhores Senadç.res_, acerca dos planos de traba
lho, sobre as missões que desempenharão. Dessa forma, 
determina que a reunião torna-se secreta, para ouvir os 
Srs. Embaixadores, bem como, para -deliberar sobre as 
seguintes Mensagens Presidenciais: n"'-144, de 1984, sub
metendo à aprovação do Senado Federal, a escolha do 
Senhor Luiz Augusto Pereira Souto Maior, Ministro de 
Primeira Classe, da Carreira de Diplomata, para exercer 

a função de Embaixador do Brasil junto ã República do 
Peru. Relator: Senador Severo Gomes; e n"' 152, de 1984, 
submetendo à aprovação _do Senado Federal, a escolha 
do Senhor Sizinio Pontes Nogueira, Ministro de Primei
ra Classe, da _Carreira "de_ Diplomata, para exercer a 
função _de Embaixador do Brasil junto ao Reino da Sué
cia. Relator; S-enador Jutahy Magalhães. Reaberta a reu
nião, em caráter público, o Senhor Presidente concede a 
palavra aO SenhOr Senado( Jutahy MagalhãeS, que emite 
parecer favorável ao Projeto de Decreto Legislativo n"' 
14, de 1984, que "aprova o texto dos Protocolos Adicio
nais ã Constituição da União Postal Universal (UPU), 
neg-ociados no Congresso do Rio de Janeiro, de 1979". 
Apresentado _o parecer, e não havendo quem queira usar 
da palavra para discutir, é o inesmo submetido a vo
tação, sendo aprovado, por unanimidade. Esgotadas as 
matérias constantes de pauta, e nada mais havendo a tra
tar, encerra-se a reunião,- lavrando eu, Paulo Roberto 
Almeida Campos, Assistente da Comissão, a presente 
Ata, que lida e aprovada, será assinada pelo Senhor Pre
sidente. - Senador Luiz Viana. 

ATA DE t7' REUNIÃO, REALIZADA 
EM 21 DE NOVEMBRO DE 1984. 

Às dez horas., do dia vinte e um de novembro de mil 
novecentos e oitenta e qüatro, na Sala de Reuniões da 
Comissão, na Ala Senador Nilo Coelho, sob a Presidên
cia do Senhor Senador Luiz Viana, Presidente, presentes 
os Senhores Senadores Marco Maciel, Lourival Baptista, 
Jorge Kalume, Severo Gomes, Itamar Franco, Amaral 
Peixoto, Álvaro Dias, Saldanha Derzi, Nelson Carneiro, 
Morvan Acayaba, Roberto Campos, Jutahy Magalhães 
e Virgílío TávOra, reúne-se a Comissão' de Relações J?;.
teriores. 



Dezembro de 1984 

Deixam de comparecer, por motivo justificado, os Se
nhores Senadores Octâvio Cardoso, Moacyr Duarte, S
neas Faria e Pedro Simon. 

Havendo número regimental, o Senhor Presidente de
clara abertos os trabalhos~ dispensando a leitura.da Ata 
da reunião anterior, que ê dada por aprovada. A seguir, 
Sua Excelência anuncia a presença no recinto, do Senhor 
Cláudio Garcia de Souza, indicado para exercer a função 
de Embaixador do :Srasil junto à Repúbliça Federativa 
Socialista da Iugoslávia, que comparece à Comis~o,_a 
fim de expor aos Senhores Senadores, acerca dos planos 
de trabalho, sobre a missão para a qual está sendo indi
cado. Dessa forma, determina que a reunião torha-Se se- ~ 

creta, para ouvir o S~nhor Embaixaçlor, e para delibera~ 
sobre a Mensagem n'l53, de 1984, do Senhor Presidente
da República, submetendo à aprovação do Senado Fede· 
ral, a escolha do Senhor Cláuc;l.io Garcia d_e- Sot!za, Mi
nistro -de Primeira Classe, da Carreira de Diplomata, 
para exercer a função de Embaixador do Brasil junto à_ 
República Federativa Socialista da Iugoslávia. Relator: 
Senador Itamar Franco. Reaberta a reunião em Carãter 
público, o Senhor Presidente anuncia a presença do Se
nhor Doutor Shigeaki Ueki, indicado para exercer a 
função de Embaixador na Missão do Brasil junto às Co
munidades Econômicas Européias, que também, alí 
comparece, para expor aos Senhores Senadores acerca 
dos planos de trabalho, sobre a missão para a qual foi es-
colhido, esclarecendo, que para tal finalidade, a reunião 
deverâ ser secreta, determinando assim, que se tome as 
devidas providências. Tornada pública a reunião, às 
13:10 horas, o Senhor Presidente comunica que dado ao 
adiantado da hora, e tendo em vista, as inúmeras per
guntas -que o Senhor Senador Itamar Fran-co, manifesta 
desejo em fàzê..las, suspenderia os trabalhos, Para 
reiníciá-Ios às 15:30, a fim de que o Senhor~ Senador Ita
mar Franco, continue a interpelar o Doutor Shigeaki 
Ueki. Reiniciado os trabalhos, às 15:40, o Senhor Presi
dente determina que a reunião volte a ser secreta, para 
dar cont1nuldade às interpelações ao expositor, e ainda 
para deliberar sobre a Mensagem n' 175, de 1984, do Se
nhor Presidente da República, submetendo à aprovação 
do Senado Federal, a escolha do Doutor Shigeaki Ueki, 
para exercer a função de Embaixado_r na Missão do Bra
sil junto às _Comunidades Económicas Européias. Rela
tor: Senador Severo Gomes. Tomada pública a reunião, 
o Senhor Senador Itamar Franco;externando suas opi
niões sobre as intepelações feitas ao Doutor Sbigeaki 
Ueki, solicita à Presidência que seja consignado em ata, 
o seu protesto, quanto à indicação de sua Excelência 
para o cargo. Justificando a sua posição, o Senhor Sena
dor Itamar Franco esclarece que, durante a fase de inda
gações, após formular algumas perguntas ao Doutor 
Shigeaki Uekj, cujõ objetivo era tentar aprofundar o de-
bate no terna específico das Comuilidades Ec_onômicas 
Européia-s, perguntou ao depoente se ele tinha instruções 
claras e precisas do Itamarati, para o cargo indicado, 
tendo o Doutor Sh_igeaki Ueki, dito que não. OuVida a 
resposta, o Senhor Senador Itamar Franco entendeu q,ue 
não poderia continuar argUindo, porquanto não poderia 
o ex-Ministro fãlar, e dessa forma não estaria à altura de 
ocupar o posto para o qual seria designado. Entendeu 
também, o Senhor Senador Itamar Franco, que isto era 
um absurdo, com o que a Comissão de Relações Exterio
res não poderia concordar. Póis tendo o Doutor Shigea
ki Uekí recebido o "agreement" de vários paíseS, befu 
como, a indicação do S~hor Presidente da República, 
não- seria cabível não ter as devidas instruções; Finali
zando, acrescenta Sua Excelência, que também tornaria 
público seu vOto contrá_rio à- inaicação do Doutor Shi
geaki Ueki, para exercer o cargo de Embaixador na Mis
são do Bra_siljunto às" Comunidades Económicas Euro
péias. Sendo determinado pela Presidência, que -se fiz-esse
constar de ata, as palavras proferidas por Sua Excelên
cia. 

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção II) 

Nada mais havendo a tratar, encerra-se a reuniãõ, la
vrando eu, Paulo Roberto Almeida Campos, Assistente 
da Comjssão, a presente ata, qU-e lida e aprovada, serã 
asshlãda Pelo Senhor Presidente, indo à publicação. -
Senador Luiz Viana. 

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSUÇA 
ATA DA t7• REUNIÃO, REALIZADA 

EM 26 DE SETEMBRO DE 1984 

-As nOve horas e triiita minutos Oo dia vinte e Seis de 
sete"mbro de mil novecentos e oitenta e quatro, na Sala 
da Comissão, sob a Presidência do Sr. Senador Helvfdio 
Nunes, Presidente, reÜne-se a Comissão de Constituição 
e Justiça com ~ presença dos Srs. Senadores Morvan 
Acayaba, GuilherniC Palmeira, Passos Pôrto, Jutahy 
Magalhães, Almir Pinto, José Frqel1i, Pedro Simon e 

__ Hélio_ &ueirõS._~ -
Deixam de com-parecer, poiffi<itiVo"justifiêado, Os Srs. 

Senadores Odadr Soares, Aderbal Jurema, Moacyr 
Duarte, Carlos --ChiarCili, Qlrlos Alberto, MiucOndes 
Gàdelh~. ~maral Furlan, José Ignâcio Ferreira e Enéas-
F3.riã.. --

Havendo número regimental, o Sr. Presidente declara 
abe_~tos os traba,_~o-~_ e dispensa a leitura da Ata da Reu
nião anterior, Qúé ~-dada como aprovada. 

A seguir, passa~se à apreciaÇão das matérias constan
teS-da pauta, na ordem determinada pelo Sr. Presidente. 

• Item 35. Projeto de Resolução da Comissão de FinanÇas 
sobre o Oficio n9 10, de 1984. (Oficio n' GG-289, d'S-5-
84, na origem), do Senhor Governador do Estado de 
Mato Grosso, solicitando autorização do Senado Fede
ral, pára que o -seu governo-possa-realizar operação de 
emprêstimo exfeii:J:o, no vãlor de USS 80 milhões, desti
nados ao pro"grama Rodoviário daquele Estado. Rela- _ 
tbr: senador José Fragelli. Parecer: Favorável, por cons
titucional e jurídico. Não havendo discussão, o Sr. Presi
dente põe em votação o parecer, que ê aprovado por 
unanimídade. Item 36)_ Projeto de Resolução da Comis~ 
são de Finanças sobre o Oficio S n' II, d~ 1984. (Oficio 
n9 GG-287, de ~9-8_4, na origem), do Sr. Governador dQ 
Estado de MatO GrOsso, soficitando autorização do Se
pado Federal, para que possa realizar operação de crédi
to extern_o_n_o yalor dç:_ USS 35 milhões, destinados a pro
gr?ma Rodoviãrio naquele Estado. Relator: Senador Jo
sé Fragelli. Parecer: Favorável, por constitucional ejurl
díco. Não havendo discussão, o Sr. Presidente põe em 
votação o_ parecer, que C aProvado por unanimidade. 
Item 7) Projeto de Lei do Senado n',080, de 1984, que al
tera dispositivo da Consolidação_das Leis do Trabalho, 
com vistas a·liinitar em--40 horas semanais a jornada de 
tra,balho. Autor: Senador Nelson Carneiro. Rélator: Se
nador_ José Fragelli. Parecer:.Favor~vel, por constitucio
nal e_ jurídico. Não hav~ndo discussão, o Sr. Presidente 
põC em VOtação o parecer, que ê aprovado por unanimi
dade. Item 8) Projeto de Lei do Senado n' 1_33, _de 1980, 
que regulamentã o artigo 80 da Constituição e dã outras 
providências. Au~or: Senador Itamar Franco. Parecer: 
Fa_voráVel, ~r COl_l~titucional e jurídico com a Emenda 
n9 1-CCJ, tendo sido Concedido vista o Senador Guilher- ·
me Palmeira, o mesmo devolVe o Projeto com voto em 
sepã.rado favorável, na forma da Subenlenda n9'2~CCJ à 
Emenda n' 1-CCJ - Substitutiva. O Sr. Senador Hélio 
Gueirõs apresenta Subemenda n' 1-CCJ à Emenda n' 1-_ 
_ÇCJ, substitiitíva. A Comissão aprova o parecer do Se-
.tiado:r José FragCIIi, o v-oto em separado do Sr. Senador 
Guilherme Palmeira, e a Subemenda n' 2-CCJ de autoria 
do Sr. Senador Hélio Gueiros. Item 6) Projeto de Lei do 
Senado n9 132, de 1984- Complementar, que altera o 
inciso X do _ar_tigo 4' da Lei Co~plementar n' 25, de 2 de 
julho de 1975 com a alteração introduzida pela Lei Com
plementar n' 38, de 13 df:: novembro de 1979. Autor: Se-

- nadar HenricfuC~S"ãlrtillo. Relator: Setador Morvª-n 
Acayaba. Parecer: Contrário quanto ao mérito, por ino
portuno e incoveniente. O Sr. Senador Passos Pôrto soli-
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cita a palavra, que ê defCrido pelo Sr. Presidente, e suge
re oralmente, que o presente projeto seja anexado ao 
PLS n' 51/84, de autoria do Sr. Senador Humberto Lu
cena. O Sr. Presid_en_te põe em votação a sugestão do Sr. 
Senador Passos Pôrto, que é aprovado por unanimidade. 
O Senhor Presidente Senador Helvfdio Nunes, passa a 
presidência ao Sr. Senador Jos~ Fragelli, para relatar as 
seguintes matérias: Item 29) __ Projeto de Lei do Senado n' 
120, de 1984-DF. (Mensagem n• 246, de9-7-84, na ori
gem), que autoriza o Governo do Distrito Federal a con
tratar emprêstiffiO iriferri() destinado ao desenvolvimento 
do Programa de Aglonlerados Urbanos. Relator: Sena
dor Helvídío Nunes. Parecer: Favorãvél, por constitu
ciOnal e jurídico. Nã9 ha'{~ndo discussão, o Sr. Presiden
te eventual p_õe em vo~ção o parecer, que é aprovado 
por unanimidade.J:f.Cm 3Õi Projeto de Lei do Senãdo· n9 
123, de I984- DF. (Mensagem n' 263, de 18-7-84, na 
origem), que altera a estrutura da Categoria Funcional 
de_Bibliot~!9, -d~ GrUpo Outrü.Atividades de Nível 
SuperiOr, de que trata a Lei n' 5.920, de 19 de setembro. 
de 1973, e dá- outi-as providências. Relator: Senador 
Helvídio Nunes. Parecer: Favorâvel, por constitucional e 
jurídico. Não havendo discussão, o Sr. Presidente even
tual põe em ~iscussão o parecer. que é aprovado por 
unanimidade. 

O Sr. Presidente eventual, Senador José Fragelli, passa 
a presidência aO Sr. Senador Helvfdio Nunes. 

São adiados, em face da ausência dos relatores, o PLS 
n• III/84, PLC n• 98/84, PLS no 91/84, PLS n087f84, 
PLS n• 85/84, PLS n• 1Iíf82, PLS n• 72f8I, PLS nt 

267/83, PLC n• 57/80, PLS n• 46/83, PLSn• 287/83, 
Emenda n' 1, de PlenáriO ao PLC n' 75/81, PLC n• 
262/83, PLC n•l33/SJ, PLS n•4/79, PLSÍ1'79/83, PLS 
n• 376/81, PLS n• I66f83, PLS n• 17/84, PLS n• 1/84, 
PLS n• 224/82, PLS n• 14I/.83, PLS n' I37f82, PLS n• 
116/84, PLS n• 88/84, MSFn• I83f83, MSF n• 60/84, 
MSF n' 71/84 e PLS n' 185/83. Nada mais havendo a 
tratar, encerra-se a reunião, lavrando eu, Ronald Caval
cante Gonçalves, Assistente da Comissão, a presente Ata 
que, lida e aProvada, será assinada pelo Sr. PreSidente. 

ATA DA 2tf REUNIÃO, REALIZADA 
EM 22 DE NOVEMBRO DE t984. . 

Âs nove horas e trinta minutOs dO dia vinte e dois de 
novembro de mil novecéntos e oitenta e quatro, na' Sala 
da Comissão, sob a presidênciã do Sr. Senador Helvfdio 
Nunes, Presidente, reúne - ~e a Comissão de Consti
tuição e Justiça com a presença dos Srs. Senadores Mar
van Acayaba, José Fragelli, Moacyr Duarte, Hélio Guei
ros, Passos Porto, Guilherrite Palmeira, José Ignácio 
Ferreira, Jutahy Magalhães e Eneas Faria. Deixam de 
comparecer, por motivo justificado, os Srs. Senadores 
Odacir Soares, Aderbal Jurema, Carlos Chiarem, Carlos 
Alberto, Marcondes Gadelha, Amaral Furlan e Pedro 
Simon. Havendo número regimental, o Sr. Presidente 
declara-abertos Os trabafhos e dispensa a leitura da Ata 
de Reunião ~ãnteríor, Cj_ué é dada como aprovada. A se-
guir, PasSa .....:... se à apreciação das matérias constantes da 
pauta, na cirdem determinada pelo Sr. Presidente. Item 
1) Projeto de ResolU.çaõ n' 60, de 1984, que altera o Re
gulamento Administrativo do Senado Federal, aprovado 
pela Resolução n' 58, de 1972, e dá outras piõvidêncías. 
Autoria: ComiSSão Diretora. Relator: Seriador Jutahy 
Magalhães. Parecer:_faVorável, por constitucional e jurí
dico. Não havendo- discus~ão, o Sr. Presidente põe em 
v_otação o parecer, que é aprovado por unanimidade. 
Itqn 2) P~ojetó áe Lef dã Câm~ra n'174, de 1974 (Proje
to de Lef n' 4.125/84, na CD), que retifica, sem- ônus, a 
Lei n9 7.155, de 05 -de dezembro de 1983, qu~. "estima a 
receita e fixa- a despeSa da União para o exercíciO finan
ceiro de_ 1984". ·Autorl.a: Comissão de Fiscalização Fi
nanceira e Tomada de Contas. Relator: Senador Passos 
Pôrto. Parecer: favO-râvel, por _constitucional e jurídico. 



4934 Quarta-feira OS 

Não havendo discussõe!'! o Sr. Presidente põe em votação 
o parecer, que ê aprovado por unanimidade. Item 3) Pro
jetõ de Lei da Câmara nt 160, de 1984 (Projeto d_~ Lei nt 
4.025-/8_4 na CD), que téajustaoOs valores de venCiiriiii!ri~ 
tos, salários e proventos dos servidores da Câmara dos 
Deputados e dá outras proVidências. Autoria: Mesa da 
Câmã.ra. Relator: Senador Hélio Gueiros. Parecer: favo
rável, por constitucional ~jurfdíco._ "Não h_ayendo discus

'sào, o Sr. Presiden_te põe em votação o parecer, que é 
aprovad_o por unanimidade. ltem 4) Projeto de Decreto 
Legislativo n'i' O 19, de 1984 (ProjetO de_ D~_t:eto_ Legislati
vo n~" 054- B/84, na CD), que fixa os subsídios e as ver
bas de representação do Presidente e do Vice-
Presidente da República, para o períOdo de 15 de março 
de 1985 a IS de março de 1991. Relator: SenadocJQsé _ 
Fragelli. Parecer. favorãvel, por constitucional e jurídi~ 
c_Q.-_Não havendQ discussões, -0 Sr. Presidente põe em v o~ 
tação o parecer, que é aprovado por unanimidade. Item 
5) Ofício "S" n' 13, de 1984. (Of'!cio 11' 861- P,de 13-
08-84, na origem), do Sr. Presidente do STF, encami~ 
nhando ao Senado Federal, cópias das notas taquigráfiM 
case do acórdão proferido pelo STF nos autos do_Mªn.:
dado de Segurança n9 20409- 5, do Distrito Federal, o 
qual declarou a inconstitucionalidade da_ locução .... ou 
mandado de segurança" constante da letr~. "e" do inciso 
I do artigo 22, do Código Eleitoral (Lei n9 4.737, de 15-
07- 65), que c_onfere_competência ao Tribunal Superior 
Eleitoral para processar e julgar originariamente manda~ 
do de segurança contra, a_t_o:do Presidente da República. 
Relator: _Senador Mar:van __ Acayaba. Parec_er:- favorável 
na forma do Projeto de Resolução que oferece. Não ha
vendo discussão, o Sr. Presidente põe em votação o pare
cer, que é aprovado por unanimidade. Item 8) Projeto de 
Lei na Câmara nl' 78, de 1983. (Projeto de Lei n'~ 1263-
B/79, na CD) que dá. nova redação ao artigo 487 da con
solidação das Lei_s dQ Trabalho, aprovada pelo Decretro 
-Lei n' 5.452, de }9 de maio de 1943. Autor: Deputado 
Fernando Coelho. __ Re1ator: Senador José I.gnácio Ferrei
ra. Parecer. pela anexação dos PLS n"' 329/8-l e 131/83. 
Não havendo discussão, o Sr. Presidente põe em votação 
o parecer, que é aprovado por unanimidade. Item 9) Pro-
jeto de Lci na Câmara n~>O(il 1 de 198~. (Pr<?jeto de Lei n' 
1.345- B/19, na CD), que_ dispõe sobre a aplicação do 
artigo 543 da Consolidação das Leis do Trabalho, apro
vada pelo Decreto --lc:i n'_ 5.452, de l9 çle maio de 1943, 
ao parceiro e ao arrendatário agrícolas. Autor: Depuia
do Ralph Biasi. Relator: Senador José Ignãciõ Ferreira. 
Parecer: contrárlo, por inconstit1,1.cional. Não havendo 
discussão, o Sr. Presidente põe em votação o parecer, 
que é aprovado por unanimidade. Item 10) Projeto de 
Lei da Câmara n'i' 023, de 1984. Projeto de Lei n9 126-
C/79, na CD), que acrescenta dispositivo à ConsoliM 
dação das Leis do_Trabalho, aprovada pelo Decreto~Iei 
n'~ 5.452, de 19 de maio de 1943. Autor;.Deputado Adhe-
mar Ghisi. Relator: Senador Josê Ignácio Ferreira. Pare-
cer: favorável, por constituCional e jurídico. Não haven~ 
do discussão, o Sr. Presidente põe em votação o parecer 
que é aprovado por unanimidade. Item 11) Projeto de 
Lei da Câmara n'i' 140, de 1983._(Projeto de Lei n9 4.214 
- B/80, da CD), que dispõe sobre a complementação do __ 
139 salário aos empregados em gozo de auxílio -
doença. Autor: Deputado Àlberto Goldman. Relato_r: 
Senador José Ignácio Ferreira. Parecer: favorª-vel, quan
to ao mérito, por oportuno e conveniente,_Eoi concedi!}o 
vista ao Sr. Senador Moacyr Duarte, que devolveu o 
Projçto com V_oto em Separado contrário, por inoportu
no. Posto_em_ YQtação o parecer é o mesmo aprovado e 
rejeitado o Voto em Separado do Sr. Senador M oacyr 
Duarte. Item 12) Projeto _de l&i do Sena49 n'~ 191, de 
1984, que dispõe sobre o- exercício da profissão de Eco
nomista Doméstico e_dá outras providências. Autor: Se
nador Carlos Chiarelli._ Relator: Senado~ Passos_ Pôrto. 
Parecer: favorável por constitucional e jurídico, com. as 
Emendas n'i's 1 a 3- CCJ. Não havendo discussão, O Sr. 
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Presidente põe em votação ~ parecer, que é ~provado 
por maiorias de votos. Votou_contrariamente o ·Sr. Sena~ 
dor Moacyr Duarte. Item 16) .Projeto de Lei da Câmara 
n<r-175;de 1983. (ProJeto de Lei n'~ 5.670-B/81, na CD), 
que dispõe sobre a divulgação de documentos sigilosos e 
a proibição de destruíMlos. Autor: Deput~Qo Jorge_ aa.:: 
ma. Relator: Senador Eneas Faria. Parecer: favorãvel, 
por cOnstitucional e jUrídico. Foi-concedido vis(a ao Sr. 
Senador Moacyr Duarte, que devolveu o Projeto com 
Voto c;m Separado conttário por injlnidico. Posto em 
votaçãQ u parecer,. é o mesmo aprovado, e rejeitado o 
vOto e-m Seriarado, cOm votos cO.ntrãrios dOs SrS. Sena
dores Passos Pôrto_, Jutahy ~agalhães e Moacyr D1,1arte. 
It~m 25) Projeto de Lei do Senãdo n9 219, de 1983, .qu .. e
revoga o_ ~e:creto-:le! n~" 1.170, de:_~~Õ-deffiaiQ, dC 1971, e 
dá out~~s providências. Autor. Senad_o_r_ Álvaro Dias. 
Relator: _Sen-ad()_r Passos POrto. ·Parecer~ {avorâVel, po! 
constitUcional e jurídico, com a Emenda n9 1-CCJ. Foí 
concedido vista ao Sr. Senador Moacyr Duarte, que de
volveu o Projeto com Voto em Separado çontrá_rio por 
incémstit_u_cional. Posto em discussão o parecer, é o mes
mo aprovado, e rejeitado o Voto em Separado. Item 26.) 
Projeto de Lei do Senado n9 177, de 1983, que dispõe 
sobre o exer:cício da profissão d_e Esteticista e Cosmeto
logista, e dá outras providências. Autor:_Senadora_Euni· 
ce Michiks. R~la_tor: Sçnador Guilherme Palmeira. Pa~ 
recer: favorável, por constitucional e jurídico, _com_ ·a 
Emenda n9 1~CCJ. Não haven_do discussão, o Sr. Presi
dente põe em votação o parecer, que é rejeítãdo pela 
ma,ioria dos membros presentes, com voto ~ntrário do 
Sr. Senador Guilherme Palmeira. A presidência designa 
o Sr. Senador Hélio Gueiros, para relatar o Vericido. 
Item 27) Projeto de Lei do Senado n'i' 84, de_ 1984, que in
troduz altenição na Lei n'~ 6.445, de 4 de outubro de 
1977, que dispõe sobre consignações em folha -de paga
mento de servidores ... etc., para o fim de atribuir às con
signações a que se refere a Lei n'~ 1.134, de 14 de junho de 
1950; O caráter de obrigatórias. Relator: Senador Eneas 
Faria. Parecer: favorãvel, por constitucional e juridico. 
Não havendQ discussão, o Sr. Presidente põ~-em Votação 
o parecer, que é aprovado por unanimidade. Item 34) 
Projeto de Lei do-senado n9_ l41, de 1984, que dispõe 
sobre a obrigatoriedade de atendimento médico de urM · _ 
gência por hospitais públicos.- e dá outras providências. 
Autor: Senador Nelson Carneiro. Relator: Senador 
Moacyr Duarte. Parecer: contrário por -inconStitu-Ciõn~.l: 
O Si: Presidente põe em votação•o parecer, que é apr-ova
do com votos con~rjxios dos Srs:_ Senad_ores José Ignácio _ 
Ferreira e Hélio Gt.ieiroS. Item_3_5) PrQjeto de Lei dO Se- -
nado n9 137, de 1984, que autoriza o Poder Executivo a 
aplicar recursos do Fundo de Investimento Social-(FIN
SOCIAL) na assist~m;ia médica da_Previdênci~ Social. 
Autor: Senador Humberto Lucena. Relator: Senador 
Moacyr Duarte, Parecer: favorável, pof. constitucional e 
jurídico. Não .havendo discussão, o Sr. P~esidente"Põe 
em votação o parecer, que é aprovado por unanimidade. 
Item 39) Projeto de Lei da Câmara n"' SI, de- 197~7 (P'J:oje-
to de Lei n9 3.107-B/76, na CD)_, que dã nova redação ao 
artigo 49 da_Lei n9 5.757, de 3 de dezembro de; 1971, que 
estabelece regime de gratificação ao pesSoai·à disposiÇão ' 
do FUNRURAL, e dá outras providências. Autor: De
putado Ji.~~ero Santos. Relator_: Senador Moacyr 
Dua_rte. Parecer: favorãvel, por constitu_~io~al ejurfdico.
Não h a vendo discussão~ o Sr._ PreSidente põe em v~taçãO -
o parecer que é aprovado por unanimidade. IterU 40) -
Projeto de Lei do Senado n! 217, de 1_983, que a_ltera a 
Lei n9 6.576, dt;: 30 de setembro de 1978, que dispõe sobre 
a proibição do abate de acaizeiro, para o fim de tornar 
abrangida por sua proteçào a palmeira de _babaçu, na 
forma que especifica. Autor: Senador Mauro Borges. 
Relator: Senador José Fragelli. Parec_er: favorável, por 
constituciorial e jurídico. Não havendo_ discl!_ssão, o Sr. 
Presidente põe em votação o pãrecer, que é aprovado 
por unanimidade. Item 41) Projeto de Resolução n' 3_7, 
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de 1983, que fixa em 5 (ciqco) dias o prazo para campa~ 
recimento de Ministro de E'siado convocado para prestar 
informações, e dã outras providências. Autor: senador 
Itamar Fr.anco. Relat.or~ Senadof Pã:Ssos Pôrtõ. Parecer: 
contrário, por inoportuno e inconveniente. Não havendo 
discussã~i. o Sr. -Presidente J?Õe em votação o parecer, 
que é aprovado por unanimÍdade. Item 42) Projéto de 
Lei da Câm:ira n~" 74, de 1982. (Projeto de Lei_n9 4.196-
C/80. na -CD), lJ.ue modifica a redação do artigo 20 da 
Lei n\1 5.869, de 11 de janeiro-de 1973- CÓdigo de ProM 
cesso Civil. Autor: Deputado Jorge Fe:iTaz, Relator: Se
nado( Passo·s--Pôrto. Parecer: favorável, por constitucio
mtl ~ jurí~ic~. Não havend<?. discussà?, o _Sr._ P_res~dente 
põe em votação o parecer,--(iue-é apfoVado Pof unaó.inli
dade. Item 43) Projeto de Lei Q.a Câmara nl' 29, de 19&2. 
(PrQjéto de_Lei n9 4.6l~Jl/81, ila CD), que i'evOga o arti
go 69 da Lei n9 3..419, de' 5 de julho de 1958, e determina 
outras providências. Autor: Deputado Rafael FaraCQ. 
Relator: _ _Senador Passos Pôrto. Parecer: favorável, por 
constituciõ_nal_e jurídico._ Nilo havendo dis~ussão, o Sr. 
Presidente põe em votação o parecer, que é aprovado 
por unanimidade. Item 44) Projeto de Lei da Câmar:i fi' _ 
64, de 1983. (PrQjeto de Lei n\0 1.003-C/79. na CD), qt_1e 
dispõe sobre a desapropriação de imóvel no Muniçfpio 
de-Jatio-~tão,- EStadO- de PernamOuco, paia atender ao 
deslocamento das faffi!lias que atuaJrilente_ residem e_m 
áreas dO P,arque Hh;tórico Nacioóat dos (~uararapes. 
Autor: Deputado Fernando Coelho. Relator: Senador 
Passos Pôrto. Parecer: favorável, por constitucional e 
jurídico. Não havendo discussão, o Sr. Presidente põe 
em votação o parecer, que é aprovado por unanimidade. 
Item 45) Proj~to de Lei do ~enado n~ 37; de 1983, que in~ 
traduz alteração na parte da Consolidação das Leis do 
Trabalho que 9-isciplina o ·avisoMprévio. Autor: Senador 
NelSon Carridro. Relatof: SCoador Passos Pôrto. Pare-
cer: favorável, por constitucional e jurídico. Não haven
do discussão, o Sr. Presidente põe em votação o parecer, 
que é aprovado por'irnanimidade. Item 46) Oficio. ''S" nt 
22, '(je 1984. (Ofício n'i' 647, de 5-9~84, na origem), do Sr. 
Governador _do Estado de Goiá.s, solicitando autori
zação do Senado Federal, para contratar operação de 
empréstimO externo no valor de USS 80,000,000.00. des
tinado a implantação e pavimentação de rodovias estaM 
duais. Relator: Senador Passo·s Pôrto. Parecer: favorável 
por constitucional e jurídico. Não havendo discussão, u 
Sr: Presidente põe em votação o parecer, que é apr-ovri.do 
por unanimidade. O Sr. Presidente, Senador Helvídio 
Nunes, passa a presidência ao Sr. Senador José Fragelli 
parâ reiifar--<iS-seguintes matérias·: liem 15) Projeto de 
Lei do .Senado n9 267~ de 1983, que dispõe subre a não 
~pticaÇão doS-regulamentos disciplinares daS Forças Ar~ 
madils aos càsos que especifica. Autor: Senador Itamar 
Franco. Relator: Senador Helvídio Nunes. Parecer: con
trário por inconveni-ente. Não havendo discussão, o Sr. 
Presidente e.ventual, põe em votação o pareCer, que é 
apTOvado, conl Votos con'trái-iOs dos srs. Senadores1)3.s
sos. Pôrto, Hélio Gu~iros _e Eneas Faria. Item 33) Projeto 

- de Lerda-Cãmàra n"' 161, de 1984. (Proj~to de_ Lei n9 
2.684-B/83, na CD), que autoriza o Poder Executivo a 
àbrir, aO M inistêiio da Educação e Cultura, _o crédito esM 
pedal até O limite de-CrS 2.618.723.00o,oo (dois bilhões, 
seiscç_ntos e d~oíto milhões, setecentos e vinte e três mil 
cruZeiros)~ Piir_a -o· fi.in que específica. Autor: Poder Exe
cutivo. RelatOr: Senador Helvídio_ Nunes. Parecer: favo
rável, Po~ coft-StitucioDãt e}u-ddico. Não hav.~do discus
são, o Sr. Presidente eventual põe em votação o parecer, 
que é aprovado por unanimidade.ltem 36)_0flcio."S" n9 
3, de 1984. (Oficio no !02-P/MC, de 9-12-83, na origem), 
do Sr. Presidente do STF, encaminhando ao Senado Fe
deral. cópias das_ notas taquigráficas e do acórdão profe
rido pelo STF nos autos do Recurso ExtraordináriO ·n;;. 
100.033-3, do Estado do Rio Gra))de do S.ul, o qual de
c:.larou a inconstitucio_nalidade dos .ãnigos t~", 2_9_ ~ 7~> _D_e
creto n'i' 20.637, de 31 de.outubro deJ979, e dos artigos 
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I'~ e 2<~ da Lei n9 7.329, de 28 de dezembro de 1979, e do 
item IV, n9VIII, letra .. A" da Tabela anexa à referida lei, 
daquele Estado. Relator: Senador Helvídio Nunes. Pare
cer: favorável, na forma do Projeto de Resolução que 
apresenta. Não havendo discussão, o Sr. Presidente 
eventual, põe em votação o parecer, que é aprovado por 
unanimidade. 

São adiados, em face da ausência dos relatores a MSF 
n'71/84, MSF n• 6!J/84, PLS n• 224/82, PLC n• ffó(84, 
PLS n• 184/82, PLS n• 04/79, PLS n' 79/83, PLS .n• 
376/81, PLS n• 166/83, PLS n• 17/84, PLS n• 1/84, PLS 
n• 123/81, PLS n•l71/81, PLS n•B0/82, PLS n•l73/83, 
PLS n• 74/82, PLS n• 141/83, PLC n• 21W79, PLS n• 
252/80 e PLS n• 63/84. 

O Sr. Presidente eventual, Senador José Fragelli, co
munica aos demais membros da Comissão, haver sobre a 
mesa uma pauta extra, passando-se assim a sua apre
ciação. Item I) Projeto de Lei da Câmara n'~_ 130, de 
1984. (Projeto de Lei n'i' 2.769-B/83, na CD), que altera 
dispositivos do DecretO-lei n"' 7.661, de 21 de junho de 
194)- Lei de Falências. Autor: Poder Executivo. Rela
tor: Senador Helvídio Nunes. Parecer: favorável, por 
constitucional e jurídico, com a Emenda n9 l de autoria 
do Sr. Seitador Amaral Furlam. Não havendo discussão, 
o Sr. Presidente eventual, põe em votação o parecer que 
é aprovado por unanimidade. 

O Sr. Presidente eventual Senador José Fragelli, passa 
a presidência ao Sr. Senador Helvidio Nunes. O Sr. Pre
sidente pros.<;egue a apreciação da pauta extra. Item 2) 
Projeto de Resolução da CciriiisSãO-de Finanças ao Ofi
cio .. S" n"' 26, de 1984. (Oficio n"' ATG-1157, de 13-11-
84, na origem), do Sr. Governador do Estado do Paraná, 
solicitando autorização âo Senado Federal, para contra
tar operação de empréstimo externo no valor de USS 
37,700,000.00, destinada à liquidação dos compromissos 
externos jã existentes vencrveis em 1984. Relator:_Sena
dor Eneas Faria. Parecer: favorãvel, por constituCional e 
jurtdico. Não havendo djscussão, o Sr. Presidente põe 
em votação o parecer, que é aprovado por unanimidade. 
Item 3) Projeto de Resolução da_ ·comissão d_e Finanças 
ao Oficio .. S" n9 20, de 1984. (Oficio n"' 4/84, de 22-10-
84, na origem), do Sr. Governador do Estado d3 Paraí
ba, solicitando autorização do Senado Federal, para 
contratar operação de crêdito externo, no valor de USS 
60,QOO,OOO.OO, destinados a Programas de Implantações 
e Melhorias no Sistema Viário e de Infra-estrutura 
Hídrica e de Irrigação, no Estado. Relator: Senador 
Moacyr Duarte. Parecer: favorável, por constitucional e 
jurídico. Não havendo discussão, o Sr. Presidente põe 
em votação o parecer, que é aprovado por unanimidade. 
Item 4) Projeto de Resolução da Comissão de_Economia 
à Mensagem n9 211, de 1984. (Mensagem n"' 422, de 12-
ll-84, na origem), do Sr. Presidente da República sub
metendo à aprovação do Senado Federal, proposta do 
Sr. Ministro da Fazenda, para que seja autorizad_o o Goo
verno -do Estado da Paraíba a elevar temporariamente, 
em Cr$ 34.853.830.000,00, o montante de sua dívida con
solidada interna. Relator: Senador Moacyr Duarte. Pe.
recer: favorável, por constitucional e jurídico. Não ha
vendo discussão, o Sr. Presidente põe em votação o pare
cer que é aprovado por unanimidade. Item 5) Projeto de 
Resolução da Comissão de Economia, à Mensagem n~' 
221, de 1984. (Mensagem n9 437, de 13-11-84, na Or'í
gem), do Sr. Presidente da República, submetendo à 
aprovação do Senado Federal, proposta do Sr. Ministro 
da Fazenda, para que seja autorizado o Governo do Es
tado da Paraíba, a contratar operação de crédito no va: 
lar de Cr$ 8.285. 120.327,00, junto a Caix-ã EconômiCã 
Federal. Relator: Senador Moacyr Duarte. Parecer: fa
vorável, por constitucional e jurídico. Não havendo dis
cussão, o Sr. Presidente põe em votação o parecer que é 
aprovado por unanimidade. Item 6) Projeto de Reso
lução da Comissão de Finanças ao Oficio n~' "S" 23, de 
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1984. (Ofício n~ 7_66, de 31-10-84, na origem), do Sr. Go
vernador do Estado de Mato Grosso, solicífaftdo autori~ 
zação do_ Senado Federal, para que seu Governo possa 
contratar operação de crédito externO no valor deUS$ 
32,000,000.00, destinado ao Programa rodoviário daque
le Estado.- Relator: Seríador Hélio Gueiros. Parecer: fa
vorãvel, por constitucional e jurídico. Não havendo dis
cussão, o Sr. Presidente põe em votação o parecer, que é 
aprovado" por unanimidade. Item 7) Projeto de Res_o-
1ução da Comissão de Finanças ao Oficio n?. "S" 16, de 
1984. (Ofício n"' GG-305, de 24-8-84. na origem), do Sr. 
Governador do Estado do Pará, solicitando autorização 
do Senado Federal, para que o seu Governo, através do 
Departamento de Estradas de Rodagem - DNER -
possa contratar oPérãção de crédito externo, no valor de 
USS 21,000,000.00, _destinados a regularizar dívida ante
riormente contraída. Relator: Senador Hélio Gueiros. 
Parecer: favorável, por constitucional e jurídico. Não ha
vendo discussão, _o Sr. Presidente põe em votação o pare-
cer, que __ é ap~Q~;d~ Põr-- unan-im-idade. -- -

Nada mais havendo a tratar, encerra-se a reunião, la
vrando eu Ronaldo Cavalcante Gonçalves, a presente 
Ata, que lida e aprovada serã assinada pelo Sr. Presiden
te_ 

ATA DA 22• REUNIÃO, REALIZADA 
- EM 29 DE NOVEMBRO DE 1984 

Ãs nove horas e trinta minutos do dia vinte e nove de 
novembro de mil novecentos e oitenta e quatro, na Sala 
da Comis~ão, Sob a presidência do Sr. Senador José Fra
gelli, Presidente em exercício, reúne-se a Comissão de 
Constitu-ição e Justiça com a presença dos Senhores Se
nadores Hélio Gueiros, Passos Pôrto, Moacyr Duarte, 
Octâvío Cardoso, Aderbal Jurema, Morvan Acayaba, 
Jutahy Magalhães e Carlos Chiarelli. 

Deixam de comparecer, por motivo justificado, os Srs. 
Senadores Helvídio Nunes, Odacir Soares, Guilherme 
Palmeiras, Carlos Alberto, Marcondes Gadelha, Amaral 
Furlan, José Ignácio Ferreira, Pedro Simon e Eneas Fa
ria. 

Ha-VeildO--nú~~ro regimental, o Sr. Presidente em 
exercício, declara abertos os trabalhos e dispensa a leitu
ra da -Ata da reunião anterior, que ê dada como aprova
da. 

A ·seguir, passa-se à apreciação das matérhis constan
tes da pauta, na ordem detenninada pelo Sr. Presidente. 
Item 5. :projeto de Resolução à Mensagem n~' 230, de_ 
1984 (MensaS:em ri"' 447, de 13-11-84, na origem), do_ Sr. 
Presidente da República, submetendo à aprovação do 
Senado Federal, proposta do Sr. Ministro da Fazenda, -
pafa que srija autorizada a Prefeitura Municipal de Cuia
bá (MT) a contratar operação de cr~dito no valor Qe Cr$ 
5.260.260.487,00 (cinco bilhões, duzentos e sessenta mi* 
lhões, duzentos e sessenta mil, quatrocentos e oitenta e 
sete cruzeiros), junto _à Caixa Econômica Federal. Rel~
tor: Senador"PãSSá:f Pôrto. Parecer: favorável, por c~ms
titucional e jurídico. Não havendo discussão, o Sr. Presi
dente põe em votação o parecer, que ê aprovado por 
unanimidade. Item 9. Projeto de Lei do Senado n"' 141, 
de 1983, que agiliza as reduções dejornad8 de trabalho e. 

_ co~seqí.lentes de salário para evitar dispensa de pessoal. 
Autor: Senador Roberto Campos. Relator: Carlos Chia
relli. Parecer: favorável, por constitucional e jurídicg. 
Não havendo discussão, o Sr. Presidente põe em votação 
o parecer, que é aprovado por unanimidade. Item 12. 
Projeto de Lei do Senado n"' 203, de 1984, que modifica 
os artigos 393- e 394 do Decreto-lei n"' 5.452, de 1~' de 
maiO" de 1943, q_ue ap_rova a Consolidação das Leis_ do 
Trabalho. Autor: Senador Jutahy Magalhães. Relator: 
Senador Moacyr Duarte. Parecer: favorável, por consti
tucional e jurídico. Não havendo discussão, o Sr. Presi
dente põe em votação o parecer, que ê aprovado por 
unanimidade. Item 13. Projeto de Lei do Senado_ n"' 25~, 
de 1981. Complementar, que isenta do Imposto Sobre 
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Circulação de MerCadoria (iCM), os produtos hortifru
tigranjeirOS. AutOr: Senador Franco Montara. Relator: 
Senador Morvan Acayaba. Parecer: contrário quanto ao 
mérito, por inoportuno e inconveniente. Não havendo 
discussão, o Sr. Presidente põe em votação o parecer, 
que é aprovado por unanimidade. Item 14. Proj~to de 
Lei do Senado n"' 211, de 1982 Complementar, que mtro-
duz alteração no dispositivo da Lei Complementar n9 11, 
de 2S de ma"io de 1971, que trata da aposentadoria do 
trabalhador Rural. Autor: Senador Orestes Quércia. Re
lator: Senador Morvan Acayaba. Parecer: contrário por 
incon.StituCiÓnal. Não havendo discussão, o Sr. Presiden
te põe em "votação (J parecer, que é a'pi-ovado por unani~ 
midade. Item 16. Projeto de Lei do Senado n"' 123, de 
1981 -Complementar, que dá nova redação à letra ••_d", 
alínea V e letra .. b", a.Ilnea VI, do artigo 59 da Lei Com
plementar n"' 5, de 29 de abril de 1970, que estabelece de 
acordo com a Emenda Constitucional n9 1, de 17 de ou
tUbfo de 1969, artigo 151, e seu parágrafo único, casos de 
inelegibilidade e dá outras providências. Autor: Senado
ra Laélia Alcântara. Relator: Senador Aderbal Jurema. 
Parecer: contrário quanto ao mérito, por inoportuno e 
inconveníente. Não h(!.vendo discussão, o Sr. Presidente 
põe em votação o parecer, que~ aprovado com voto con
trário do Sr. Senador Passos Pôrto. Item 17. Projeto de 
Lei do SCnado n"' 184, de 1982, que submete a pr~via au
torização legislativa a participação das Forças Annadas 
em operação Internacional. Autor: Senador Itamar , 
Franco. Relator: Senador Aderbal Jurema. Parecer: con
trário,-quanto ao mérito, por inoportuno e inconvenien
te. Não havendo discussão, o Sr. Presidente põe em vo
tação o parecer, que é aprovado por unanimidade .. Item 
27. Projeto de Lei do Senado n"' 153. de 1983, que dispõe, 
sobre a participação dos empregados na direção das so
ciedades de economia mista e empresas públicas vincula
das à União. AUtor: Senador Fernando Henrique Car
doso. Relator: Senador Hélio Gileiros. Parecer: favorá
vel, por constitucional e jurídico. Não havendo discus
são, o Sr. Presidente põe em votação o parecer, que é 
aprovado, com voto contrário quanto ao mérito, por 
inoportuno e inconveniente, do Sr. Senador Jutahy Ma
galhãeS. Item 32. Projeto de Lei do Senado n"' 116, de 
1983, que acrescenta dispositivo à Consolidação das Leis 
do Trabalho. Autor: Senador Nelson Carneiro. Re1ator: 
Senador Hélio Gueiros. Parecer: favorãyel~por constitu
cj.~al ejui'ídi~. Nãp ~ave~4o discussão, o ~r. Presiden
te põe em votação o parecer, que é aprovado, com votos 
contráriOS ___ dos Senhores Senadores Morvan Acayaba e 
Moacyr Duarte. Item 33. Projeto de Lei da Câniara n9 

105, de 1983. (Projeto de Lei n• 2.693-B/80 na CD), que 
dispensa do pagamento de multas e penalidades os cida
dãos que deixarem de providenciar, em tempo hábil, os 
documentos que menciona. Autor: Deputado Mauricio 
Fruet. Relator: Senador Hélio Gueiros. Parecer: favorá
vel quanto ao mérito por oPortuno e conveniente, com 
as Emendas n"'s I e 2-CCJ. Não havendo discussão, o Sr. 
Presid=nte põe em votação o par~, que é aprovado 
por unanimidade. As seguintes Mensagens foram apro

_vadas em regime de urgência pelo Plenário: Item 1. Men
sagem n"' 192, de 1984. (Mensagem n"' 394, de 29-lQ-84, 
na origem), do Sr. Presidente da República, submetendo 
à aprovação do Senado Federal, proposta do Sr. Minis
tro da Fazenda, para que seja autorizado o Governo do 
Estado do Rio Grande do Sul, a elevar temporariamen
te, em CrS 90.310.588.007,00 (noventa bilhões, trezentos 
e dez milhões, quinhentos e oitenta e oito mil e sete cru
zeiros), o montante de sua divida consolidaQa interna.' 
Item 2. Mensagem n~' 193, de 1984, (Mensagem nt 395, 
de29-10-84, na origem), do Sr. Presidente da República,. 
submetendo à aprovação do Senado Federal, proposta 
do Sr. Ministro da Fazenda, para que seja autorizado o 
Governo do Estado de Santa Catarina, a elevar tempora
riamente, em Cr$ 6.790.738,,566,00 (seis bilhões, setecen
tos e noventa milhões, setecentos e trinta e oito mil, qui
nhentos e sessenta e seis cruzeiros), o montante de sua 
dívída consolidada interna. Item 3. Mensagem n"' 229, de 
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1984 (Mensagem nq 446, de 13-11-84, na origem), do Sr. 
Presidente da República, submeten_do à aprovaçãO' do 
Senado Federal, proposta do Sr. Ministro da Fazenda, 
para que seja autorizado o Governo-do ~tado de_M,~,to 
Grosso, a elevar temporariamente, ·em Cr-$ 
36.876._5L8.417,00 (trinta e se_is bilhões, oitocentos· e se.: 
tenta e seis milhões, quinhentos e dezoitO niH,-quatrocen
tos e dezessete cruzeiros). Item 6. Mensagem n~' 231, de 
1984, (Mensagem n~'448, de 13-11-84, na orígem), dõ Sr~ 
Presidente da República, sub~etendo __ à aprovação do 
Senado Federal, proposta do Sr. Ministro ãá.-f~enâ_a~ 
para que seja auto"dzada a Prefeitura Municíapl de Cuia:. 
bá (MT} a contratar operação de crédito DQ ·valor_ dC CrS 
7.952.802.000,00-(SéOO bilh_ões,_novecentos e cinqUenta e 
dois mífhõ~. oitocentos e dois mil cruze}ros), ]u11to ao 
Banco do Estado de MatÕ Grosso s:A. -- - ~ 

São adiados, em face da ~usência dos- Refat~-reS MSF 
n' 226(84, MSF o• 60/84, MSF n• 71/84, PLC ri• 
219(79, PLS n• 252(80, PLS n• 95/83, PLS n• 4j79,l'LS 
n' 79(83, PLS n• 376(81, PLS n• 166(83, PLS n• 17(84, 
PLS n' 1/84, PLS n• !50 j83, PLS n• 64 (83, PLC n• 
58/83, PLS n• 171/81, PLS n• 80f82, PLS n• 173/83, 
PLS n• .74/82, PLC n• 106(84, PLC ii• 284(83,_ PLCn• 
288/81, PLS n• 179/84, PLS n• 40/83, PLS n• !15/84, 
PLS n• 119/84, PLS n• IOI/84, PLS n• 224(82, PLC n• 
116/84 e PLS n' 63784. 

A Presidência comunica aos demais memP!os da Co· 
rníssão, haver sobre a mesa uma pauta extra. Passou-se, 
assim, a apreciação. Item 1. Emenda n'~' l, ao Projeto_ d_e 
Lei do Senado n~" 280, de 1977 (tramitando em conjunto 
com o PrOjeto d_e Lei do Senado n9 233/79, que institUi o 
Voto Distrital e dá outras providências. Autor: SenadOr 
Josê S<irney_, Relatçr: Senador M:orvan Acayaba. P~re
cer: favorável, por constítucional e jurídico. Na.O haven
do discussão, o Sr. Presidente põe em votação o parecer, 
que é aprovado por unanimidade. ltetTI 2. Projeto de Re-
solução da Comissão de Economia, à l_\ll_ensagem n'~' 233, 
de 1984 (Mensagem n• 452, de 13-I 1-84, na origem), do 
Sr. Presidente da Repúbtica, submetendO à aprOVaçãO
do Senado Federal, proposta do Sr. Ministro da Faz~n
da, para que seja a:utori:t!ldo 9 Governo do Esi.á.d"o =de 
Alagoas, a ·cont~tar openição de crédito nõ VãiOr de CrS 
82.516.152.804-,8(1 _(oitenta e dals bilhões,- qulnfientos-e 
dezesseis milhões, cento e cipqüerita e dois mil, oitocen
tos e quatro cruzeiros e oitenta centavos). Relator: Sena
dor PasS()s Pórto. Parecer: favorável, por constituciOriiii 
e jurídico. Não havendo disc~são, o Sr. Presidente põe 
em votação o parecer, que é aprovado por unanimidade. 

Nada mais havendo a tratar, encer:ra-se a n;uniã:o, J_a
vrando eu, Ronald Cavalcante Gonçalves, a presente 
Ata, que lida e aprovada, será assinada_ pelo Sr. PreSi
dente em exerclcio, Senador José Fragelli. 

ATA DA 23• REUNIÃO; REALIZADA 
EM 4 DE DEZEMBRO DE I984. 

(EXTRAORDINÁRIA) 

Ás Dezesseis horas do dia qtiãtro de dezembro de mil 
novecentos e oitenta e quatrO, na Sala da Comissão, sob 
a presidência do Sr. Senador José Fragelli, Presidente em 
exercício, reúne:.se a Comi~íl_o de: Constituição e Justiça 
com a presença dos Srs. Senadores Morvan Acayaba, 
Helvídio Nunes, Aderbal Jurema, Benedito Canelas, Oc
távío Cardoso, Almir Pinto e Enéas Faria. 

Havendo nú~m:ro _regimental, o Sr. Presidente em 
exercício, declara abertos os trabalhos e dispensa a leitu
ra da Ata da reunião anterior, que é dada como aprova
da. 

A seguir, passa-se à apreciação da matéria cotiStante 
da pauta. Item único. Ofício nS" -nQ 35, de 1984 (Ofício 
n'~' GV,de 1984, na origem), do Sr. Governadór do Esta
do do Piauí, solicitando autorização do Senado Federa], 
para realizar operação de crédito externo no valor de 
uss 80,000,000.00 (oitenta milhões de dólares}, destina-
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dos ao programa de investimentos do Estado. Relator: 
Senador Helvídio Nunes. Parecer. favorável, por consti
tucional e jurídico. Não havendo discussão, o Sr. Presi
dente põe em· votação o parecer, que ê aprova-do pof 
uminiriíídadC. 

Nada mais havendo a tratar, encerra-se i reunião·, la
vrando eu, R0rlaid Cavalcante GoDÇalVes, a J)fe'Sente 
Ata, que: lid-a e aProVacfa, será asSinada pêlo Sr. Presi

aente em exercício. - Senad~r Jo~ Fragelli. 

-COMISSÃO DE ECONOMIA 

ATA DA 8• REUNIÃO, REALIZADA 
EM 12 DE ABRIL DE 1984. 
~(EXTRAORDINÁRIA) _ 

Às Onze horas do diR doze-de abril ae mil noVecentos e 
oítenta e quatro, na sala de!-euiliõé:S dã ComiSsão, Ala 
Senadõr N-ilo Coelho, comparecem os Srs. Senadores 
Robe"rto campoS, Octávio Cardoso, José Fragelli, Cid 
Samp~io e Jorge Kalume. Deixam de comp-arecer os Srs. 
Senãâõfes José Lins, Luiz Cavalcante,- Benedito Ferrei
ra, João Castelo, AIQano Fi-anco, Severo ·Gomes, Fer
nando Henrique Cardoso e Fábio Lucena. OCupando a 
presidência, o Sr. Senador Roberto Carfl.pOs -declara não 
'1a v_er quorum para a abertura dos trabalhos. Em conse· 
qüêhciã, dá pOr aprovada a Ata da reunião ~ntc:rior, fi. 
cando adifl,das todas aS: maférias constantes da pauta: 
MSF n• 45J84, PDL n• I7j83, PDL n912/S3, PLC n• 
238/83, PLC no 69/83, PLC n• 82/78, PDL n• 29/83, 

- PDLn9o 36/83 ePLC n'l' 62/83. Nada_mais havendp a ~ra
tar, o Sr. P_residente determina a mim, Francisco Gui
lherme Thees Ribeiro, Assistente da ComisSã9, a elab~
raçã:o úa presente Ata que, lída e achada conforme, serã 
assirlada por S. Ex• 

ATA DA 9• REUNIÃO, REALIZADA 
.EM 26 DE ABRIL DE 1984. 

(EXTRAORDINÁRIA) 

Às onze horas do dia Vinte e seiS de abriJ de mil nove
centos e oitenta e quatro, na sala de reuniões da Comis
são, Ala Senador Nilo Coelho, comparece o Sr. Seriado r 
Pedro Sifficm. Deixam de comparecer os Srs. Senadores 
Roberto Campos, José Lins, Luíz Cavalcante, Benedito 
Ferreira, Jorge Kalume, João Castelo, Albano Franco, 
Severo Gomes, Fernando Henrique Car_doso, Cid Sam
paio e Fábio Lucena. Ocupando a Presidência, o Sr, Se
nador Pedro Simon constata a inexistência de guorum 
para ã. abertura dos trabalhos. Por co_ns_e8;Uínte, fica 
aprovada a Ata da reunião anterior, e tõdas as matêril!s 
constantes da pauta adiadas: MSF n'~' 72/84, MSF nq. 
73/84, MSF n• 45/84, MSF' n• I77j82, MSF n• 239/82, 
MSF n• 241f82, MSF' n• 25/84 e MSF n• 31/84. A se
guir, o Sr. Presidente determina a mim, Francisco Gui
lherme Thees Ribeiro, Assistente da Comissão, a elabo
ração desta Ata que, lida e aprovada, será assinada por 
s: Ex• 

ATA DA IO• REUNIÃO, REALIZADA. 
EM J DE MAIO DE 1984 

(.E)(TRAORD!NÁRIA) 

-.Ãs onze horas do dia três de maio de mil novecentos e 
oitenta e quatro, na sala de reuniões da ComisSão, Ala 
Senador Nilo Coelho, presentes os Srs. Senadoies Ro· 
berto Campos;- Presidente, Luiz Cavalcante, OctâvÍI:.. 
Cardoso, José Fragelli, Gabriel Hermes, Fernando Hen
rique Cardoso, Albano Franco e Pedro Siinoil., ·reúne-se 
a CõffiisSão de Economia_. Deixam_ de comparecer, por 
motivo JustifiCado, os Srs. SenadoreS BeneOito Ferreira, 
Jõrge-Kalume,_ João Castelo, Severo GomeS e Fãbio Lu
cena. HiVelldo número re_gjmental, o ·sr. Presid-ente de
clara abertos os trabalhos, dispensando a leitura da A ta 
da reuni~o anterior que é dada como aprovada. São 
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apreciadas as seguintes matérias constantes da pauta: 
Mensagem nQ 70/84- do Sr. Presidente da República, 
subJ?ete,rl_do à aprovaçâo do Senado Federal, proposta 
do Sr. Miríistro da Fazenda, Para que seja- aUtoriZado o 
Go.._,-~ftlb do Estado Qo Rio de Janeiro a elevar, tempora
riamente, em Cr$,60.406.704.949,55, o·montãnte de sua 
divjda consolidada interna. Relator: Senador José Fr<:t
gelli. Parecer: favorável, concluindo por um Projeto de 
Resolução. Nijo havendo quem queira discutir, o parecer 
é dado como- aprovado. Mensagem_ nO? 69/84- do Sr. 
Presidente da República, submetendo à votação do Se
nado Federal, proposta do Sr, Ministro da Fazenda, 
para que seja a'utorizado o Governo do Estado do Rio 
Grande do Sul a elevar, _temporariamente em Cr$ 
57.493.536.955,51, o montante de sua dívida c-oÕsQlldac;i_a 
iOterna. Relator: Senador Octávio Cardoso. Parecer: fa
vorável, concluindo por Um Projeto de Resolução. Não 
há discussão, sendo o parecer considerado aprovado. 
Mensagem n'l' 73/84 - do Sr. Presidente da República, 
submetendo à aprovação dO Senado Federal, proposta 
do Sr. Ministro da Fazenda, para que seja autorizad~ a 
Prefeitura Municipal de São Paulo (SP), a elevar em Cr$ 
8.989.603.690~00, o_ montante de sua dívida consolidada 
interna. Relator: Senador Severo Gomes, com redistri-
buição ao Sr. Senador Fernando Henrique Cardoso. Pa· 
recer: favoráveJ, concluindo por um Projeto_ de Reso
lução. Nào há objeção, e o parecer é aprovado, Mensa
gem n'~' 45J84- do Sr. Presidente da Repó.blica, subme
tendo à aprovação do Senado Federal, proposta do Sr. 
Ministro da_ Fazenda, para que seja autoriz_ado o Gover
no do Estado d_e Pernambuco a contratar operação dt; 
créditO no valor de Cr$ 745.478.756,68. Relator: Senador 
Luiz Cavalcante. Parecer: favorável, concluindo por um 
Projeto de Resolução. Na discussão da matéria, usada 
palavra o Sr. Senador José Fragelli, que manifesta-se 
contrariamente à_segunda parte da destinação dos ri!;Cur
sos -do referido erripfêstimo, que diz respeitO a ade
quação d'a casa de Oliveira Lima em Museu Ambiental e 
BibliOteCa de Referências de Pernambuco. Segundo S. 
-Ex, iarempreendimento não se enquadra no regime de 
urgência que caracteriza os pedidos de empréstimo que 
'chegam ao Senado Federal. Colocado em votação, o pa
recer -é ãj:)ro-vado, voltando com restrições o Sr. José Fra
geUi. Projeto de Oecreto Legislativo n'~' II J82 - aprova 
o texto 'do Convênio Constitutivo do Fundo Comum 

-para produtos de .Sase, concluído em Genebra, em junho 
de 1980, e assinado pelo Govern-o da República Federa
tiVá-do"Brasif a 16 de abril de.l981, em Nova Yorquc. 
Relator: Senado_r Luiz Cavalcante. P~recer: favorável ao 
projeto. Para discutir,- usa da palavra o Sr. Senador Cid 
Sampaio afirmãildo estar prOibida pela Constituição Fe
derai a vinculação de recursos para constituir qualquer 
fundo. "Apesar disso, novos Fundos vêm sendo cria~ 
dos", conclui S. Ex• Cita o§ 2'1' do artigo 62 da Consti
tulçâo, ressaltando, ainda, que o Poder Executivo conti
nua desrespeitando tal dispositivo constitucional, com a 
criação ·de vários Fundos. Por esta razão, votará com 
restrições o referido parecer. A presidência coloca o pa
recer em votação, sendo aprovado, com as restrições do 
Sr. Sel1adór Cíd Sampaio. Projeto de Decreto Legislati
vo n'l' 12/83 - aprova o texto ao Acordo sobre Nave
gação Marítima Comercial, ceiebrf!dO entre os Govern,os 
da Repúb[ica Federativa do Brasil e da República PoPu
lar da Bulgária, assinado em Sófia, a 19 de agosto de 
1982. Relator: Senador Gabriel Hermes. Parecer: favorá
vel ao projeto. Colocado em discussão e votação, o pare
ccr_é_dado como aprovado. ProjCW_cl~_Decreto Legislati
-vo n'~' 17/83- aprova o texto ao Acordo Básico de Coo
peração Técrlica entre o Governo da República Federati-
va do Brasil e o Go_vernq da República do Equaáor, ce
lebrado_em Brasflia, a 9 de fevereiro de 1982. Relator: 
Senador Albano Franco._Parecer: favorável ao projeto._ 
Não havendo objeção, o parecer é dado como aprovado. 
Projeto de Decre_to Legislativo nO? 29/83- _aprova o tex
to do Tratado de Nairobi sobre proteção do Símbolo 
onmpico, concluído em Nairobi, a 26 de setembro de 
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1981. Relator: Senador Fernando Henrique Cardoso. 
Parecer; favorável ao projeto. N:ão há Qiscussão, sendo o 
parecer dado_como aprovado. Projeto de Decreto Legis
lativo n~> 36/83 -aprova o texto ão Acordo sobre Coo-:..
peração Econômic!i e Industrial entre o Governo daRe
pública Federativa do Brasil e o Governo da República 
Italiana, celebrado em Roma, a 18 de outubro de 1982. 
Relator: Seoa_dor Gabriel Hermes . .Parecer: favorável ao 
projeto. Não havendo objeç-ªo, o parecer ê considerado 
aprovado. São adia.das __ as ,o;eguintes matêrias: MSF n~' 
I77(82, MSF n' 239(82, MSF n' 24I(82, MSF n' 2S(84 
e MSF n~' 31/84. Nada mais havendo a tratar, encerra-se 
a reunião, lavrando eu, Francisco Guilherme Th~es Ri
beiro, Assistente da Comissão, a presente Ata que, lida e 
aprovada, será assinada pelo Sr. P_r~_idente. 

ATA DA t2• REUNIÃO, REALIZADA 
EM lO DE MAIO DE 1984 

(EXTRAORDINÁRIA) 

Ãs onze horas do dia dez de maio de mil novecentos e 
oitanta e quatfo, ná sala de reuniões da Comissão, Ala 
Senador Nilo Coelho, compareceram os Srs. SenadoreS. 
Roberto Campos e Octávio Cardoso. Deixam de compa
recer _as-Srs. Senadores José Lins, Luiz Cavalcante, Be
nedito Ferreira, Jorge Kalume, Albano Franco, Severo 
Gomes, FernandQ_Henrique Cardoso, Cid SampaíO e 
Fábio Lucena. O Sr. Presidente, Senador Roberto Cam
pos, constata a inexistência de "quorum" para início-'dos 
trabalhos. Em vista disso, dá por aprovada a Ata da reu
nião anterior, ficando adíadas as matérias constant-es da 
pauta: MSF N• 177(82, MSF N' 239/82, MSF N' 
241/82, MSF N' 31/84, MSF N' 25/84, PLC N'93/80; 
PLC N•68(79, PLS N' 63/83, PLC N' 113/83 e PLS N' 
140/82._ Finalizando, o Sr. Presidente determina a mim, 
Francisco Guilherme Thees Ribeiro, Assistente da Co~ 
missão, a elaboração da presente Ata que, lida e aproVã-
da, será assinada por S. Ext-. 

COMISSÃO DE TRANSPORTES, 
COMUNICAÇÓES E 

OBRAS PúBLICAS (CT) 

A ta da 3• reuníão, realiZada em 29 de novembro de 
1984, 

Ãs onze horas do dia vinte e nove de novembrO de mil 
novecentos e oitenta e quatro, na sala de reuniões da Co
missão, -na-Ala Senador Alexandre Costa, presente os Se
nhores Senadores, Benedito Ferreira, Presidente, Ader
bal Jurema, Marcelo Miranda, Alexandre Costa, Luiz 
Cavalcante e Hélio Gudi:Os; ·reúne-se a Comissão de 
TranSportes, Comunicações- C Obras PUblicas. 

Deixam de comparecer, por motivo justificado, os Se
nhores Seriadores Virgílio láVora e AITonso Camargo. 

Havendo número regimental, o Senhor Presidente de
clara abertos os trabalhos, e dispensa a leitura da Ata da 
reunião anterior, que é dada como aprovada. Prosse
guindo, o Senhor Presidente conce.de a palavra ao Se
nhor Senador Luiz Cavalcante, que emite parecer favo
rável, ao Projeto de Decreto Legislativo n9 12/84; que 
"Aprova o texto do segundo protocolo Adicional à 
Constituição da UniãO Postal das Américas e Espanha, 
assinado em Manágua, a 28 de agosto de 19Sl''. Posto 
em discussão e, em seguida em V!?tação, é o parecer do 
Relator, aprovado por unanimidade._ Continua-ndo o Se~ 
nhor Presidente concede a palavra ao Senhor Senador 
Aderbal Jurem a, que err:iité pãr"ecer favorável, ao Projeto 
de Lei da Câmara o9 10/84, quC "Affera o Plano Nacio
nal de Viação, aprovado pela Lei n9 5.917, de lO de se
tembro de 1973, modificando o traçado da BR-080_". 
Posto em discussão e, em seguida e_m _votação, é O j)aie-
cer do Relator, aprovado por unanimidade. Dando pros
seguimento, o Senhor Presidente concede a palavra ao 
Senhor Senador Marcelo Miranda, que emite parecer fa
vorãvel, ao Projeto de Lei da Câmara n9 138/84, que 

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (S.eção IJ) 

"Dispõe sobre a Velocidade _máxima de 100 Km/h (cem 
_ quilômctro§-Hor:á;:ios)_ para veículos que trafegam em 

aut~estradã:s !;! 90 km/h (noventa q~ílômetros horários) 
nas demais rodovias pãVimentadas em todo o Território 
Nacional". Posto em discussão e, em seguida, em vo
tação, é o parecer do Relator. aprovado por unanimida
de. Dando prosseguimento, o Senhor Presidente concede 
a palavra ao Senhor Senador Luiz Cavalcante, que emite 
parecer favoráVel, ao Projeto de Lei da Câmara n"' 
221/83, que "Acrescenta parágrafos ao artigo 77 da Lei 
n"' 5.108, de 21 de setembro _ _de 19_66 Côdig_o_Nacional de 
Trânsito". Posto em discussão e; em se_guida, em vo
tação, é o parecer do Relator, aprovado por unanimida
de. Continuando o Senhor Presidente concede a palavra 
ao Senhor Senador Aderbal Jurema, que emite parecer 

_favorável, ao Projeto- de Lei da Câmara n"' 184/83, que 
"Estabelece as Normas a serem cumpridas pelas Empre
sas que explora os Serviços Públicos Especificados". 
Posto em discussão e,-em seguida em votação, é o pare~ 
cer do Relator aprovado por unanimidade. Continuan~ 
do, e ainda com a palavra, o Senhor Senador Aderbal 
Jurema, emite :Parecer favorável, ao Projeto de Lei da 
Câmara n9 22/84~ que "Aplica o traçado da ligação fer
roviária EF-465, da Resolução Descritiva das Ferrovias 
do Plano Nacional de Viação, institufdo pela Lei n~' 

5.917 de lO de setembro de 1973". Posto em disc_ussão e, 
em seguida, em votação, é o parecer do Relator, aprova
do por unanimidade. 

Nada mais havendo a tratar, encerra-se a reunião, la
vrando eu, Mar_celino dos Santos Camello. Assistente da 
Comissão, a presente Ata, que,-ap6s lida e aprovada, se
rá assinada pelo Senhor Presidente. 

COMISSÃO DE LEGISLAÇÃO SOCIAL 
ATA DA DÉCIMA TERCEIRA REUNIÃO, 

EXTRAORDINÁRIA, REALIZADA 
EM 3 DE DEZEMBRO DE I984. 

Ãs onze horas do dia três de dezembro de mil novecen
tos e oitenta e quatro, na sala de reuniões da Comissão, 
na-Ala Senador Alexandre Gosta, sob a Presidência.do 
Senhor Senador Ju_tahy Magalhães e com a presença dos 
Senhores Senadores Pedro Simon, Hélio GueirOS, -~oSê 
lgnácío Ferreira e Jorge Kalume, reúne-se a Comissão 
de LegislaçãO Social. Deixam de comparecer, por motivo 
justificado, os Senhores Senadores Gabriel Hermes, Car~ 
los Chiarem, Almir Pinto, Helvfdio Nunes, Fernando 
Henrique Cardoso e a Senhora Senadora Eunice Michi
les. Havendo número regimental, o Senb_9r PresideQte 
declara abertos os trabalhos dispensando a leitura da 
Ata da reuriião anterior, que é dada como aprovada. A 
seguir sãó apreciadas as seguintes matérias: 1. Projeto de 
Lei da Câmara n9 60, de 1983, quç: "altera a redação do 
art. 39 da. Lei n"' 5.859, de 11 de dezembro de 1972, a fim 
de garantir ao e-ffipregado -domésfico o direito à gratifi
cação natalina instituída pela Lei n"' 4.09(J, de 13 de julho 
de 1962"_.., Relator: Senador José lgnácio Ferr_eira. Pare~ 
cer: Favor~vel. Aprovado por unanimidade. 2. Projeto 
de Lei da Câmara n"' 101, de 1984. quç "altera a redação_ 
do art. 29 da Lei n"' 4.2_66, de 3 de outubro de 1963, que 
instituí o salário~ família do trabalhador, e dá outras pro
vidências". Relator: Senador Jorge Kalume. Parecer: 
Concluindo po{audiên_cia prévia da CCJ. Aprovado por 

_unanimidade. 3. Projeto de Lei do Senado n9 85, de 1984, 
qtie "acreScenta dispositivos à Lei Complementar n9 26, 
de 11 de setembro de 1975, com vistas a permitir-a utili~ 
zação dos depósitos do PIS-PASEP_na amm:.tização de 
empréstimos para a Casa Própria", Relator: Senador Pe
_dro Simon. Parecer; coocluindo pela anexação ao PLS 
305/-80. para que tenha~ tramitação conjunta. AproVa-

- dO por UnanimidadeA. Projeto de Lei da Câmara n"' 110, 
de 1984, que "assegura aos beneficiârios do empregado 
não optante pelo regime do FGTS, quando de_sua mor
te, a indenização prevista no art. 477 da CLT., aprovada 
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pelo Decreto-Lei n9 5.45~, de !9 de maio de 1943". Rela
tor: Senador Jorge Kalume. Parecer Favorável, na forma 
da Emenda ri"'_1~CLS_(S_ubstítutiva) que apresenta. Apro
vado por-ul)a-nimi!fade~ S. Projeto de Lei do Senad9 n9 
111, de 1983, que "introduz alterações na CLT". Rela
tor: José lgnáciO Ferrcira. Parecer: Contrário. Aprovado 
por unanimidade._6. Proje~o de Lej da Câmara ~9176, de 
1984, que "dispõe ~obre a aPosentadoria d~ Pessoal do 
Magistério Supeiíor e dá outras providências". Relator: 
Senador José lgnâcio Ferreira. Parecer: Favorável. 
Aprovado por unanimidade. _7. projeto de Lei da Câma
ra n9 139,_ Qe 1983. que uestende a jurisdição das Juntas 
de Concilíação e Julgamento de São Luiz aos Municípios 
de Rosário, São José de Ribamar e Paço do Lumiar, to
dos do Estado do Maranhão". Relator: Senador Jutahy 
Magalhães. Parecer: Favorável. A provado por unanimi
dade. S. Projeto de Lei da Câmara n9 149. de 1983, que 
"fixa Cm 6-{Se1SJ horas a jo~ada diária de trabalho nos 
serviços de coqueria e bateria de fornos e determina ou
tras proVidências". Relator: Senador Jutahy Magalhães. 
Parecer: Contr-áriO: AProvado por unanimidade. 9.Pro
jeto de lei da Câmara n~' 209, de 1983, qu~ "extingue o 
período de carência para a concessão do amu1io-doença 
e da aposentadoria por invalidez no âmbito da Previdên
cia Social, e determina outras providências". Relator: 
Senador Jutal!y Magalhães. Parecer: Favorãvel com a 
Emenda~<;> 1-CLS. Aprovado por unanimidade. 10. Pro
jeto de Lei dó Senado _n~ 28~, qe 1983, que "altera dispo
sitivo da Lei n<1 6.592. de_ 17 de novembro de 1978, para o 
fim_ d_e permit_ir a l!IC::U_ml:J.Iação da pensão especial nela 
prevista com pensão previdenciária". Relator: Senador 
Jutahy_ Magalhães .. .Parecer: Favorável,' com a Erpenda 
n<? 1-CCJ. Apro~ad~-p~r .unanimidade. ll. Projeto de 
l,.ei do Senaçio n9 280, de 1983, quf; "acrescenta dispositi
vo à CL T., visando restabelecet: salário mfnimo específi
co para menores, com base no grupo etário". Relator: 
Senador Jutahy M<~:galhães. Parecer: Favorável, com a 

- Emenda N9 1-CLS. Aprovado por unanimidade. 12. 
Projeto de Lei da Câmara N9 172, de 1984, quç: "dispõe 
sobre as autarquias profissionais". Relator: Senador Pe
dro Simon. Parecer~_FavoráveL Aprovado por unanimi
_dade. 13. Pr_oJeto de Lei do Senado N"' _l~, dej984, que 
"acrescenta a categoria profissional do Contador no 
Grupo das Profissões Liberais". Relator: Senador Jorge 
Kalume. Parecer:_ Favorável. Aprovado por unanimida
de. EsgOtadas as matérias da pauta e nada mais havendo 
a tratar, o-'Senhor Presidente agradece o comparecimen
to dos Senhores Senadores e declara encerrados os traba
lhos, lavrando eu, Luiz Cláudio de Brito, Assistente da 
Comíssão, a presente Ata que. lida e aprovada. será assi
nada por Sua Excelência. -Senador J.tally MaplWa. 

COMISSÃO DO DlSTIIITO FEDERAL 
--=f\1:,.1; DA 8• REUNIÃO, REALIZADA 

EM 4 DE DEZEMBRO DE !984 

Ãs dez horas do dia quatro de dezembro de mil nove
centoS~ oltentã ·e qtúlti(), na Sala de Reuniões da Comis
são, Ala_ Senã.dor Alexandre Costa, comparecem-oS Se
nhores Sena-dores AtCxandre Costa, Presidente, Jutahy 
Magalhães, Passos Pôrto, Altevir Leal, Moacyr Du_arte, 
João Castelo_ e Saldanha Derzí, reUiie-se a Comissão do 
Distritõ--Fede·rat. 

Deixam de comparecer. por motivo justificado, os Se
nhores Senadores LÕurival B3:ptista, Morvan Acayaba, 
Guilherme Palmeira, Benedito Ferreira, Marcondes Ga
~~~~_ã, Mauro Borg~. Alfre~o Ca~pos e Ga~tão MUller. 

_Havendo núrileio regimental, o Senhor Presidente. de~ 
clara abertos os trabalhos, -e dispep-sa a leitura da Ata da 
Reunião anterior que é dada como aprovada. 

Em seguida; o Senhor Presidente concede a palavra ao 
Senhor Seriador Jutahy Magalhães, que emite parecer fa
vorável ao Projeto de Lei do Senado n9 184, de 1984, que 
"altera dispositivos da Lei n"' 5.682, de 21 de julho de 
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peções, efetuadas ao longo da última década e meia, já 
trouxeram um níVel bastante elevado de integração fun
cional entre o órgão controlador e o administra_dor 
1971,5.781, de s'dejunho de 1972,6.444, de 3''d~ou
tubro de 1977, modificados pelas Leis n's 5.697, de 27 de 
agosto de 1971, e 0.767, de 20 de dezembro de 1979, e dá 
outras providências". Posto em discussão o parecer, e, 
em seguida, em votação, é o mesmo aprovado por unani-
midade. -

Nada mais havendo a tratar,_ encerra-s~ a reunião, la
vrando eu, Kléber Alcoforado Lacerda, Assistente da 
Comissão, a··presente Ata que lida e aprovada, será assi
nada pelo Senhor Presidente. _ 

ATA DA 19• REUNIÃO, EXTRAORDINÁRIA, 
REALIZADA AOS VINTE E OITO DIAS 

DO-MIÕ$ DE NOVEMBRO DE MIL, 
NOVECENTOS E OITENTA E QUATRO. 

Às 16:00 horas do dia 28 de novembro de_ _1984,- na 
Sala de Reuniões da Comissão de Finanças d_o Senado 
Federal, Ala Senador Nilo Coelho, presentes os Senho
res Senadores Itamar Franco, Presidente, José Lins, 
Vice-Presidente, Marcondes Gadelha, Cid Sã:mpaio, Jo
sé Fragetli, João Castelo, Jutahy Magalhães, Saldanha 
Derzi, Octávio Cardoso, Passos Pôrto, Virgflio Távora, 
Amaral Peixoto, Roberto Campos, Amaral Furlam, Jor
ge Bornhausen, Jorge Kalume e Carlos Lyra. Dei:faffi de 
comparecer, por motivo justificad_o, os Senhores Sena
dores Albano Franco, Gabriel Hermes, Guilherme Pal
meira, Pedro Simon, Severo gomes e Rober_to_S_aturnino. 
Havendo número regimental, ó Sehhor Senador Itamar 
Franco, Presidente, declara aberta a 19.. Reunião, 
lembrando aos Senhores Senadores presentes que a pre· 
sente Reunião apreciarã à Mensagem n'~ 243, de 1984, 
.. Do Senhor Presidente da República, submetendo à 
aprovação do Senado Federal o nome do Min_istro C ar·_ 
los Á tíla Ãlvares da SilVa, para exircer o-à:i'go -de Minis
tro do Tribunal de Contas da União_, na vaga decorrente 
da exoneração do Ministro Luiz Octãví_o PireS ç Albu· 
querquc Gallotti". A Presidência anuncia a prcsettça do 
Ministro Carlos Átila Álvares da Silva no recinto, pas
sando a palavra a Sua Excelência para exposiçãO de sua 
experiência profisSióriã:[~ bem como sua vivêricia funcio
nal pública, como Membro do COrpo DiJ)lomãtico do 
Ministério das Relações Exteriores, bem como suas con~ 
siderações sobre a organização e o funcionamento_do 
Tribuna~ de Contas da União. Encerrada a exposiç~l:"o do 
Ministro Carlos Âtila, a Presidência-indaga aos Senhores 
Senadores presentes se desejam formular alguma per
gunta ao -depoente. O Senador Jorge Kalume solicita a 
palavra à PresidênCia, c00:8i"atulando-se com o depoente, 
juntamente com- os Senhores Senadores-: Virgflio tãvora, 
Amaral Peixoto, Cid Sampaio, Marconde_s_ Gadelha. A 
Presidência informá cfue, -antes de pas-sar a palavra ao 
Relator, a Reunião deixará de ser pública, determinando 
aos Senhores funcionários as providências de praxe, con
vidando o Senhor Senador Jutahy Magalhães para secre
tariar os trabalhos, e o Senador João Castelo para fun~ 
cionar como escrutinador, tornando-se "Secreta a Reu
nião. Após a a-preciação da Mensagem n'~ 243/84, a Reu
nião volta a ser pública, determinando a PresidênCia ã. 
publicação, em anexo à presente Ata, do _apanhamento 
taquigrâfico da reunião convocada para apreciar a indi
cação do Ministro Carlos Átíla álvares da Silva, Nada 
mais havendo a tratar, a Presidência enCerra--a preserlte 
reunião, determinando a mim Luiz Feinando Lapagesse, 
Secretário da Comissão de Finanças do Senado Federal, 
lavrasse a presente Ata, que, lida e aprovada, ê assinada 
pelo Senhor Presidente_ da Comissão, 

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção jl) "" 

"ANEXO À ATA DA 19' REUNIÃO DA CO
MISSÃO DE FINANÇAS DO SENiDO FEDE
RAi, REALIZADA ÃOS VINTE E- OITO DIAS 
DO MES DE NOVEMBRO DO ANO DE MIL, 
NOVECENTOS E OITENTA E QUATRO. ÀS 
DEZESSEIS HORAS. REFERENTE À EXPO
SIÇÃO DO SENHOR MINISTRO CA!I.LOS ÁTI
LA ÁLVARÉS DA SILVA, INDICADO, A TRA
VES DA MENSAGEM N•" 243/84, DO SENHOR 
PRESIDENTE DA REPOBLICA. PARA "i:JCU
PAR O CARGO DE MINISTRO DO TRIBUNAL 
DE CONTAS DA UNIÃO, EMDECORRENC/A 
DA EXONERAÇÃO DO M/N/ST!/.0 LU/Z OC
TÁVIO PIRES DE ALBUQUERQUEGALLOTT/, 
QUE SE PUBLICA DJ;;V/DAMENTE AUTORI
ZADO PELA PREDISENC/A DA c_aMLSSdO _ 
DE FINANÇAS" 

Presidente: Senador Itamar Franco 
-vrce:.Presidente: Senador José Lins _ 
(Integra do apanhamento taquigráfico.) 

O SR. PRESIDENTE (Itamar Franco) - Havendo 
núinero legal, declaro aberto nossos trabalhos. 

A Comissão recebeu o seguinte Oficio- do Senador 
Aloysio Chaves: 

"Nos termos do -art. 86 dO ReglmelltO liitetno, 
tenho a honra de comunicar a V. Ex~ para os devi
dOs fins que essa Liderança deliberou propor a subs~ 
tituição do nobre Senador Benedito Canelas, pelo 
nobre Sr. Senador Marcondes Gadelha, na Comis
são de Finanças do Senado Federal, na qualidade de 
Suplente". -

O nobre_Senador Ma reandes Gadelha passa, neste ins
tante, a integrar, ofici"almente, a Comissão de Finanças, 
podendo participar e_ ter o direito de voto. 

Recebemos os s~guintes telegramas: 

"Sr. ~residente, tomando co_nhecimento-de indi
caç_ão feita pe!o Presidente João Figueiredo do Mi-

-- nistro-Carlos Átila Álvares da Silv_a para ocupar a 
vaga no Tribunal de Contas da União, manifesta

_mos, em nome da Imprensa do interior do Estado 
de São Paulo o nosso aplauso à inicíiuiva ~ apresen
tamos o nosso testemunho da atuação desse Correio 
que diga do Ministro Carlos Átila no campo da co· 
municação, assegUrando sempre a plena liberdade 
de imprensa em todas as horas a livre manifestação 
de opinião, ao mesmo têmpo em que, com a atuação 
desinteressada, colaborou enormemente para o de
senvolvimento da imprensa interiorana do País. Por 
esses motivos é que os jornais do interior do Estado 
de São Paulo s~ntem~se à vontade para solicitar do 
eminente Senador da República o seu apoio a esta 
justa indicação. Atenciosamente, Roberto Santos, 
Presidente da Associação dos Jornais do Interior do 
Estado de São Paulo." 

''Sr. Presidente, _encarecemos Sr. dispensar apoio 
aprovação da indicação de Carlos Átila para TCU. 
Este nosso pedido é sinal de gratidão a quem tanto 

-se empenhou e interessou _em favor- dos jornaiS-:do 
ínteriOr brasileiro. Agradecendo antecipad\Jmente, 

- Paulo Antoriio Carneiro Dias, Presidente da AssaM 
ciação Brasileira dos Jornais do Interior." 

Srs~ Senadores, leitura da Mensagem n'~ 465: 

.. Nos termos do art. 42~ item 3'1 e§ 5'~ do art. 72 
da Constituição, tenho a honra de submeter à cõnsi
der~ção do__egrêgio Senado-Federal o nome do Mi
nistro Carlos Átila Álvares da Silva para ·exercer O 
cargo de Ministro do Tdbunal de Contas da União, 
na _vaga decorrente _da exoneraç~o do ~inistro Luiz 
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Octãvio Pires e Albuquerque Gatlotti. Os méritos 
do Sr. Carlos Átila Álvares da Sílva, que me induzi~ 
ram a eScolhe-lo para o desempenho desta elevada 
função, constain do anexo currh:ulum vltae." 

~sse curriculum vitae já ê do conhecimento dos Srs. 
Senadores, e eu me dl_spenso a tê-lo, a não ser que qual~ 
quer Membro o requeresse: 

Cabe, privativamente, à Comissão de Finanças do Se
riado opinar sobre a escolha do S-enhor Presidente da Re
Püblica. Nesse momento, tenho o prazer de- paSSar a pa
lavra ao Sr. Ministio Carlos Átila Álvares da Silva~Pa-rã 

- qU~ posSa discórfer sObre -o tCrria-doCãigO -a que foi iii.di
cadO~-e,--em seguida, S. EX .. receberá,- se assim entender 
do~f Srs. Senadores da Comissão de Finan_ças algumas 
púgllntas relacionadas com a indicação de V. Ex• __ 

Excelentíssiwo Senhor Sena-dor Itamar Frarlco 
Presidente da Comissão de Finanças do Senado Federal, 
Excelentíssimos Senhores Senadores Membros desta CoM_ 
missão de Finanças. 

O Senhor Presidente da República, em Mensagem de 
n9 465, de 20 do corrente, submete à alta apreciação do 
Senado Federal a indicação de meu nome para ocupar o 
cargo de Ministro do Tribunal de Contas da União, na 
vaga deixada pelo Ministro Luiz Gallotti, nomCado para 
o Supremo Tribunal Federal. 

Nos termos da Constituição Federal e do Regimento 
Interno do Senado Federal, compareço perante Vossas 
Excelências para prestar-lhes os esclarecimentos que jul
guem necessários para avaliar a indicação com que me 
honrou o Presidente.Joã,o Figueiredo. 

DiZ a Constituição Federal que a escolha dos Minis
tros do Tribupal de Cõntas da União se fará'•dentre bra
sileiros, maiores de trinta e cinco ailos, de idoneidade 
moral e notórios conhecimentos jurídicos, econômiCós, 
financeiros ou de administração pública". 

Para que Vossas ExCelências avaliem tais qualifi
cações, a mensagem se f~z acompanhar, nos termos regi
mentaiS, do meu crirriculum vitae. 

Costumo dizer que curriculum vitaeê como Radiogra· 
fia_ Mostra o esqueleto de uma vida profissional, mas 
não descreve as experiência, as vivências, os desafios c:n-

- frentados e os sucessos obtidos que, como os músculos, 
os netvos e o sangue, por lado, e as convicções, o com
portamento, as definições e intenções, por outro, dão 
forma, ide_ntidade, e p~onalidade a uma pessoa. 

Vejo-me, por isso, compelido a dizer algumas palavras 
sobre a experiência proflSsionaJ com que a vida me_ re
cheiou os ossos desse curriculum_. 

Sou ~acharei em Direito e Diplomata de carreira, na 
qual ingressei mediante concurso público prestado ao 
Instituto Río Branco, em 1959. 

Nomeado em dezembro de 1961, exerci fuilções na Se~ 
cretuiª de Estado, nas Embaixadas do Brasil e_m Buenos 
Aires e em Paris e na Delegação Permanente junto à 
ALALC - hoje ALADI, em Montivedéu. Participei, 
como Assessor ou Delegado diplomático, de inúmeras 
misSõeS de representação e de negociação em conferên
cias e reuniões bílaterãis em numerosos países da Améri
ca, África e Europa. 

Em março de 1981, após breve passagem pelo Minis
tério da Educação e Cultura, onde fuí Chefe de Gabinete 
dO Ministro Rubem Ludwig durante o~ primeiros meses 
de sua gestão, fui designado Secretário de Imprensa do 
presidente JoàJ::! Eigueiredo, cargo que exerço desde en· 
tão. 

Nestes 24 anos de serviço público, adquiri experíência 
e Cõf.lheciiTlefliO em 3 âreas básicas: -

1) idministração de pessoal, orçamentária e de ser
viÇos gerais; 

2) poHtiCá- corriercial; na área de negociaçõeS tari
fáiias e de ~acordos internacionais de comêrcio multilate
rais, bilaterais e de produtos de base; 
~) ~romoção comi::rciaL 
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Na área administrativa, trabalhei por alguns anos na- -- -----chefia do Seta r de Promoção Comerci3.l da Emb3.i. 
Divisão de Pfliisoal e no Departamento Geral de Admi- xada do Brasil em Paris. 
nistração do Mlnistériõ das Relações ExteriOres. POSte- _- Acredito, Senhores Seiiadore:;, que a experiência :id-
riormente, chefiet por três anos a Divisão do Programa qui rida nessas funções me proporcionaram c-onhecimen-
da Promoção Comercial da entãO Secretaria Geral Ad- tos suficientes e adequados para exen:::er o cargo de Mi-
junta para Promoção Comercial, hoje Departamento de nistro do Tribunal de Contas. 
Promoção ComerciaL Nesta função; tive a satisfação de 
participar de um amplo projeto_de reorganização e renow 
vação da estrutura, dos métodos e dos procedimen.tos de 
trabalho da área_ de promoção comercial no exterior, que 
o então Cõnselheiro, hoje Embaixador, Paulo Tarso Fle
cha de Lima foi incumbido de executar. 

Coube-me a coordenação executiva dessa trabalho de
reavaliação e remodelação do_setor. Sem falsa modéstia, 
orgulho-me de haver introduzido no Ministérió' das Rew 
lações Exteriores, durante aqueles três anos de ooordew 
nação do referido projeto, o enfoque sistSmico -para ·a or~ 
ganização e o desempenho de atribuições legais e regiw 
mentais. Sob a supervisão inteligente do Embaixador 
Flecha de Lima e a colaboração interessada de numerow 
sos colegas de carreira, coordenei a criação e, implan
tação de um Sistema -de PromoÇão Coinircial no Exte
rior. Nesse trabalho, adaptamos, às peculiaridades do 
serviço diplomático e ae Orgã.nização do ltamaraty, as 
técnicas- de adininistt3Çã0- pOr objetivos. Discriminamos 
as atribuições legais em ativ1dades e tarefas. Desenvolve
mos manuais de organização e de procedimentos. Imw 
plantamos o planejamento, a programação e o controle 
das atividades do sistema, compreendendo a execução 
das tarefas, sua orçamentação e a definição _de metas e 
objetivos visados. Orgailizimos e realizamoS cprsos de 
treinamento e reciclagem do pessoal. 

Tõdo esse trabalho resultou no aumento do grau de 
aproveitamento da capacidade instalada existente no ser

Sem outra pretens~o a não ser proporcionar a Vossas 
Excelências o máxinio de elementos para avaliar a indi
C?ação do meu nome para essa honrosa função, gostaria 
de expor-lhes como encaro seu exercício,. 

O Tribunal de Contas ê órgão que cumpre função pri
mordial no _estado democ~ático moderno. A ação dQ_go
Verno êfeclamada em iodos os setores da sociedade. 
Espera-se que o governo tome cada vez mais iníciativas 
para dar solução a problemas sociais e individuais. Mas, 
ao mesmo tempo, ·é também cada vez mais frequente -a 
crítica ao Que se conSidera excessiva ingerência -g'OVCrnii
mental em divCrsOs setores d3 vidã nãcional, quC deve
riam ser deixadoS à inicativa particular. 

Eis aí um conflito de natureza política e que cumpre, 
portanto, decidir politicamente. Em muitos setores, com 
efefto; melhor faria o Governo em deixar campo exclusi
vo para o empreendimento privado. Em muitos outros, a 
iiitrodução, mais ou menos recente, da presença de ór
gãos do go'--'erno adquire-caráter definitivo- cO:nlõ-é o_ 
caso de inúmeros setores de prestação de serviços. Como -
corisequêliC:ia; assistimos ao cresciffiento da Complexida
de da organ~l!ção governamental, com móltiplos enga
jarrieilta:s de _Qfflem administratíVã.,-envolvendo asp_ec_!os 
cada vez mais vãriados de receita e de despesa. ·· 

viço exterior brasileiro, utilizandowse de forma mais efiw --
ciente, e sem grande aumento de despesas, as embaixaw 

Diante ~~Ssa_rC:ali~ade, cresce de_ importância o papel 
inst_itucional do Tribunal de Contas, Até a Reforma Ad-
ministrativa de 1967, a função controladora do Tribunal 
era exercida mediante a obrigatoriedade do registro pré
vio dos atos e contratos que implicassem despesas, e na 
tomada ou prestação de contas. 

dos e consulados e seu sistema de administração e de co
municações para apoiar o- exportador brasileiro. Monta-
mos subsistemas de pesq1iis"as, de informação· cOinerCíal .. __ _ 

Por certo foram o crescimento e a diversificação das 
áreas c!_e atuação do governo causas_ diretas da alteração 
dessa sistemática ·de controle. 

de administração_de feiras e exposições de operações co
merciais, de organizaç,ão de missão e visitas de importa
dores estrangeiros ao Brasil, e de divulgação no exteríor. 

Durante o perfodo Cm que desenvolvi esses trabalhos, 
fui ordenador das despesas do sistema. Dir1gí todo o es
forço de reorganização e modernização das atividades de 
promoção comercial no sentido de introduzir padrões 
atualizados de aplicação dos recursos com sentido fina
lista, buscando os meriores custos e acentuando a perma
nente preocupação de obter uma relação custo-beneficio 
crescentemente favorãvel. 

Os procedimentos de Planejamento e controle adoti
dos permitiram que, dC ano para áno, se elevasse o rendi
mento dos recursos investidos. Tudo isso foi executado 
com rigorosa observância das normas de contabilidade 
pública. Na verdade, o aprimoramento técnico dos ins-
trumentos de gestão das atividades permitiu ·ajust~r às 
normas de contabilidade, de maneira muito mais estrita, 
a administração dos recursos, aplicados nos mais diver
sos países do mundo. 

Essa experiCncia demonStra que, quan-do uma afivida
de é bem planejaâa;-õ coriii-ole I-ião emperra sua exe
cução; ao contrário, garante-um áeSelnpenho corretq, as
segura os menores custos e, dispondowse de objetivos 
pré-fixados, permite aferir a eficiênCia e-a eficácia do ad
ministrador. 

Exerci igualmente funç~es que me proporcionaram 
cQnhecimentos na ãrea económico-com"erci:ã.l, e entre as 
quais destaco as seguii1tes: _. __ 

-negociação de acordos bilaterais de comércio com a 
Argentipa, incluindo contratos de aquiSição de trígO e de 
exportação de produtos brasileiros; 

-negociações tarifárias, bilaterais e multilaterais, e 
de acordos de complementação, com paises membros da 
ALA L C; 

·A descentralização e a agilidade operacional reclama
- - das dos órgãos governamentais eram incompatíveis com 

a~manutenção do registrO pTê:ViO cõmo regra gei-at. 
Por isso, a Constituição Federal de 1967, e os 

Decretos-leis n9s 199 e 200 substituíram o registro pré
vio, Pelos sistemas de controle interno e externo, este úl
timo exercido pelo Poder Legislativo, com auxílio do 
TCU (art. 70 da Constituição Federal) 

O sistema de controle prévio, ãilteS-vigente, tendia a se 
transformar em obstáculo burocratizante. Restringia a 
agilidade administrativa, -n.ão pelo sadio eXercfcio do 
controle, mas antes pelo afunilamento centralizador in-

-- compatível com a desejada modernização dos padrões 
operaci~_nais das i_nstituições governamentais. 

A nova sistemática de controle introduzida em 1961 
obviou esses inconvenientes. Por um lado, o Poder Exe
cutivo aprimorou a técnica de programação e execuçãó 
orçamentárias e irriplantou o sistema de controle interno. 
Por outro lado, o Tribunal de Contas da União tem prO
curaçlo do1aNe 4~ organização competente, com corpo 
funcional habilitado, para efetuar o controle externo, 
-mediante inspeções ordinárias, especiais e extraordi
nárias. Além disso, a composição dos Tribunais de Con
tas- ta!1!9 o da Uni~o ~o mo_ os estaduais-garante uma 
visão -sértsala e eqUilibrada dÕ exercicio da função con
tro_ladora e fiscali2;J}dora. 

Integrados por ministros ou conselheiros origináriOs 
de diferentes setores de atividades, pessoas que exerce
ram previamente funções em âreas variadas da atividade 
pública ou particular, os plenãiios dos Tribunais de 
Contas brasfieiios, pela exPeriência pregressa de seus 

--membros, tendem a colocar os processos administrativos 
em sua correta hierarquia, no contexto da ação governa
mental. A experiência anterior de cãda mefubro do Triw 
bunal, vivida em setores diversificados, contribui para-
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que os colegiados dos Tribunais de Contas se apresentem 
vacinados contra a tendência deformante de erigir o con• 
trore erriJiffi em -si ffieSmo, e de-hipertrofiar a importân
cia da fOirria i:m detrimento -da substãncia. 

Coffi origens e experiências profissionais heterOgê
neas, os integrantes do Tribunal_se complementam em 
suas habilitações, fazem do colegiado um corpo eclético 
e, o que é mais iniPoi-tã.nte, trazein, como resultante da 
integração de suas Il]Últiplas vivências, uma visão mais 
politizada do controle externo. Em conseqUência, mas 
capacitada a julgar em função dos objetivos da adminis
lf3:Ção, conferindo dimensão polrtico-social à função fis
calizadora do_ Tribunal. 

A saciedade brasileira· não aceit3. a administração 
pública como um tini Cm si mesmo. Os Próprios adminis
tridoi-es, qUando esclarecidos, Sabem que a adminis
tração pública existe exclusivamente como meio de reali-
Zação- de objetivoS sociais. ---

Os agentes públicos estão, moral e legalmente, obriga
dos a prestar contas, na forma e no conteúdo, da arreca
dação e da aplicação dos dinheiros públicos. Os sistemas 
de controle e de fiscalização existem para aferir a cor
reção, a pr-obidade, a eficiência e a eficácia da adminis
traçãQdesses dinheiros. Os responsáveis por aqueles sis
temas devem exercer com rigor o controle e a fiscali
zação~ Mas o rigor1do controle. e da fiscalização não 
pode constituir, entretanto, fator de inibição entorpece
dera da iniciativa do administrador, especialmente 
quando inQvadora. Antes, a ação fiscalizadora deve con
correr para a consecução eficaz dos objetivos sociais. 

U 6rgã.o fiscalizador precisa ter consc1ene1a permanen-· 
te de Sua fürição de elemento integrante do grande com
plexo institucional que governa uma nação moderna. 
Pois a função fiscalizadora é concebida como fator con
corrente, e não obstaculizador, dos esforços na busca 
dos objetiv-os sociais. 

Essa cõnsciência, cumpre ao plenário do Tribunal des
pertar, manter e aguçar. E, para que a necessidade de 
agilidade adminiStrativa e de velocidade de ação não se 
tOrne argumentO Oe relaxamento do controle, cabe ao 
Tfibunal dotar-se de corPO fUncional e de prOcedimentos 
operacionais capazes de controlar sem inibir. Esse corpo 
funcional, de inspetores e de auditores, deve estar imbuí
do de sua responsabilidade pelo correto desempenho 
dessa missão, e de que deve atuar sob inspiração dessa 
doutrina, qual seja, a de que o controle existe para, fisca
lizando cada- indivíduo, ajudú a admiriistração como 
um todo a cumprir sua missão sOcial com austeridade, 
com eficácia e nos- estritos termos da lei. 

O Té:U, desd.e a refOrma de 1967, tem evoluído nesse 
sentido de forma sóbria e competente. 

O seu corpo funcional foi estruturado. Implantou-se 
organização adequada para o correto exercício do con
trole exter~o, com as inspetorias gerais e as inspetorias 
regionais, Os procedimentos vêm sendo aprimorados, 
com a forrnufação de dOutrina cada vez mais elaborada, 
sobre as formas e a natureza do controle e com estrita 
observância das atribuições e competências constitucio
nais e legais do Tribunal. 

P8.ralelamente aprimorou-se o sistema de controle in
terno do Poder Executivo, sem o qual dificilmente se po
deria exercer com eficiência o cOntrole externo. Dessa 
forma, exercitando com frequência o papel de orientador 
do administrador público; os dois sistemas se comple
mentam e -têm podido êonvergir no sentido de controlar 
sem prejudicar a erídê"ncia da ação administrativa, e por
tanto, concorrendo para a obtenção dos objetivOs visâ

-dos pelo administrador. 

Por experiêncía piópria, vivida nas diversas funções 
exercidas no Mi~istério das Relaç-ões Exterjores, sou tesw 
tem unha de que a frequência e a habitualida~e das ins-
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público. Este entrosamento e o aprimoramento dos pro
cedimentos de controle fazem crer na viabilidade de 
chegar-se efetivam-ente à auditoria programâtíca. NeSse 
tipo de auditoriã., -proclira-"Seúltrapassar a mera verifi
cação formal da correta gerência dos recursos públic-os, 
para passar-se a traZer, ao Congresso Nacion3.1, uma 
avaliação apurada dos resultados da ação governamen
tal, por meio do cotejo dos planos e das ações executa
das, comparando-se objetivo"s- fixados e alcançados, e 
apresentando-se indispensáveis análises de custo
beneficio, pa:ra avalíação dos gastos efetuados e resulta
dos obtidos. Tudo_isso feítO, naturalmente, sob a óticã 
das contas governamentais. 

Um testemunho desse direcioil.amerito eln que-eVolui o 
TCU é dado pelo próprio Presidente do Tribunal, o emi
nente Ministro Mário Pacini, em conferência em 1981, 
no XI Congresso dos _Tribunais de Contas do Brasil. Na 
ocasião, afirlnou: 

.. Modernamente, o controle externo configura-se 
instituto jur(dico-adniiniSiraiivo em fase di tranS
formação no mundo inteiro. Hã de, necessariamen
te, se pôr em condições de cumprir sua misSãO cOm 
eficiência, num Estaao qUe 8gi8ãiifou descomunal
mente seu aparelho administrativo, passando a 
exercer número cresCetlte de funções em todos os se
tores da vida social." 

Diz aiitda _o Ministro Mário Pacini: 

.. Fruto de a_ção mOOerniza-nte, a missão_fiscaliza
dora operada, por tradição. através de p~pêis e do
cumentos que são_ remetidos_ao Tribunal, estã sCndo 
paulatinamente substituído pela ação ia loco, no 
momento e no local em que se efetiva ã despesa, pe
las variadas repartições onde se empenha e se gasta 
dinheiro p6blico." 

E, citando o ex-parlamentar Daniel Faraco, o Minís
tro MáriO Pacini encampa a seguinte afirinãção: 

"Tem vig<;>rado entre nós um conceito que amar_~ 
ra demasiadamente a idêia de tomada de contas a 
um processo de busca de irregularidades legais e 
contâbeis, como se constituísse ela, quase exclusiva
mente, numa caça ao trapaceiro que eventualmente 
se oculta sob a capa do arrecadador de impostos, do 
ordenador de despesas do guarda de bens públicos." 

"Formar da tomada de contas esse conceito pu
ramente disciplinar e legalista - diz ainda Daniel 
Faraco -é sobretudo, em nossos dias, aprisioná-lo 
num quadro apequenado que, na melhor das hip6~ 
teses, gera o ritualismo e. em outras, favorece po
sições medíocres e até mesmo mesquinhas, quando 
não induz à mera inação. Em verdade, a grande fi
nalidade da tomada de contas é a de avaliar os resul
tados da ação governamental e, dessa avaliação, ex
trair orientação para o futuro. Os aspectos legais e 
financeiros são parcela importante dessa avaliação, 
mas não são tudo: hâ nela muito mais." 

Neste particular, e ainda, com base em experiência vi
vida nas funções que exerci no Itamaraty. relembro o 
caso -que descrevi. da organização ali implantada para 
gerir a ação diplomâtica na ârea: da promoção comercial 
no exterior. Os procedimentos d(: planejamento. progra~ 
mação e controle de atividades e de gastos, ali estabeleci
dos hã mais de dez anos, tornam perfeitamente viâvel 
efetuar, Junto c_o_in a fiscalização_, de contas. tal1)-bém a 
avaliação de resultados e a aferição de seus custos. Uma 
análise desta·natureza. aplicada sistematicamente nou~ 
tros setores, teria dupla vantagem: em primeirO lugar, 
traiia ao Congress_o Nacional visão mais clara da ade
quação dos programas governamentais, em termos de 
custos e de resultados; em segundo lugar. incentivaria no 
administrador público a preocupação com os custOs. 

Acredito que os mesmos procedimeritos- gereilciãís -de 
planejamento, execução e controle possam ser implanta-

dos virtualmente em todos o_s_ setores da ativid~de gover
namental. As técnicas e· os equipamentos mõdernos de 
processamento de dados, por sua vez, viabilizam o lança~ 
mentõ e a integração das informações pertinentes a cada 
setor da administração. Desta forma, a adoção de audi~ 
toria programática depende hoje, somente de decisão 
política que determine a· execuÇão de um trabalhõ metó
dico para implantar os procedimentos _r_e_queridos para a 
obtenção das informações -fefereiltes a CUStos; incorridos 
e resultados alcançados.·O Tribunal está evoluindQ neste 
sentido jâ de algum temp-o. 

Neste sentido evolutivo da ação controladora do 
TCU, a grande questão que se lhe antepõe, no momento, 
diz respeito "à competência para julgar os Contrãtos ce
lebrados pelos órgãos públicos, e para li fiscalização das 
entidades da administração indireta. 

No caso dos contratos, os seguintes aspectos são rele
vantes: 

a) a adoção da licitação pública para sua celebração; 
b) ·aliScaiizaçãQ "a posteriori", nos termos dos pará

giãfos 59 e_ 6;; do _art. 72 da CÕnstituição Federal. 
Numerosos analistas têm apontado a singularidade es

pecial com que deve ser examinada essa questão do con
trole dos contratos públicos - sobretudo aqueles de 
grande valor, ou de longo prazo de exetução. 

Com efeito, extinto _o re_gime de registrO prévio dos 
cOntratos, deles o TCU Só toma conhecimento. "a poste
rio ré ..:._:mormente quando celebrados com dispensa de 
licitação, conl base no§ 211 do art. 126 dO Decreto-lei n9 
200/67. Confrontado com o fato consumado de qual~ 
quer irregularidade em qualquer contrato, ao Tribunal 
cabe exclusivamente recurso de representação ao Con
gresso Nacional, denunciando a irregularidade e reque
rendo a adoção de medidas corretivas. Caso o Congresso 
Nacional não se pronuncie a: respeito, no prazo de 30 
dias,_ "serã considerada insubsistente a íinpugriação" 
(art. 72, §§ 511 e 611, da Constituição Federal). 

Não há dúvida de-que, com esse rito, o controle dos 
contratos pelo TCU se resume na mera verificação,. "a 
posteriori", de eventuais irregularidades ou desvios -
inclusive de objetivos. E essa verificação corre o risco de 
resultar inócua, mesmo quando o Tribunal detecta algu
ma eventual irregularidade, ou até ilegalidade, na ce
lebração de algum contrato. Os ministros e aUditores dos 
nossos Tribunais de Contas têm sido unânfniCs em recla~ 
mar a correção das falhas evidentes desse processo esta~ 
belecido pela Constituíção Federal. 

Cito, por exemplo, o emin"ente- Ministro· Eviald Size
nando Pinheiro. Em recente artigo em revista espedali-
zada, ãfirma- ele: --- - · 

.. De acorco com o art. 72, § 5Y, letra e, da Consti:.. 
tuição Federal, o Tribunal de CoUtas, de oficio ou 
mediante provocação do Ministério Público ou das 
Auditorias FinanceiraS e Orçã.mC:iitârias e deinaiS 
órgãos auxiliares, se verificar a ilegalidade de qual
quer despesa, inclusive as decorrentes de contratos, 
solicitará ao ConS;i'esSo Nacional a SustaçãO da exe
cuçã_o do ato, ou que tome a medida necessária ao 
resguardo dos objetivos legais. O Congresso Nacio
nal (art. 72, § 69) deve deliberar sobre essa solici
tação no prazo de trinta dias, findo o qual, sem o 
seu pronunciatrierito, tem-se por inSUbsistente a ím
pugnação. 

Meditemos sobre esse estranho e extrayag_ante 
disPositivo, procurando alcançar-lhe o exatÕ senti
do ·ou alcance. De infêiá; Convém ressaltar que a im~ 
pugnação do Tribunal tem como base ou origem a 
ilegalidade da despesa. Não se trata assim de res
lrição meramente formal. Ela é de caráter substan
cial, afetando o merito do ato. Sendo esse-o seu fun
damento, de natuteza inque_stionavelmente grave, ê 
possível, pelo simples transcurso do tempo, máXime 
na estreiteza de um prazo bastante exíguo, transfor-
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mar o ilegal em legal, o ilegítimo em_ tegítimo, ou o 
ilícito em lícito? · 
- O legislador constituinte de 1967 deu ao fator 

tempo uma dimensão jurídica jncomum, para tiãó 
dizer exagerada e até então desconhecida em nosso 
Direito ConstitucionaL 

Se o contrato é fulminado- de ilegal pelo órgão 
constitucionalmente incumbid_o de dizer da sua le
g<i.lidade, porque. contém vicio ou defeito irreversí
vel ou insanável, não há como convalidâ-lo, a não 
ser que o Congresso-Nacional rejeite a irilpugnação 
do Tribunal. A lei estabele.:e as regras que devem 
presidir a elaboração e execução dos contratos e, se 
ela é vulnerada., ·o contrato é juridicamente invâlido. 

O cOnstituinte dC- 1967 transformou todavia o 
.tempo, por assim dizer, num Poder Legislativo à 
parte, atípico e .t aeaeris, que legisla sobre temas 
da m~is alta relevância pelo simples decurso de pra
zo, forma anódina e espúria de elaboração legislati-
v a. 

O tempo~ em sua contagem regressiva, na curta e 
vertiginosa corrida de trinta dias, não pode arvorar
se em juiz, em última instância, da legalidade de 
atos_pratiçados pelo Poder Público, opondo-se à de
liberação do órgão constitucionalmente incumbido 
de verificar essa legalidade. 

Num Estado de direitÕ, __ de regime democrâtico, 
não s_e compreende que o tempo substitua o legisla
dor ou o juiz e decida em seu nome. Isso constitui 
uma anomalia para não dizer uma heresia jurídica. 

Proclamada pelo Tribunal de Contas a ilegalida
de_ do contrato, resulta daí a constatação de que a lei 
que o rege não foi cumprida e, se o tempo convales
ce o ato, a conseqilência é que a lei que o disciplina 
passa a tervigên~ia aleatória, interrriítente ou episó· 

-dica, ora sendo observada, ora sendo posta à mar
gem, o que gera um turbulento e con(uso regime 
jurídico. 

Além desses argumentos de natureza estritamente 
jliríâica, razoes de ordem prática:, também altamen
te valiosas, podem ser invcrcadas para contestar o 
princípio estabelecido. Na verdade, o prazo de trin
ta dias deferido ao Congresso N aciorial para qUC: 
aprecie a impugnação do Tribunal, é inviável. Não 
hfl coi:no, mesmo no regime de urgência urgentíssi
ma, pretender que as Comissões Técnicas da Cãma-

- ra e do Senado e o Plenário de ambos se manifestem 
sobre o assunto, nos reduzidos trinta dias que a 
Constituição avaramente lhes destina. 

-Acresce que os contratOs geralmente entram em 
vigor na data da sua assinatura e assim, quando o 
Tribunal ou o Congress-o deles toma conhecimento, 
eles· jã se encontram em fase de execução, o que 
acarreta situações de fato incontorn-áveis, iriclusivC 
porque, muitas veles, pagamentos jâ foram realiZ8-
dos. 

Os gastos públicos vultosos decorrem em regra de 
obrigação cOntratuaL Não se pretende que todos os 
contratos celebrados pelo Poder Público fiquem su~ 
jeitos ao ciívo dos Tribunais de Contas_. O que se: 
reivindica é -que aqueles concernentes a obras públi
cas de elevado custo ou à execução de serviçQs de 
expressivo valor voltem a ser submetidos às Cortes 
de Contas, no âmbito das respectivas competên

_cias." 

Sabendo-se o peso imenso que modernamente têm os 
contr~~os no_ total dos gastos púbficos, apreende-se a 
magnitude e a relevância políticas da questão do contro
le do TCU ~obre sua celebração. COmpete ao Congresso 
Naciona_l, nestes tempos de renovação e de abertura e, 
quem -sã&-e, de remodelação constítucional, reexaminar 
em profundidade a conveniência de manter o rito precei-
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tuado nos parágrafos 59 e 6· c;l.o art. 72 da ConstituiÇifo 
Federal. 

A outra questão ele relevo, e intimamente ligada à que 
acima acentuei, ~ a de competência fiscalizadora do. 
TCU sobre as eptidades da a.dn:linistra:ção indireta. 

A legislação vigente (Leis n9s 6.223/75 e 6525/78) 
submete _à fiscalização do -TCU as entidades p~blicas 
com personalidade jurídica. de direito privado, nas quais 
a União, o Estado, o Oistrito Federal, o Município ou 
qualquer órgão de administração indireta seja detentor_ 
da totalidade ou de maioria das ações ordinárias. 

Esse disposífívo legal tem sido alvo de críticas e ob
jeções-: Não se considera aceitável definir a competência 
do Tribunal em termOs nlerarnente quantitativos --a 
não ser' quando se trate de quantias iiris6riaS. Defende
se a tese de que a competência deva ser fixada pela natu
reza -do órgão e pela impOrtância que teribá na cOnste
lação administrativa dó País. -Essa ~gurrtentação é _cort~ 
sistente e compativel com a con~pção d-o Tribunal co~o 
um órgão que atua em convergência c,om os demais _{l_r.:
gãos da administração, na defesa dos m_elbores interesses 
da sociedade. 

Se o Tribunal for aparelhado para _fiscalizar e audTtar -- · 
sem inibir ou entorpecer a ação administrativa, quãl a 
razão para isentar de seu conlrole entidadC?S que admi
nistram recursos públicos? Ainda que estes representem 
parcela minoritá['Í<i do capital de determinada entidade, 
não perdem o seu carátet de recursos públicos e, conse
qüentemente, não podem seus administradores estar 
isentos do controle do Tribunal. 

Eis a ·segun:aã Questão de relevância e alcance politico 
a merecer a atenção do COngresso Nacional, ao qual não 
escapa, certamente, que o -prestigiamento do Tribunal e 
o reforço de suas competências constitui a única fotma 
de lhe dar condições para atender, quando solicitado, às 
demandas de informações previstas no art. 3'? da Lei n'? 
6.233/75. _ 

Toda a avaliação parece indicar a conveniêncía- de 
ampliar-se, nos casos_citados, a competência fiscalizado
ra do TribunaL 

São áreas de atuação imprescindíveis para que <iri::u 
efetivamente venha a realizar a auditoria programática, 
em todos os campos substantivos e relevantes da~ação 
governamental e do interesse _social. 

Neste particular, cumpre-me abordar uma questão 
que tem sido objeto de alguma polêmica e contr_ovérsia. 
Referimo-m'e ao poSicionamentO do Tribunal de Contas 
da União em relação ao _Pod~ Legislativo, 

Diz o § U do art. 70-da Co_ns_tituição Federal que. "o 
controle externo do COngresSo Nacional será ex~rcido 
com o auxílio do Tribun,~l de_Cont~ da União ... " A po
lémica passa então a girar em torno da defin_ição da Po-··-
sição do ~bunal, que muitos conceituam como sendo 
órgão auxlllar do Congresso- interpretação claramente 
baseada no fras ... .tdo do parágrafo acima transcrito. Ou
tros, buscando argumentos inclusive no_ arrazoado com 
que Ruy Barbosa fundamçntou, enl 1890, a criação do 
Tríbunal de-contas, defendem a tese de que o Tribunal é 
órgão constitucional e autónomo situado entre_ o Legis~ 
lativo, o Judiciário e Q_Executivo e que,-Pelo fato de pres~ 
tar auxílio ao Congresso na fiscalização do ExeCUtivo, 
nem por isso deve ser conc-eitUado eomo órgão auxiliar 
seu. Em favor des::.a tese, levanta-se um argumeÕto, a 
meu ver poderoso: cabe ao Tribunal exercer auditÕria fi~ 
nanceira e orçamentárra: sObre o pr-ópfio Legislativo (art. 
70, § 3'?, da COnstituiÇão Federal). Daí se concluiria que 
o Tribunal não pode ser auxiliar de órgão que lhe com~ 
pete auditar e inspeciónai". -- ~ 

Acredito que, no caso, o que efetivamente importa é 
firmar a convicção de que, mesmo guardando autono
mia ein relação ao Congresso Nacional, cabe ao Tribu
nal de Contas aprimõrà[Cada vez mais sua capacidade 
fiscalizadora, com vistas a fortalecer o controle externo 
do Congresso. - - - --

O caminho ~ seguir, para tanto, passa em primeiro lu
gar 2e1a melho-ría -e- s·ófiSticàçãõ-Cresi::entes-dos Oiêtod6i_ 
dC. Prograillaçã-o-~e "de contrOle _irlterifO~ae atividi_iles e de 

-~ custQS, dos órgãos do Execu.tivo, e sua integração com os 
sist~mas d_e: acompanhamento e de fiscalização do Tribu
n~i. i~tO ê, corli os ~úiStrumento·s-::-·dO contro"te e-xterno. 

o acompanhamento minucioso e-permãnen"te- doS- atas 
e d~ciSõ~;aç,-miniStfãtivos, efet~{dÕ pelos _órgãos do sis
ferüâ. de co®Q]_e __ in_tt;áto, pode C?mJacilidade est_~bele
cer interfaCe OOm o sistema de controle externo que cabe 
ao Tribunal executar. 

Com os reCUrsos técnicos e de equipamentos' âe pro
cessamentos de dados, hoje disj)CmíVeiS; é -peffeitá.mente 
vfávelllnplantar~se tal sistema iiltegrado de ac:ompanha--

- mento e cOntrole. Diz a Constituição; no§ 3'>' do art. 70, 
que os Poderes da União "deverão remeter demõns
rrações _ contábeis ao Tt'ibu_pal d~ Contas"_. _A iinp1an,:_ 
tação_de um sistemã fntegr~d9 -di a~~m~anhame!l:to'-re
Pfesentãfã, asSim, so.ffiente =~-'ã""'inodirnizaÇão, ·em ter_mOs 
d.e .m~todos operacionais, d<?s_-mecanis?JOS _de remessa 
:dã:s~ "4emori~trações càntábeis" referidas- pela Consii
tu.iÇ~~-:'sinf~tt~n~co~et1:f"e, o·Tribufiill de COntaS_ p_~de t~ 
t~dos Ôs dact.Õs,.recoihidÕs_e.sistenlatizaáos pélo sfs·tem-a 
de contr.<?-te, ·-à permanente-- disposição do Congr~so, 

___ us_ancJ_o_iDçJusive as facilidades_ do PRODASEN, com 
base no Convê_nio jã nrmacto há tempos entre o stmãdo e 
o Tribunal. Sempre que requerida, a busca de dado$: adi
:ionais ou §IJ_"!. interpreta_ção e análise podem ser o.bjeto 
de inspeçõ_es-eSpeciais, nOs termos do mesmo§ 39 do_ art. 
70 da Constituição. 
- N-a inedida em~que o TCU se cjualifica e se habilita 
para efetuar esse tipo de avaliação, compreendendo ilk' 
Ctu-siVe-a avaHação pr~gram_áti~a, passará a prover-eie
J:nentos de real valor e substâ-l)cia Pira que o Congresso 
Nacional desempenhe, na plenitude, at~ibuiç_ões fiscali
zadoras _gue lhe são fixadas, não só PelO ãri. i'O- da Coris
tituição_f~eral, ?las. t~mbém pelo art. 45, ora em pro
ceSso de regUlamentação,- com vistas, iilclusive, a disci~ 
plinar o processo de expansão da máquina e- dos gastÕs 
governamentais. E estará assim dan,do pleno e cabal pro
vimento à responsabilidade que lhe atribui a Con~ti
tuição, de auxiliar o Congresso Nã._cional na fiscalização 
financeira e orçamentária. 
Excelentissimo Senhor Senador I~amar Franco, 
Presidente da Comissão de Finanças do Senado Federal, 
Excelentíssimos Senhores Senador~s membros destaCo
missão de Fi_nao_Ças, 

Expu~~lhes minha pequena_ ~xperiência na função 
pública e minha concepção do papel e da orientação que 
o _ _T_CU dev~as~umir, para de fato contribuir para o apri
moramento das ill!!.tli_uiÇões· democráticas brasileir-as. 

Agradeço~this a atenção. Se meu nome meTeCer a 
aprovação de Vo_ssas Excelêndas e do plenáriO desta 
~-sa do Congresso, espero dar minha modesta contri
buição para que este -objetivo fiqüe mais próximo·: 

~uito ob~!,gad~i 

O SR. PRESIDENTE' (Itamar Franco) - Srs. Sena
dores, estando presente aqui o Governado_r do Estado d~, 
Mato Grosso, S. Ex•_ Dr. Júlio Cini_l)Os, e_u convidaria S. 
Ex• -para participar de nossOs trabalhos, ·se assim S. Exf: o 
desejasse~ 

Volto a ~larecer aos Srs. Senadores que os nossos 
trabalhos serão diVididos em duas partes, sendo a 1! par
te aberta, em debate, a não ser que_algum Senador solici
te que a reunlão ·se tr?.nsfor_me em reservada, e em s~egui
-âaao_debate_que teremos; em caráter reservadO, o pare
cer de S. Ex• o Relator, S_enador José Uns_." e passaremos 
à votação também secreta. 

l"ortamo, com a palavra os :::.rs. -Senao:ores, se a~m 
desejarem argÜir o Ministro Carlos Átila Ãivares da Sil-
va. 
--'conced-~ a palavra ·ao n.obre Senador JOrge KatUine.-
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O SR; JORGE K.A.LUME- NãQ convém o silêncio, 
depois de uma ex:posíção feita pelo Dr. Carlos Átila. Eu 
consid~io sãtisTatória- a: exposição que nos fez, e com a 
experiência de ciue é_-do_tado, estQllcerto de que o Minis
tro_ Carlos_ Átila, se levado ao Tribunal de Contas, levará 
sua eXJ)e"riênda para um deseffipenho cabal, e que contri
bua, cada vez ma_is, ao lado de seús futuros pares, para o 
~primoramento daquela Cprte, fundamental Õa vida ad
ministrativa do BrasiL 

Nessa oportunidade, Sr. Presidente, não tenho ligação 
coiri o_ cari_didato que a( se encontra, mas eu sempre 
acompanho os passos dos homens cultos da minha Pâ
trfa: E o Dr. Carlos Átila tem me impressionado pela sua 
conduta e pela -·maneira com que se te-m conduzido à 
frente de uma missão tão delicada. como é a sua, no Pa
láêro QO~Plaria[to. -· 

Estou certo de que, nessa oU."tra missão, também deli
_Cadaf,E.ie h"av~rá de incumbir-se com estoicismo. 

Era apenas esse o_ depoimento que qu_eria deixar e:on
signãdo em ata. 

O" SR.-PRESIDENTE (Itamar Franco) -0 depoi-
triento de V. Ex•~_será anotado em ata. . 

-Senildor MarcOOdes Gadelha, V. Ex• com a palavra. 

O SR. MARCONDES GADELHA- Sr. Presidente, 
eu acom-panho o ponto de vista do Senador Jorge Kalu
me. Considero brilhante, de certa forma completa, a ex
posição feita pelo Ministro Carlos Átila, e da mesma for
ma, amplamente satisfatório, o seu currfculum. 

Quailto aOs seus propósitos juntO ao Tribunal de Con
tas, como tarn_bém pude verificãr, estão perfeitainente 
adequados ao que se espera de um Ministro jovem, 
ntJma quadra de transição democrãtíca, em que nós va
m.as precisar muito de cria_tividade e de capacidade de 
inovação. Quer-Uizer, à ft_ente do departamento corres
pondente no Itamarati, S. Ex• deu mostras dessa capaci
daçie.criativa, com a introdução de métodos de controle, 
através da informática, e que propõe, agora, como forma 
de subsidiar, de maneira competente, e com ba:;tante 
presteza, os trabalhos de_fiscalização e controle do con:. 
gresso Nacio-nal. 

Eu acho que só ess&- boa VOJ?tade, só essa capacidade 
de iniciativa, só essa Idéia de criar mecanismos de mais 
agílídade, para que a- fiscalização se faça, digamos assim, 
ad hoc, praticamente em cima dos fatos 1 e que não se dei
xe ao tempo esse poder de convalidação, eu, já por isso, 
F.te filiaria à idéia da aprovação do seu nome. 

Sr. Presidente, para não me alongar, eu diria:·quejáes
lou perfeitamente instruídO para proferir o meu voto, e 
nadª tenho a acrescentar, a não ser me congratular com 
o Ministro Carlos Átila. 

O SR. PRESIDENTE (Itamar Franco)- Com a pa
lavra o nobre Senãdor Virgfiio Távora. 

O SR. VIRG!LlO TÁVORA- Sr. Presidente, Srs. 
Senadores, são votos _que nós fazemos para o Ministro 
Carlos Átila, que, realmente, leve a bom termo essas suas 
intenções, porque, justamente na qualidade de_ Vice
Líder do Governo, muitos dos fatos que tivemos que de
fender dessa e outras admínístrações, em seu comporta
mento, todas baseadas na falta_ de fiscalização. E se hoje 
estamos pensando em uma nova Constituição, estamos 
pensando em novOS parâmetros em relações legislativos 
e executivos, vamos, primeiro que tudo, ao objetivo maís 
estrito. 

O SR. PRESIDENTJ;: (Itamar Franco) --Consultaria 
os Srs. SeQadores se ~lguém ~rds deseja fazer alguma in
tervenção. 

Concedo a palavra ao nobre_Senador Jutuhy Maga
- thães. 

O SR, JUTAHY MAGALHÀ~S- A minha_ inter
vençã-o ê apenas para satisfazer uma Cltr\osidade. A ct, 

-- -------------------
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riosidade quejã havia sido manifeStada por alguns com
panhei~os nossos, pessoas fora qo SenadÇ!. __ 

Por que que o MinistrO-Carlos Átila que tem uma car
reira brilhante na diplomacia, com a sua inteligência, 
com a sua capacidade, com um futuro altamente promis
sor na carreira diplomâtica, -por suas-ligações tambêm 
pessoais, o que viU assíin no Tribunal de Contas para fa
zer essa permuta de carreiras? Teria sido o ar de Brasília? 
Essa é uma curiosidade. 

O SR. CARLOS ÃTILA- Posso responder, Sr. Pre
sidente'? Lugar_ de brasileir_o é no Brasil, Sr. Senador ... 

O SR. JUT AHY MAGALHÃES-!'. uma resposta ... 

O SR. CARLOS ÃTTLA_- ... em primeiro lugar. Na 
verdade., essa idéia de submeter o meu nQm~ à conside
ração do Senado_Fe_d~ral, me foi exarriinada pelo Senhor 
Presidente da República hã cerca de um ano atrãs. Eu 
tive bastante tempo, ponanto, para meditar sobre ela, e 
justamente, em função dessa experiência pregressa que 
eu tive num setor do Itamarati, em que pude contribuir 
para um avanço, acredito, importante, erri temias de 
aprimoramento, nos in"S:trumentos de administração 
pública no Ministério, ao qual até hoje pertenço, me pa
receu que seria um desafio interes_sante, trabalhar para 
estender esta mesma experiência a outros setores da ad
ministração. 

Por outro lado, também influiu o fato de que o traba
lho, ou a responsabítídade que me atribuiu o Presidente 
de chefiar a Secretaria de Imprensa, nesses 4 anos e meio, 
em que estou como Secretário e Porta-Voz do Presiden
te, me proporcionaram também a chance de, numa fase, 
certamente delicada, do ponto de vista político no Brasil, 
contribuir, minimamente, para o fortalecimento de uma 
das instituições que todoS nós sabemos, é vital para a de-
mocracia, que é a liberdade de imprensa. Eu creio que 
durante todo esse tempo, apesar das naturais controvér
sias e polémicas que envolvem toda a pessoa que toma 
definições em termos públicos, eu tenho a consciência 
tranqUila, de que, durante todo eS.se tempo, trabalhei in
tensamente para preservar e mesmo fortalec_er a impren
sa no meu Pafs. Inclusive, me envaideço, qu-e o Sr. Presi
dente da Comissão tenha feito público no íriício desta 
sessão, telegramas que manifestam o apoio da imprensa 
do interior do Brasil à indicação do meu nome, mostran
do que, em fim de Governo, em momento eni quejâ não 
sou mais útil, ou não tenho mais chances de ser útil para 

·a imprensa do interior, os jOrnaiS-do interiOr recifnhecem 
o trabalho que eu fiz. 

Eu acho que o Tribunal de Coritas da União, êum ou
tro órgão, no qual uma tarefa dessa importância pode 
ser desenvolvida. Eu acredit_o que, como eu disse na mi
nha exposição, no complexo de órgãos que dirigem Uina 
nação moderna, o Tribunal de Contas tem uma função 
importantfssrma para-Cõnsólidar a democracia. Então, 
esse desafio me atraiu. ~claro que é, num corpo colegia
do, uma andorinha só não raz verão_. Terei que traba
lhar, e sobretudo sendo mais jovem, absorvendo a expe
riência e O conhecimento dos meus, assim espero, futuros 
colegas de plenário, no Tribunal. 

Mas, como disseram o_S~u_a_Q.or Marcondes Gadt;lha, 
o Senador Jorge Kalume e o Senador Virgflio TáVora, 
cujas palavras calorosas e elogiosas eu agradeço, eu que
ro colocar, enfim, a minha ainda juventude a serviço des
sa causa, e estou, curiosamente, com 24 anos de carreira 
diplomátiCa, e se eu Vivef a ré lá, eu ·me-aposéritarei como 
Ministro do Tribunal de Contas, com mais 24 anos de 
carreira. 

De forma que eu abandono uma carreira e começo ou
tra, sempre nà runção pública que sempre me atraiU: 

Muito obrigado, 
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O SR. JUTAHY MAGALHÃES- Então o Sr. acha, 
Sr. Presidente, que o Ministro Carlos Átila, com sua in
teligência, sua capacidade haverá de trabalhar nO Tribu
nal de Contas para o aprimoramento das relações entre o 
Tribunal e o Congresso, e facilitar o trabalho de fiscali
zação do Congresso. Eu tenho certeza que, com a expe
riência que tem, inclusive, da área do Executivo, hâ de 
verificar a ·necessidade dessa fiscalização, como já disse, 
como tenho a oportunidade de declarar, que será muito 
útil na nova missão. Espero que V. Ex' seja feliz. 

O SR. CARLOS ÁTILA - Muito obrigado. 

O SR. PRESIDENTE (Itamar Franco)- Concedo a 
palavra ao no_bre Senador José Lins, porém, o Senador 
Amaral Peixoto deseja usar da palavra? 

O SR. AMARAL PEIXOTO - Sr. Presidente, Srs. 
Senadores, as observações feitas pelo Ministro Carias Ã~ 
tila, tão interessantes, sobre as_atribuições do Ttibun{ll 
de Contas, fazem com que eu volte a tratar de um assun~ 
to, que desde a oportunidade que tive a honra de presidir 
esta Comissão, tambêm preSidida por V. Ex' boje em 
dia, Sr. Senador Itamar Franco, é aparelhã-la, para que 
ela possa cumprir a su3 missão. Infelizmente, nós não es
tâffios aParelhados, iiós não disPomos de elemeiitos para 
isso, para o exercício de nossas funções constitucionais. 
Nós recebemos aqui, quando eu era Presidente, proces
sos que vinham, Tomadas de Contas que vinham do Tri
bunal, e nós não tínhamos como examinâ~las. Procurei, 
junto ao então Presidente, Senador Magalhães Pinto, 
aparelhar melhor a Comissão. Obtive alguns recursos. 
Ma~. iilfe-Jiim~iúe. muito insufiCientes. 

V. Ex• tem -~van~do nesse 9açninho, mas não conse
guiu o _objetivo ideal para ficarmos em condições do 
cumprimento exato da nossa missão. 

Eu quero dizer ao Ministro Carlos Átila que tc:nho 
uma longa vida pública, jã percorri vários setores da Ad~ 

· ministração Estadual e Federal, no exercício de postos 
de Ministro, de Governador. Estive também no Tribunal 
de Contas. No Tribunal d-e Contas foi o lugar onde ritãis 
aprendi. O meu convívio, durante 2 anos ininterruptas, 
com as figuras -emíriCnteS que então o compunham, deu
me um conhecimento geral da. administração pública, 
que só adquiri no Tribunal de Contas. 

V. Ex~ tem portanto 24 anos para viver esses 2 anos 
que passei no Tribunal de Contas. 

Desejo a V. Ex• muitas felicidades, caso mereça a 
aprovação da nossa Comissão e do Senado Federal, o 
que faremos oportunamente. 

Quero somente chamar a atencão do Presidente para 
verificar se mais Uma investida podemos fazer, no senti
do de conseguirmos recursos para esta COmissão. 

Muito obrigado. 

O SR. PRESID_ENTE (Itamar Franco) ----: ~enador 
Amaral Peixoto, hoje pela manhã, numa visita informal 

_ que me fez S. Ex• o Ministro Carlos ÁÜla, eu tive a oPor
tunidade de exatamente dizer o que V. Ex' fala nesse ins
tante, mostrar ao Ministro Carla$ Átila a deficiência da 
Comis~são de Finanças do Senado, a sua falta de infra-
estrutura. 

E. veja V. Ex• que tenho p,rocurado aqui, no exercício 
da Presidência, seguir o exemplo dignificante que V, Ex' 
deu, quandO presidiu essa Comissão. Infelizmente, o 
Congresso Nacional não tem avançado no seu aspecto 
de fiscalização, ou tem procurado avançar, mas não o 
tem conseguido. E a nossa esperança é a ·de que no novo 
proce-s-so-q-ue Se inicia neste nOvo ciclo democrático, que 
nós queremos ·que o Brasil possa alcançar, o Congresso 
Nacional possa ter tarnbêm a sua plenitude da sua 
função máxima, que é a de- fiscalizar. 

Eu consultaria ao Senadot José Lins, ª-!Jtes que S, Ex• 
dê o seu rel_atório, se S. Ex' pretende argii_ir, para com
plementação, o Ministro Carlos Átila, já deixando Claro 
aos Srs. Senadores, que a fase seguinte, que será a do re-
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lat9rio reservado, a votação dos Srs. Senadores, e que, 
por uma praxe da Comissão de Finaitças, o Presidente 
não- vota. Caberá a votação aos Srs, Senadores, e a vo
tação se tornará uma votação secreta. 

Antes de levantar a sessão, pergunto a V. Ex', Senador 
José Lins, se V. Ex' deseja ou não complementar qual
quer informação p~ra o seu relatório. 

O SR...JOS.b LINS- Pois não, Sr. Presidente. Apenas 
para dizer aos Membros da Comissão e aproveitando a 
oportunidade da presença do Ministro C8.rlos Átila Ál
vares-da Silva, que o Relator tambêm recebeu telex da 
AssoCiaçã-o Brasileira dos .Jornais do Interior, assinado 
pelo Dr. Paulo António Carneiro Dias, Presidente da 
ABRAJORI, e um outro, assinado pelo Dr. Roberto 
Santos, Presidente da JOI, Associação dos Jornais do In
terior do Estado de São Paulo, e seria injusto que eU não 
declarasse aqui na presença do Ministro_ Carlos Átila, fa
zendo justiça, inclusive, aos signatários do telex, _ 

No mais, Sr. Presidente, eu acredito que o Ministro 
Carlos Átila analisou diante do Plenário da Co_missão os 
principaís problemas que hoje interferem no relaciona
mento entre o poder fiscalizador do Legislativo e o seu 
instrumento auxiliar, que é o Tribunal de Contas da 
União. E eu ressaltaria 2 problemas fundamentais, sendo 
l deles o caso da fiscalização do próprio Le&isiativo, e o 
o_utro, a questão do registro prévio dos contratos e das 
normas que dizem respeito aos aspectos constitucionais, 
do art. 72, que impõe esse prazo fatal, de 30 dias para jul
gamento, pelo Congresso Nacional, de matêria subrneti~ 
da ao Poder Legislativo, pelo Tribun?l de Contas. 

Eu faria apenas ·uma pergunta a S. Ex' 

S. fu', com a e~periência ·que tem, da área Executiva, 
inclusive, teõ.do procedido um longo trabalho de aper
feiçoamento do sistema de controle do Ministério do Ex~ 
terior, se não vê também a necessidade de adequação das 
normas, inclusive, da sistemática de ordenação da despe-
sa e do controle interno, para um aprimoramento geral 
da legislação de fiscalização. Eu digo isso, porque, natu
ralmente, se o controle interno não facilitar o controle 
externo pelo Tribunal de Contas, certamente, as dificul
dades rontinuarão. 

E a segunda pergunta, é como veria S. Ex• a conve
niência de uma ampla análise dos prOblemas atuâis qtic 
nos preocupam entre esta Comissão e o próprio Tribunal 
de COntas da Ünião. 

O SR. CARLOS ÁTILA - Senador José Lins, eu 
acho e, com relação à primeira pergunta de V. Ex•, creio 
que, na verdade, qualquer sistema de ordenação e cem~ 
trole de despesa tem que estar em processo de permanen
te revisão._A única nianeira de acompanhar a evolução 
dos fatos e os desdobramentos administrativos de uma 
administração que crescentemente se torna mais comple
xa, é rnantê-la _sob permanente revisão. Os procedimen~ 
tos de cont(Ole interno têm que ser permanentemente re
vistoS. Um dos elementos mais importa-ntes dessa reor
ganização, que Introduzimos no Ministério das Relações 
Exteriores, foi justamente a criação de um núcleo de per~ 
manente autocrítica do sistema, gerando sempre a'per· 
feiçoamentos e modificações de melhorar e sofistificar as 
normas de programação e controle. Eu creio que o Tri~ 
huna! de Contas deveria e poderia ter um corpo técnico 
dessa natureza, que inclusive, assessorasse a Comissão 
de Finanças do Senado, e o Poder Legislativo, como um 
tod_o, nesse sentido. Eu creio que, aí, ao dizer isSo, eu já 
respOndo a seg-unda parte da pergunta de V. Ex•, e fica 
aí; que efetívamente, para cumprir, cabalmente, o dispo· 
sitivo constitucional que determina que a fiscalização fi
nanceira do Congresso se faça com o auxnio do Tribunal 
de Contas. O Tribunal de Contas, na verdade, tem que se 
aprestar, para estar, permanentemente, em condições de 
prestar serviços às duas Casas do Congresso, e especial
mente, à esta Comissão. 
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O SR. PRESIDENTE (Itamar Franco)- A reunião 
passa, neste instante, a ser reservada, e cu pediria aos Se
nhores funcionãríos que deixassem o recinto. 

ATA DA VIGÉSIMA PRIMEIRA REUNIÃO, REA· 
LIZADA 

AOS. QUATRO DIAS DO MES DE DEZEMBRO 
DO ANO DE MIL,. NOVECENTOS E OITEN"J:,\ E 

QUATRO 
(EXTRAORDINÁRIA) 

As 15:30 horas do dia 4 àe dezembro de 1984, na Sala 
de Reuniões da Comissão _de Fiqanças, Ala Senador 
Nilo Coelho, presentes os Senhores Se11adores Itamar 
Franco, Presidente, Almir Pinto, Amaral Peixoto, Jorge 
Bornhausen, João Castelo, Virgílio Távora,_ José Fra
gelli, Octávio Cardoso, Saldanha Derzi, H~io Gueiros e 
Roberto Saturnino, reúne-se extraordinariamente a Co
missão de FinançaS dO Senado Federal. Di:ixam de com
parecer, por motivo justificado, os Senhores Senadores 
Amaral Furlan, Albano Franco, Gabrier Hermes, Gui
lherme Palmeira, Jutahy Magalhães, Roberto Campos, 
José Lins, Pedro Simon, Severo Gomes, Cid Sa_mpaio. 
Havendo número regimental, o Senhor Presidente decla
ra abertos os trabalhos, determiriando a mim, Luiz Fer
nando Lapagesse, Secretário da Comissão, a leitura <!.a 
Ata da 20• Reunião, que, lida, é, sem debates, aprovada. 
Passa-se ao Item Único da Pauta: Ofício 01S" Número 
35/84, "Do Senhor Governador do Estado do Piauí, SO· 

Iicítarido -iCãutorização do Senado Fc;:deral para cont_ra
tar operação __ de empréstimo externo, no valor de US$ 
80,000,000.00- (oitenta ~milhões de dólares norte-_ 
americanos), destinado ao Programa de Melhoria do Sis
tema Yíãrío- Estadual e de fnvestim~nto nos Setores de 
Obras Hídricas e Eletrificação." Relator: Senador Almir 
Pinto, que emite parecer favorável, na forma do Projeto 
de Resolução que apresenta:. Colocado o parecer do Re
lator elh discussão e, em seguida, em votação, é o mesmo 
aprovado, por unanimidade. Nada mais havendo a ser 
tratado o Senhor Presidente determina a mim, Luiz Fer
nando 'Lapagesse, Secrb"tário da Comissão, lavrasse a 
presente Ata que .. lida, é aprovada e assiriada pelo Se· 
nhor Presidente. 

ATA DA VIGÉSSIMA SEGUNDA REUNIÃO, 
REALIZADA AOS CINCO DIAS DO MES 

DE DEZEMBRO DO ANO DE MIL, 
NOVECENTOS E OITENTA E QUATRO 

As 9:00 horas do dia 5 de dezembro do àno de 1984, na 
Sala de Reuniões da Comissão de Finanças do Senado 
Federal, Ala Senador Nilo Coelho, presentes os Senho
res Senadores Itamar Franco, Presidente, Amaral Peixo~ 
to, Jorge Bornhausen, Albano Franco, João Castelo, Ju
tahy Magalhães, Roberto Campos, Virgflio Távora, José 
Lins, José Fragelli. Deixam de comparecer, por motiVo 
justificado, oS Senhores_Senadores Amaral Furlan, Gui
lherme Palmeira, Gabriel Hermes, Pedro Simon, Severo 
Gomes; Cid Sáffipaio e Roóerto Saturnino Braga. Ha· 
vendo nómero regimental;-a Presidência declara abertos 
os trabalhos, deteminando a mim, Luiz Fernando Lapa
gesse, Secretário da_ Comissão, a leitura da Ata da 21• 
Reunião, Extraordináriã, a qual, lida, é aprovada por 
uitanimtdade. A Presidência comunica aos Senhores s-e
nadores que a Comissãõ ·rol convocada para reunir·se, 
extraordinariamente, a fim de apreciar a Mensagem n" 
250f84, do Senhor Presidente da República, submetendo 
à consideração do BenadQ Federal o nome do Doutor 
Adhemar Paladini Ghisl pa'ra ·ocupar o cargo de Minis
tro do Tribunal de Contas .d_á União, em decorrência da 
aposentadoria do Ministro Vidal da Fontoura. A Presi~ 
dência formula consulta aos Senhores Membros presen
tes, sobre a dispensa de depoimento, perante a Comis
são, do indicado, tendo em vista tratar~se de parlamentar 
com, várias Iegislaturas de atuação. A Presidência passa a 
palavra ao Senador Jorge Kalume, que endossa a pro-
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posta da_PreSidência, comO- uma. ho_menagem ao p~rJa
mentar, que ora éjndicado para ocupar o cargo de Mi-

- nistro do Tribunal d_~; Contas d~a União, recebendo 
moção de solidariedade dos Senhores Senadores Almir 
Pinto, Octávio Cai-doso, João Castelo, Albano Franco, 
além do Senador Jorge Bornhausen, que tece profundo~ 
elogios à carreira po1ítica e_ ao humanismo do iridicado. 
A _Pr_esidênci~- colOca em votação a dispensa de inqui
riçãO~ s~endo ·aproVada por" -unanimidade dos Membros 
presi::ntes. Após a- ãj)Uração -da votaÇão, a Presidência in
daga de Sua Excelência, o Doutor Adhemar Ghisi, se, 
mesmo sendo aprovada a dispensa de inquirição, se Sua 
Excelência deseJa fazer uso da palavra, o que é aceito 

- pelo indícado, que, emocionado, agradece a honraria 
com que foi deferido pela Comissão de Finanças do S_e
nado Fedentl, passando a discorrer sobre a legitiri::taçã.o 
dos atos e contratos perante- o Tribunal de _Contas âa 
União, bem como ao exíguo prazo concedido ao Senado 
Federal para apreciação de quaisquer documentos, enca
minhados por aquela Corte de Contas. para apreciação, 
sugerindo a necessidade de algumas alterações para rne
lhot:__ ap_ar~lhaple!JtO, tanto da Comissão, como do Sena
-do Federal, juntamente com o TCU, viªando a uma me
lhor apreciação_ dos documentos enviados por aquela 
Casa. tncerrado su3. explan.àção, a Presidência indaga se 
algum Membro presente deseja encaminhar indagação 
ao ~l)outor Adhemar Ghisi. Usa da palavra o Senador 
Roberto camPoS,- que teCe- Considerações qui:mtQ _ao 
exercício do cargo de Ministro do Tribunal de Contas da 
União e, em especial, sobre os Grupos de Auditores, que _ 
deveriam aluar preventivamente e não corretivamente, 
_apelando a Sua Excelência para que o Tribunal de Con
tas da UniãO_proriiOvá al8ümas adaptações visilu_dQ ª 
melhor aparelhar sua atividade fiscalizadora, meneio~ 
nando o caso da venda .de ações da Fábrica de Tecidos 
DOna Isabel, -na qual houve manifestãção do TCU-con
trário à forma como foi promOvida. A Presidência,-não 
havendo quem queira usar da palavra para argUir o Indi
cado, determina sejam tomadas providências pelos Se
nhores Funcionãrios,. no sentido de tOmar_ Secreta: a 
Reunião. Passa a ser Seçreta a Reunião, passando a pa
lavra a:o Senador Jutahy Magalhães, para 1e! o Reta
tório, após o que designou para funcionar como EsCruti
nador o Senador João Castelo e, para Secretârio o Sena
dor Octávio Cardoso. Após a apreciação da Mensagem 
nl' 250f84, a Reunião volta a ser pública, determinando a 
Presidência a publicação, em anexo à presente Ata, do 
apanhamento taquigráfico da reu_nião convocada para 

· apreciãr a indicação do Deputado Adhemar Paladini 
Ghisi. Nada mais havendo a tratar, a Presidência agra
dece aos Senhores Membros presentes, determinando a 
mim, Luiz Fernando Lapagesse, Secretário da Comissão 
de Finanças, lavrasse a presente Ata, a qual, lida e apro
vada, é assinada pelo Senhor Presidente da Comi.ss_ão. 

COMISSÃO DE REDAÇÃO 

ATA DA 82• REUNIÃO, REALIZADA 
EM 6 DE NOVEMBRO DE 1984 

(EXTRAORDINÁRIA) 

Aos seis dias do mês de novembro do ano de mil nove
centos e oitenta e quatro, às quatorze horas e quarenta e 

-cinco minutos, reúne-se a Comissão de Redação, sob a 
Presidência -âa Senhor Senador João Lobo, Presidente, 
presentes os Senhores Senadores Alberto Silva e Jorge 
Kalume. 

Deixam de comparecer, por motivo justificado, os Se
nhores Senadores Passos Pôrto, Vice-Presidente, Clau
dionor Roriz e Saldanha Derzi. 
~lida e aprovada a ata da reunião anterior. 
A ComisSãO aprova oS pareceres em que são apresen· 

tadas as seguirites redações finais: 
a) pelo Senhor Senador Alberto Si_lva, do Projeto de 

Decreto Legislativo nl' 4, de 1982 {nl' 119/82, na Câmã:fa 
dos Deputados), que aprova o texto da ConVenção sobre 
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a Proteção Física do Material Nuclear, assinado em Vie-
na, a J.S de; maio de 1981; e 

b) pelo Senhor Senador Jorge Kalume, do Projeto de 
Decreto Legislativo nl' 39, de 1983 (nl' 31-/83, na Câmara 
dos Deputados), que aprova o texto do Ac_ordo relativo 
à construção de uma ponte internacional sobre O Rio Ta
cu~u, entre o Governo da-República Federativa do Brasil 
e o üoverno da República Cooperativista da Guiana, ce
lebrado em Georgetowo, a 29 de janeiro de 1982; e da 
emenda -do s'enado ao Prqjeto de Lei da Câmara n9 ~4 •. 
de ]984 (n• 1.718/83,_na Casa de origem), que dispõe 
sobre o ingreSso !"JO CorpO de Engenheiros e Técnicos 
Navais- CETN. 

Nada mais havendo a tratar, dâ-sc por encerrada a 
reunião, lavrári.do eu, Frederic Pinheiro Barreira, A~
tente, a presente Ata,_ que_uma vez aprovada, será. assma
da pelo-Senhor Presidente. 

ATA DA 81• REUNIÃO, REALIZADA 
EM tl DE NOVEMBRO DE 1984 

(EXTRAORDINÁRIA) 

Aos treze dias do mês de novembro do ano de mil no~ 
vecentos e oitenta e quatro, às dezoito horas e quarenta 
mínlliOs, feúne-se a~Comlssão de Redação, soO a Presi
dência do Senhor Senador João Lobo, Presidente, pre
sentes os Senhores ~nadares Passos Pôrto e Jorge Kalu
me. 

Deixam de comparecer, por motivo justificado, os Se
nhores Senadores Claudionor Roriz, Albçrto Silva e Sal
danha Derzi. 

É lida e aprovada a Ata da reunião ·anterior. 
A Comissão" aprova o parecer em que o Senhor Sena

do.r Passos Pôrto apresenta a fedação final do Projeto de 
Resolução n~' 73, de 198'4, que autoriza o Governo do Es
tado do Espírito Sãnto a_ elevar, temporariamente, os pa
râmetros fixados pelo item III do art. 2' da Resolução n'~ 
62, de 28 _de outubro de 1975, modificada pela Resolução 
n'~ 93, de 11 de outubro de 1976, :irilbas do Senado Fede
ral, de modo a permitir a interveniência do Estado em 
operação de crédito no montante de CrS 67.729.172.133 
(sessenta e Sete bilhões, setecentos e vinte c nove milhões, 
cento e setenta e dois mil, cento e trinta e três cruzeiros). 

Nada mais havendo a tratar, dá~se por encerrada a 
reunião, lavrando eu, Frederic Pinheiro Barreira, Assis· 
tente, a presente Ata que. uma vez aprovada, será assina~ 
da pelo Senhor Presidente. 

ATA DA 84• REUNIÃO, REÀL!ZADA 
EM I4 DE NOVEMBRO DE 1984 

(EXTRAORDINÁRIA) 

A-os quai~-rze dias do mêS de no~embro do ano de mil 
novecentos e oitenta e quatro, às dezoito horas e quaren
t3. minutos, reúne-se a Comissão_ de R~ação, sob a Pre· 
sidência do _Senhor Senador Alberto Silva, designado 
pelo Presid_ente do Senado Federal, de ac_orc\o com o § 1 '~ 
do artigO 90 do Regimento Interno, presentes os Senho
res Senadores Saldanha Derzi e Jorge Kalume. 

Deixam de comparecer, por motivo justificado, os Se~ 
nhores Senadores João Lobo, Presidente, Passos Pôrto, 
Vice-Presidente e Claudionor Roriz. 

- - É lida e aprovada a_ Ata da -reunião anterior. 
A Corriissão aprova o parecer em que _o Senhor Sena

dor Saldanha Derzi apresenta a redação final do Projeto 
de Resolução n'~ 74, de 1984, que altera os artigos 512, 
5!3 e_514 do Regulamento Administrativo do Senado 
Federal, aprovado pela Resolução nl' 58, de 10 de no
vembro de I 972, e dâ outras providências. 

Nada mais havendo_ a tra~a~~â-se e_or_ encerrada a 
reuníão, lavrando eu, Frederic Pinheiro Barreira, Assis
tente, a presente Ata que, uma vez aprovada, será assina
da pelO Senhor Presidente. 
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ATA DA 85• REUNIÃO, REALIZADA 
EM 20 DE NOVEMBRO DE 1984 

(EXTRAORDINÁRIA) 

Aos vinte dias do mês de novembro do ano de mil no
vecentos e oitenta e quatro, às dezoito horas e trinta mi
nutos, reúne-se a Comissão de Redação, sob a Presidên
cia do Senhor Senador Passos Pôrto, Vice-Presidente, 
presentes os Senhores Senadores Saldanha Derzi e Jorge 
Kalume. 

Deixam de comparecer, por motivo justificado, os Se
nhores Senadores João Lobo, Presidente, Claudi'?~~r_ 
Roriz e Alberto Silva. 
~ lida e aprovada a ata da reunião anterior. 
A Comissão aprova-o parecer em que o Senhor Sena

dor Saldanha Derzi apresenta a redação final do Projeto 
de Resolução n9 77, de 1984, que autoriza o Governo do 
Estado d_o Pará a alienar à Dendê do Parâ S.A.- DEN
PASA, Agiicultura, Indústria e Comércio de Oleagino
sas, terras públicas situadas no Município de Acará, na
quele Estado, medindo áproximadamente 22.760 (vinte e 
dois mil, setecentos e sessenta) hectares. 

Nada mais havendo a tratar, dá-se por enCCrrada a -
reunião, lavrando_ eu, Frederic Pinheiro Barieira, Assis
tente, á presente Ata que. uma vez aprovada, serâ assina
da pelo Senhor Presidente. 

ATA DA 86• REUNIÃO, REALIZADA 
EM 20 DE NOVEMBRO DE 1984 

(EXTRAORDINÁRIA) 

Aos vinte dias do mês de novembro do ano de mil no
vecentos e oitenta e quatro, às dezoito horas e cinqüenia 
minutos, reúne-se a CQmissão de Redação, sob a Presi
dência do Senhor SeJ;~ador JoãÇI,LQbp, Pr~sident~, pre
sentes_ .os Senhores Senadores __ Passos Pôrto, Vice-
Presidente e Saldanha Der;!:i.- -

Deixam de comparecer, por motivo justificado, OS "Se
nhores Senadores Claudionor .Roriz e Alberto Silva. 

.e lida e aprovada a ata da reunião ante_rior. 
A Comissão aprova o parecer em que o Senhor Sena

dor Passos Pôrto apresenta a redação do vencido para o 
turno suplementar do_ Projeto de Lei do Senado n9 121, 
de 1984-DF, que dispõe sobre o Estatuto dos Pçliciais
Militares da Polícia Militar do Distrito Federal e dá ou
tras providências. 

Nada mais havendo a tratar, dá-se por encerrada a 
reunião, lavrando eu, Frederic Pinheiro Barreira, Assis
tente, a presente Ata que, uma vez aprovada, será assina
da pelo Senhor Presidente. - Passos Pôrto. 

ATA DÀ 87• REUNIÃO, REALIZADA 
EM 21 DE NOVEMBRO DE 1984 

(EXTRAORDINÁRIA) 

Aos vinte e um dias do mês de novembro do ano de 
mil novecentos e_ oitenta e quatro, às quatorze horas e 
quarenta minutos, reúne-se a Comissão de Redação, sob 
a Presidência do Senhor Senador Passos Pôrto, presentes 
os Senhores Senadores Jorge Kalume e Saldanha De-rzi. 

Deixam de comparecer, por m·otivo justificado, os Se
nhores Senadores João Lobo, Presidente, Claudionor 
Roriz e Alberto Silva. 

n lida e aprovada a ata da reunião anterior. 
A Comissão aprova os pareceres em que são apresen

tadas às seguintes redações finais: 
a) pelo Senhor Senador Jorge Kalume, do Projeto de_ 

Resolução Õ>i> 59, de 1984, que altera o Regulamento Ad
ministrativo do Senado Federal e dã outras providên
cias; e 

b) pelo Senhor Senador Saldanha Derzi, -do Proj~to 
de Resolução n'i' 25, de 1984, que autoriza a Prefeitura 
Municipal de Bocaíúva, Estado de Minas Gerais, a con
tratar operação de crédito no valor de Cr$ 
427.288.408,89 (quatrocentos e vinte e sete milhões, du-
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zentos e o-itenta e oito rnil, quatrocentos e Oito cruzeiros 
e oitenta e nove centavos). 

Nada mais havendO a tritar,- dá-se por encerrada a 
reunião, lavrando eu, Ffederic Pinheiro Barreira, Assis
tente, a presente ata que, uma vez aprovada, será assina
da pelo Senhor Presidente. - Passos Pôrto, 

ATA DA 88• REUNIÃO, REALIZADA 
EM 21 DENOVEMBRO DE 1984 

(EXTRAORDINÁRIA) 

Aos vinte e um dias do mês de novembro do ano de 
mil novecentos e Qitenta e quatro, às dezoitp horas e cjn
qüenta minutoS, reúne--se a Comissão de Redação, sOb a 
Presidência do Senhor Senador Passos Pôrto, Vice
Presidente, preSentes os Senhores Senadores_ SaJdanh;t 
Derzi e Alberto Silva. 

Deixam de _comparecer, por motivo jÚstíficado, os st> 
nhores Senadores João Lobo, Presiden~e, e Claudionor 
Roriz. - --

É lida e aprovada a ata da feunião anteriOr. _ 
A Çomiss_ão aprova o parecer em que o Senhor Sena

dor Saldanha Derzi ap~esenta a redação. final do Projeto 
de Resolução n>i>82, de 1984, cille autoriza à Qpverno do 
Estãdo do Rio Grande do Sul a ~evar ___ em CrS 
14&.370.403.394 (cento .e quarenta e oito bilhões, Úeze_n
tos e setenta milhões, quatrocentos e três mil, trezentos e 
rioventa e qu3.tro ciuzeirOs) o-montante de sua dívida 
consolidada. 

Nada mais havendo a tratar, dá-se por encerrada a 
reunião, lavrando eu, Frederic Pinheiro Barreira, Assis
tente, a presente ata que, uma vez aprovada, serâ assina
da pelo Senhor Presidente . ~ Passos Pôrto. 

ATA DA 89• REUNIÃO, REALIZADA 
EM 21 DE NOVEMBRO DE 1984 

(EXTRAORDINÁRIA) 

Aos-VintC ·e um dias do mês de noVembro do ano de 
- mil riovecentoS e Oitenta e qUatro, às dezoito horas e cin

qiienta e_ cinco minutos, :!eúne-se a Comissão -de Re
dação, sob a Presidência do Senhor Senador Passos Pór
to, Vice-Presidente, presentes os Senhores Senadores Al
berto Silva e José Uns. 

Deixain de comparecer, por motivo justificadO, os Se
nhores Senadores João Lobo, Presidente, Claudionor 
Roriz e Saldanha Derzi. 

t lida e aprovada a ata da reunião anterior. 
A Comissão aprova o parecer em que o Senhor Sena-_ 

dor Alberto Silva apresenta a redação fi_nal do Projeto de 
Resolução n>i>83, de 1984, que autoriza o GovernQ_ doEs
tado do Rio de Janeiro a elevar em Cr$ 1.145.050.000 
(um bilhão, cento e quarenta e cinco milhõeS e cinqüenta 
mH cruzeiros) o montante de sua dívida consolidada. 

Nada mais havendo a tratar, dá-se por encerrada a 
reunião, lavrando eu, Frederic Pinheiro Barreira, Assis
tente, a presente ata que, uma vez aprovada, será assina
da pelo _Senhor Presidente. - Passos Pôrto. 

ATA DA 90• REUNIÃO, REALIZADA 
EM 22 DE NOVEMBRO DE 1984 

(EXTRAORDINÁRIA) 

Aos vinte e dois dias do mês de novembro do ano de 
mil novecentos e oitenta e quatro, às dezoito horas e 
quarenta minutos, reúne-se a Comissão de Redação, sob 
~-_Presidência dó Senhor Senador Passos Pôrto, V ice
Presidente, presentes os Senhores Senadores Saldanha 
Derzi e Josê Lins. 

Deixam de comparecer, por motivo justificado, os Se
nhores Senadores João Lobo, Presidente, Claudionor 
Roriz e Alberto Silva. 

É lida e aprovada a ata da reunião !interiOr. 
A Comissão aprova o parecer em que-o Senhºr Sena

~or Saldanha Derzi ap~ta a redação· final do Projeto 
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de Lei do Senado n"' 79~ de 1984, que institui c0nstr1-
buição Sobre os prêmios de seguros de vida e de aciden
tes pessoais, para fim de amparo aos idosos, e dã outras 
providências. 

Nada mais havendo a tratar, dá-se por encerrada a 
reu_ni_ão, lavrando eu, Frederic Pinheiro Barreira, Assis
tente, a presente ata que, uma vez aprovada, será assina
da pelo Senhor Presidente. - Passos Pôrto. 

ATA DA 91• REUNIÃO, REALIZADA 
EM 22 DE NOVEMBRO DE 1984 

(EXTRAORDINÁRIA) 

Aos vinte e dois dias do mês de novembro do ano de 
milnovecentos e oitenta e quatro, às dez horas, reúne-se 
a Comissão_de Redação, sob a Presidência do Senhor Se
nadOr Passos Pôrto, Vice-Presidente, presentes os Se
nhores Senadores Alberto Silva e Saldanha Derzi. 

Deixam dtb Comparecer, p-or motivo justificado, os 
SerihOres Senadores João Lobo, Presidente, e Claudio
nor Roriz. 

É lida e aprovada a ata da reunião anterior~ 
A Comissão aprova o parecer em que o Senhor Sena

dor Alberto Silva apresenta a redação final do Projeto de 
Lei do Senado n~' 34, de 1979 (n>i>- 4.050/80, na Câmara 
doS Deputados), que dispõe sobre o processo de fiscali~ 
zação pela Câmara dos Deputados e pelo Senado Fede
ral, dos atos do Poder Executivo e os da administração 
indireta. 

Nada mais havendo a tratar, dá-se por encerrada a 
reunião; lavrando eu, Frederic Pinheiro Barreira, Assis
tente, a presente ata, que uma vez aprovada, será assina
da pelo Senhor Ptesjdente. ~ Passos Pôrto. 

ATA DA 92• REUNiãO, REALIZADA 
EM 22 DE NOVEMBRO DE 1984 

(ilXTRAORDINÁRIA) 

Aos vinte e dois dias do mês-de novenlbro-do ano de 
mil nOveámtõs e oítenta e qu-atro, às dezoito horas e 
quarenta e cinco minutos, reúne-se a· ComisSão d~ Re
dação, sob a presidência do Senhor Senador Passos Pôr~ 
to, V ice~ Presidente, presentes os Senhores Senªdores AI- . 
berto Silva e Saldanha Derzi. 

Deix"a'm. de co~par-ecer, por motivo justificãdo, os Se
nhores Senadores João Lobo~ Presidente, e Claudionor 
Roriz. 

É lida e _aprovada a ata da reunião anterior. 
A Comissão aprova o parecer em que o Senhor Sena

dor Alberto Silva apresenta a redação final da emenda 
do Senado ao Projeto de Lei da Câmara n"' 75, de 1981 
(n9 638/79, na Casa de origem), que altera a redação do 
art. 210daLei n~' 5.869, de I 1 de janeiro de 1973 -Códi
go de Processo CÍv_il.__ 

Nada mais havendo a trata_r, dá-se por encerrada a 
reuníão, lavrando eu, Frederic Pinheiro Barreira, Assis
tente, a presente ata que, uma vez aprovada será assina
da pelo Senhor Presidente. - Passos Pôrto. 

COMISSÃO DE AGRICULTURA 
ATA~bA 5• REUNIÃO, EXTRAORDINÁRIA, 

REALIZADA EM 29 DE NOVEMBRO DE 1984 

Ás dez horaS do dia vinte e nove de novembro de mil 
novecentos e oitenta e quatro, presentes os Senhores Se
nadores_-João Castelo, Vice-Presidente no exercício -da 
Presidêneia, Jorge Kalume, Mauro Borges e Moã:cyr 
Duarte, reúne-se a ComisSãQ de Agricultura. 

Deixam de comparecer, por motivo justificado, os-Se
nhores Senadores Álvaro Dicis, Benedito Canellas, Cár~ 
los Lyra e Gaivão Modesto. 

Havendo número regimental, são abertos os trabalhos 
com _a dispensa da -leitura da Ata da reunião anterior. 
que é aada com"o ap~ovada. 
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Passando-se à apreciação das matérias constantes da 
Pauta, são relatados os seguintes Projetas: 

Pelo Senhor Senador Jorge Kalume: 
Parecer favorável ao Projeto de Lej çla Câmara n9 166~ 

de 198_4, que .. autoriza a reversão, aõ Estado de Mato 
Grosso, do terreno que menciona". 

Colocado em,discusSão e votação, ê o pàrecer aprova
do. 

Pelo Senhor Senado_r Ma_urQ_ Borges: 
Parecer favorável, na forma da Emenda n9 1-CA subs

titutiva, aO Projeto de Lei da Câmara n"'119, de 1983, 
que .. dispõe sobre a aplicação de produtos saneantes clo
radas". 

Colocado em discussão e votação; é o parecer aprova
do· 

Parecer favorável ao Projeto de Decreto Legislativo n~~J 
II, de 1984, que "aprova o texto do Protocolo de }9~3 
para a VII Prorrogação da Convenção sobre o ComerCio 
do Trigo de 1971, concluído em Londres, a 19 de de~ 
zembro de I 982". 

Colocado em discussão ~votação, é o parecer aprova~ 
do· - -

Parecer favorãvel ao Projeto de Lei da Câmara n' 8_7, 
de 1984, que .. acrescenta dispositivo à Lei nt 6.138, de 8 
de novembro de L974, que dispõe sobre a inspeção e fis~ 
calização -do comércio de fertilizantes"'. 

Colocado em discussão e votação, é o parecer aprova~ 
do; · 
, Parecer favorável, na fonna da Emenda n"~ 1-CA, ao 

Projeto de Lei da Câmara n' 68, de 1983, que "acrescen
ta dispositívos aos artigos 11 e 12 da -~ei nt 4.380, de~-~ 
de agosto de 1964, que .. institui _a correção mo~etâna 
nos contratos imobiliárioS-de interesse social, o Sts!-Cma 
Financeiro para a aquisição da Casa Própria, cria o Ban~ 
co Nacional da Habitação - BNH, e Sociedade de Cré
dito Imobiliário, as Letras Imobiliárias, o Serviço Fede
ral de Habitação e dã outras providências"'. 

Colocado em discussão e votação,- é o parecer aprova
do· 

Parecer fa vorâve1 na forma da Emenda n'~' 1-CA, ao 
Projeto de Lei da Çâmar.i n'~'-99, de 1984,_que .. dispõe 
sobre a plantação da árvore pau~brasil em parques na
cionaiS, e dá outras providências". 

Colocado em discussão e votação, é o parecer aprova
do. 

Nada mais havendo a tra_tar, encerra-se a reuniãO e, 
para constar, eu, Sergio da Fonseca Braga, Assistente da 
Comissão, lavrei a presente Ata, que, lida e aprovada, se
rá assinada pelo Senhor Presidente. 

ATA DA 4• REUNIÃO, ~EXtRAORDINÁRIA, 
REALIZADA EM 21 DE NOVEMBRO DE 1984 

Ás dez horas do dia vinte e um-de novembro de 1984, 
presentes os Senhores Senadores Álvaro Dias - Presi~ 
dente, João Castelo, Mauro .Borges, Carlos Lyra e Gal
vão Modesto, reúne-se a Comissão de Agricultura .. 

Deixam de comparecer, por motivo justificado, os Se
nhores Senadores Benedito Canellas e Moacyr Duarte. 

Havendo número regimental, são abertos os trabalhos 
com a dispensa da leitura da Ata da reunião anterior, 
que é dada como aprovada. 

• Passando-se à apreciação ~as matérias constantes da 
Pauta, são relatados os seguintes Projetas: 

Pelo Senhor Senador João Castelo: 
Parecer favorável ao Ofício "S" nt 6, de 1980, do Se

nhor Governador do Estado da Bahia, solicitando auto
rização do Senado Federal para que o Estado da Bahia 
possa aliCmar terras de sua propriedade, localizadas no 
Município de Tramaia, à sociedade .. Fazendas Reunidas 
Santa Maria Ltda." 

Colocado em discussão e votação, ê o parecer aprova-
do; _ _ 

Parecer çontrâiio ao Projetá de Lei da Câmara n9 81, 
de 1982, que "altera a Lei n'~' 6.739, de 5 de dezembro de 
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1979, que dispÕf! sobre a matrícula e o r~gistro de im6~
veis rurais e dá outras providências". 

Colocado em discussão e votação, ê o parecer aprova
do. 

Pelo Senhor Senador Mauro Borges: 
_Parecer favorável, na forma da Emeo.da n~ l-CA, aQ 

Projeto de Lei da Câmara n"' 125, de [984, que "torna 
obrigatória a criação, em todos os mJ.lnicipios brasileiro, 
de parques especificamente destinados à preservação do 
meio ambiente e dá outras providências"-. 

Colocado em discussão e votação, ê o parecer aprova
do· 

Í>arecer favorável ao Projeto de Decreto Legislativ,Q n9 

A, de 1984, que "aprova o texto do Acordo. de Co<?pe
ração Amazónica entre o Governo da República Federa
tiva do Brasil e o Governo da República Cooperativista 
da Guiana, celebrado em Brasília, a 5 de outubro de 
1982". 

Colocado em discussão e votação, é o parecer à.prova
~do· 

Parecer favorável ao Projeto de Lei do Senado n~ 287, 
de 1983, que "dispõe sobre a divulgação dos dados ca
dastrais relativos a latifundiários". 

Colocado em discussão e votação, é o parecer aprova
do· 

Parecer favorável ao Projeto de Lei da Câmara n' 46, 
de 1984, que "estabelece medidas para proteção das fl~
teStãs eXistentes nas nasetntes dos rios e dá outras provl
dênciis". 

Colocado em discussão e votação, é o parecer aprova
do· 

Parecer favorável, com as Emendas de n9s 1 à 4-CA, 
ao Projeto de Lei da Câmara n9 40, de 1984, que .. di_spõe 
sobre a obrigatoriedade de vacinação antiaftosa, e dá ou
tras providências.,. 

Colocado em discussão e votação, ê o parecer aprova-
do._ _ _ 

Nada mais havendo a tratar, encerra-se a reunião e, 
para constar, eU, Sergio da Fonseca Bra,&a, Assistente da 
Comissão, lavrei a presente Ata, que, lida e aprovada, se
rá assinada pelo Senhor Presidente. 

COMISSÃO DE EDUCAÇÃO E CULTURA 

~AtA DA 6• REUNIÃO, REALIZADA 
EM TREZE DE SETEMBRO DE 1984 

Ás dez horas do dia treze de setembro de mil novecen~ 
tos e oitenta e quatro, na Sala de Reuniões da Comissão, 
presentes os Senhores Senadores João Calmon - Presi
dente, Álvaro Dias, Gastão Müller, Eunice Michiles e 
Passos Pórto, reúne-se a Comissão de Educação e Cultu-
ra. 

Deixam de comparecer, por motivo justificado, os Se
nhores Senadores Luiz Viana, José Sarney, Octávio Car~ 
doso, Aderbal Jurema e Fernando Henrique Cardoso. 

Havendo número regimental, são abertos os trabalhos 
com a dispensa da leitura da Ata da Reunião anterior, 
que é dada como aprovada. 
- PassandQ-se à apreciação das matêrias constantes da 

Pauta, são relatados os seguintes Projetas: 
Pelo Senhor Senador _Álvaro Dias: 

----~!Jrecer favorável ao projeto de Lei da Câmara: n9 119, 
de 1984, que "instituí o tombamento do sítio denomina
do Cindândia, na Cidade do Rio de Janeiro, e dá outras 
providências". 

-Colocado em discussão e votação, é o parecer aprova
do. 

Pelo Senhor Senador Gastão MUller: 
Parecer favorável ao projeto de Lei da Câmara n9 J44, 

de 1984, que "dispõe sobre a criação de Escola Técnica 
Agrícola e de Economia Domêstica, no MuniCípio de 
São Fidelis, no Esta,do do Rio d~ Janeiro". 

Colocado em discussão e votação, é o parecer aprova
do. 
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Pela Senhora Senadora Eunice Michiles: 
Parecer favorável ao Projeto de Lei do Senado n9 53, 

de 1983, que ''dispõe sobre a realização de palestras, nos 
-cu-rsos .de 1'~'-e 29 graus dos estabelecimentos de ensino do 
País, sobre personalidades que se destacaram no plano 
nacíonal ou estadual e dá outras providências". 

Colocado em discussão e votação, é o parecer aprova~ 
do· 

Parecer favorável ao Projeto de Lei da Câmara n9 30, 
de 1984, que assegura a _transferência da matrícula de 
universitários funcionários pUblicas estaduais, nas con
dições que especifica ... 

CõloCado"cem: ôísi::.ussâo e votação; é o p:ireéer aprova
do. 

Nada mais havendo a tratar, encerra-se a reunião e, 
para constar, eu _Sergio da Fonseça Braga, Assistente da 
Comissão, lavrei a presente Ata, que, lida e aprovada se

- rá as.Siriada pelo Senhor Presidente~ 

7• REUNIÃO, REALIZADA 
EM 18 DE OUTUBRO DE 1984 

As dez horas do dia dezoito de outubro de mil nove
centos e oitenta e quatro, na Sala de Reuniões da Comis
são, presentes os Senhores Senadores João Calmon ~ 
Presidente Fernando Henrique Cardoso, Gastao 
Müller, Ál~aro Días. Eunice Michiles e Octávio Cardo
so, reúne-se a Çomissão de Educação e Cultura. 

Deixam de comparecer, por motivo justificado, os S~
nhores Senadores Luiz Viana, Aderbal Jurema e Loun
val Baptista. 

Havendo número regiinental, são abertos os traba
lhos, com a dispensa da leitura da Ata da Reunião ante
rior, que é dada como aprovada. 

Passando-se à apreciação das matérias constantes da 
Pauta, são relatadas os seguintes Projetas: -

- Pelo Senhor Senador Fernando Henrique Cardoso: 
Parecer favorável ao Projeto de Decreto Legislativo n' 

14, de 1983, que .. aprova o tex.to do Tratado de Amizade 
e Cooperação entre o Governo da República Federativa 
do Brasil e o Governo da República Cooperativista da 
Guiana, celebrado em Brasília, a 5 de outubro de 1982". 

Colocado em discussão e votação, é o parecer aprova
do· 

Parecer favoráVel ao Projeto de Decreto Legislativo n9 

01, de 1984, que "aprova o texto do Acordo de Coope
ração Cultural, Científica e Técnica entre o Governo da 
República Federativa do Brasil e o Governo de Antiqua 
e Bárbuda, celebrado em Brasília, em 17 de agosto de 
[g82". 

Colocado em discussão e votação, ê o parecer aprova
do· 

P.rojeto de Lei da Câmara n'~ 64, de 1984, .. Dispõe 
sobre a criação de 2 (duas) escolas agrícolas no Estado 
do Pará, a nível de 29 Grau". 

Colocado em discussão e votação, e o parecer apl"ova
do· 

Í>arecer favor~vel_ao Projeto de Leida Câmara n'~'l40, 
de 19S4. que "equipara às empresas jornalísticas, ~ara 
fins -de respOnsabilidade civil e penal, as empresas ctne
matográficas". 

Colocado em discussão e votação, é o parecer aprova-
do. ~ ~ 

Pela Senhora Senadora Eunice Michiles: 
Parecer favorável, nos termos da emenda n' 1-CEC, 

ao Projeto de Lei da Câmara n'~' 134, que "torna elimina
tória a prova_de Língua Portuguesa no curso vstibular ... 

Colocado em discussão e votação ê o parecer aprova-
do. _ _ 

Pelo Senhor Senador Gastão Müller: 
PID-ecer favarávej_à emenda da Câmara dos Deputa

dos, oferecida ao Projeto de Lei do Senado n9 164, de 
1981,-que "declarã o Mãrei::hal-do-Ar Eduardo Gomes 
Patrono da Força Aêrea brasileira". 



4946 Quarta-feira OS - DIÁRIO DQCONGRESSONACIONAL(Seção II) 

Colocado em discussão e votação, ê o parecer aprova
do. 

Nada mais havendo a tratar, encerra-se a Teunião e, 
para constar, eu Sergio da Fonseca Braga, Assistente da 
Comissão, lavrei a "presente Ata, que lida e aprovada serâ 
assinada pelo Senhor _Presidente. 

ATA DA JO• REUNIÃO, EXTRAORDINÁRIA, 
REALIZADA EM 5 DE DEZEMBRO DE 1984 

Âs dezessete horas do dia cinco de dezembro de mil 
novecentos e_ oitenta e quatro, presentes os Senhores Se--

nadares Gastão Milller, Vice-Presidente no exercício da 
.f's_esidência, Passos Pôrto, Luiz Viana, Aderbal Jurema e 
JoSé FrageUi, reúne-se a Comissão de Educação e Cultu-
ra. 

Deixam de comparecer, por motivo justificado, os Se
nhores Senadores João Calmon, Lourival Baptista, Oc
táVio CardoSo, Eunice -Michiles, Fernando Henrique 
Cardoso e Álvaro Dias. 

Havendo número regimental, são abertos os trabalhos 
com a dispensa da leitura da Ata da Reunião anterior; 
que- é dada coffio ãproVada. -· 

Em ,s_eguida, o Senhor Presídente ç_omunica o recebi
mento do Ofício n9 702-FAE/Presidência, datado de21 

Dezembro de 1984 

de novembro do corrente ano, em que aquela Fu~dação 
pede que esta Comissão indique o nome de um Senad_or, 
c_uja atuação no campo da assistêiicia ão Cshtdante· seJ~ 
n-otória; e- mereça diStinção. ProssCguindo o Senhor Pry
sidente propõe o rlome do Senhor Senador João Cal
moo, Presidente titular deste Órgão Técnico, Sendo acei
to por unanimidade. 

Nada maís havendo a tratar, encerra-se a Reunião e, 
para constar, eu, Sérgio da Fonseca Braga, Assistente da 
Comissão~ lavrei a presente Ata~ que, lida e aprovada se
·rá assinada pelo Senhor Presidente. 



República Federativa do Brasil 

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL 
SEÇÃO II 

ANO XXXIX- N• 163 CAPITAL FEDERAL QUINTA-FEIRA, 6 DE DEZEMBRO DE 1984 

CONGRESSO NACIONAL 
Faço saber que o Congresso Nacional aprovou, nos termos do art. 44, inciso I, da Constituição, e eu, Moacyr Dalla, 

Presidente do Senado Federal, promulgo o seguinte 

DECRETO-LEGISLATIVO N• 61, DE 1984 

Aprova o texto do Tratado da Comunidade Ibero-Americana de Previdência Social, concluído em Quito, a 17 de 
marto de 1982. 

Art. I' É aprovado o texto do Tratado da Comunidade Ibero-Americana de Previdência Social, cgncluíd<>. em Quito, 
Equador, a 17 de março de 1982. -

Art. 2•. Este Decreto Legislativo entra em vigor na data de sua publicação. 
Senado Federal, 5 de dezembro de 1984. - Senador Moacyr Dalla, Presidente. 

Os GoVernOS dos paises que integram a área de ação 
da Organização Ibero-americana de Previdência Social, 

Considerando que os Convênios Tbero-ameriCanos de 
Seguridade Social e de CO_operação em Seguridade So
cial, de Quito, assinados pelos plenipotenciárioS dos Go
vernos Ibero-americanos a 26 de janeiro de 1978, obtive
ram a ratificação e adesão d_a_ maior_ia dos pafses ibero
americanos; 

Considerando que se faz necessário que os referidos 
Convênióicontem com Qrgãos cohlúflítârios para impul
sionar_ sua exei::Yção e f3Cilitar seu desenvolvimento; 

Tendo em vista o projeto formulado pela Organização 
Ibero-americana de Previdência Social; 

Resolveram aprovar o seguinte Tratado da Comuni
dade Ibero-americana de Previdênci~a Social. _ 

TITULO I 

Nome, Objetlvo e Estrutura 

ARTIGO I 

A Comunidade Ibero-americana de Previdência So
cial, no âmbito da órgani:iaÇã_Ó_ ibero-amúicana de-Pre
vidência Social e conitituída pelos órgãos descritos nÕ 
presente Tratado, tem por objetivo favQrecer e intensifi
car o desenvolvimento -do Convênio Ibero-americano de 
Seguridade Social e dO Convênio de Cooperação em Se
guridade Social, assinados a 26 de jãneiro de ("978, em 
Quito. 

ART!dO 2 

São órgãos da ComUnidade Ibero-americana de Previ
dência Social: 

a) o Conselho da Comunidarle; 
b) o Comitê Técnico da Comunidade. 

TITULO II 

Do Conselho da Comunidade 

ARTIGO 3 

- O Conselhõ dã Conlunidade é o órgão enCariCgado de 
sugerir, promover, fomentar, coordenar e avaliar as 
ações encaminhadas visando a "aplicação dos Convênios 
Ibero-amerícanos de Seguridade Social de Quito. 

ARTIGO 4 

O Conselho da Comunidade está integrado pelos se
guintes membros: 

a) de caráter representativo: a autoridade ou autori
dades competentes dos Estados Contratantes, em ma• 
téria de Previdência Social; 

b) _de caráter nato: Q Pr:esidente, os Yice-Presidentes 
e o Secretário-Geral da Organização Ibero-americana de 
Previdência Social. 

ARTIGO 5 

Entende-se por autoridades competentes as menciona
dUs na alínea _b do Artigo 4 -dõ ConVêriio lbe_rp
<lmCricitno de-Seguridade Social de Quito. 

ARTidO 6 

Ã -presidêriCía -·áo Conselho da Comunidade cabe, em 
cada reunião, à autoridade competente do país sede da 
referida reunião, que permanecerá no cilrgo até a reu
nião seguinte. Esta deSignação não tem cilrâter pessoal e 
_está_ vinculada a quem detenha a autoridade competente 
em cada país. 

ARTIGO 7 

O Secretário-Geral da Organização Ibero-americana 
de Previdência Social exercerá o cargo de Secretário do 
Conselho da Comunidade. 

ARTIGO 8 

São funçõ~s do Conselho da_ Comunídade: 
a) sugerir e coordenar as ações de Previdência Social 

da Comunidade Ibero-americana, com vistas à execução 
dos Convênios- lbero-americ:anos de Seguridade S9cial 
de Quito; 

b) promover e fomentar a adoção de acordos e pro
cedimentos_de implenlentação técnica, económica, finan
ceira, administrativa, de formação pessoal especializada 
e 'outros, que se requeiram para facilitar a aplicação dos 
referidos Convênios; 

c) propor as disposições e emendas para a harmoni
zaç-do das legislações de Previdência Social dos países 
Ibero-americanos; 

d) considerar_ ouJras sugestões que conduzam ao 
cumprimento dos objetivos dos Convênios Ibero
am~ricanos de Segufiâa-de Socia.J-de-Quiio; 
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AIMAN GUERRA NOGUEIRA DA GAMA 

Diretor-Geral do S..nado .Federo! 

ALOISIO BARBOSA DE SOUZA 

DiretOr Executivo 

LUIZ CARLOS DE BASTOS 

Diretor Industrial 

RUDV MAURER 

Diretor Administrativo 

e) avaliar os resultádos da aplicação do presente 
Tratado, assim com~ estudar e recomendar as modifi
cações que sejam necessârias aos referidos Conv_êoios. 

ARTIGO 9 

O Conselho da Comunidade c~lebrarâ reu}:tíão ordi
nária uma vez- ao a"no;-por ocasião da Reunião do Comi
tê Permanente da Organização lbero-ameri~_~_na de Pre
vidência Social, e reuniões extraordinárias ·cpJ.ando as:.
suntos urgentes as requeiram. 

As reuniões extraordinárias serão convÕcadas pelo 
Presidente do Conselho da Comunidade a pedido de cin
co de seus mem bras, de caráter representativo. Em cada 
reunião anual ordinária designar~se~á o país-sede e 
determinar~se-ã a data em que se reali,zarã a seguinte reu~ 
níão ordinária do COnselho da Comunidade. 

TITULO III 

Do Comitê Técnico da Comunidade 

O Comitê Técnico da Comunidade é o órgão encarre
gado de facUltar a aplicação dos __ C_on_vênios Ibero~ 

americanos de Seguridade Social de Quito em conformi~ 
dade com as resoluções do Conselho da Comunidãde. 

ARTIGO 11 

O Comitê Técnico da Cõmunidª-de é composto pelo 
representante do organismO de ligação de cada Estado 
Contratante, de acordo com o disposto na alínea d do 
Artigo 4 do ConvêrÍio Ibero~americano de Segurid~de 
Social de Quito. -

ARTIGO 12 

O Secretário do Conselho da Comunidade exercerá a 
Presidência do Com_itê Técnico. ' 

ARTIGO 13 

O Comitê Têc_nicO se reuilirá, ordinariamente, uma 
vez, por ocasião da Reunião do Conselho da comunida
de e, extraordinariamente, por convocação do seu Presi
dente. 

ARTIGO 14 

São funções do ConiitêJ'écnico da CQmunidade as ~e
guintes: 

a) preparar os projetas de acordos, resoluções, nor
mas e disposições administrativas para a aplicação dos 

DIÁRIO DO CONGRESs-O NACIONAL (Scç1ío II) Dezcmhm c.le 19S4 

EXPEDIENTE 
CENTRO GRÁFICO DO SENADO FEDERAL 

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL 

lmpresw sob a responsabilidade da Mesa do Senado Fedérbl 

ASSINATURAS 

Via Superfície: 

Semestre .....•...••.•..•• ·-~ •.• _ ...... . CrS 3.000,00 
CrS 6.000,00 Ano ........••..••..•.......•••.••••.. 

Exemplar Avulsoo CrS 50,00 
Tiragem: 2.200 exemplares 

Convênios Ibero-americanos de Seguridade Social de 
Quito; _ _ _ 

b) assessorar e estudar os aspectos da aplicação dos_ 
Convênios de Segur(dade Social de Quito-_que requeira o 
Conselho da Comurtídade; 

c) envidar esfor{;os para que as recomendaçõ_e_s do 
Conselho da Comunidad~ sejam aplicadas pelas insti
tuiçõeS de Previdência Social representadas; 
"d) sugerir ao Cohselho da Comunidade a celebração 

de novos Convênios; assim como as aplicações e modifi
caÇões doS já existentes; 

e) estudar e recomendar medidas conducentes a uma 
eStreita vinculação e -aprimoramento dos sistemas de 
Previdência Soc;ial, para a aplicação dos referidos Con
vênios; 

f) promove-r reuniões das Comissões Mistas de Peri~ 
tos; previstas no Artigo 20 do Convênio Ibero~ 

americano de Seguridade Social. de Quito. 

TITULO IV 

-Assinatura, Ratiflcaçilo e Vigência 

ARTIGO 15. 

O p'fesente Tratado ser:ã assinado pelos plenipoten
, ciários ou delegados dos Governos em ato conjunto que 

tê"rã caráter conStitutivo. Os pafsêS do ãmbito da Organi
zação Ibero-americana de Previdência Social que não te-_ 
nham participado do referido ato poderão aderir poste
riormente. 

ARTIGO 16 

O presente Tratado será aprovado e ratificado pelos 
Estados coiitorme as respectivas legislações nacionais. 
Os ir.strumentos de ratific~_ãQ serão depositados na Se
cretaria Geral da Organização Ibero-ameriCana de Previ
dência Social, que comunicará a data de cada depósito 
aos EStados· fundadores e aderentes. 

ARTIGO 17 

O Trat.ado entrará em yigor noventa dias após dez paí
ses terem efetuado o depósito do instrumento de rat_ifi
caçào ou adesão. Para os Es:~ados que o ratifiCarem após 
çgta data o Tratado entrará em vigor aos trinta dias con~ 
tados li partir da data de depósito do respectivo instru
mento de ratificação ou adesão. 

ARTIGO 18 

O Tratado poderá ser denunciado pelas Partes Con
tratantes em qualc:iuer fl!Omento e a denúncia surtirá 

efeito após seis meses contados a partir do dia de sua no
tificação, sem que isto afete os direitos adquiridos, nem 
as obrígações contraídas. 

TITULO V 

Regime Econômlco 

ARTIGO 19 

Os gastos de furicionamento da Comunidade Ibero
americana de Previdência Social serão assumidos pela 
Organízação Ibero-americana de Previdência Social. 

Assítiado na Cidade de São Francisco de Quito, em 
vinte e cincO e_iemplares do mesmo t®r, em 17 de março 
de 198T. 

Faço saber que o Congresso Nacion·aJ aprovou, nos 
termos do_ att. 44, inciso VTI, da Constituição, e eu, 
MoacYr Dalla, Presidente do -Senado Federal, promulgo 
o seguinte 

DECRETO LEGISLATIVO No 62, DE 1984 

: Fixa os subsfdios e as verbas de representaçio do 
Presidente e Vlce-Presidente da República, para o 
período de 15 de março de 1985 a 15 de março de 
1991. 

Art. l~' São fixados o subsídio e a verba~de represen~ 
tação do Presidente da República, no pe-ríodo de 15 de 
marco de 1985 a 15 de março de 1991, em valores equiva
lentes aos efetivamente percebidos, a 15 de março de 
1985, pelo atual Presidente da República, computados os 
reajustes preVistos' no art. 3"' do Decreto Legislativo nll 
75, de I~> de dezembro de 1978. 

Art. 29 São fixã.dos o subsídio e a verba de represen
tação do Vice-Preside~te da República, no período de 15 
de março-de l985 a 15 de março de 1991, em valores corM 
resPo~_~entes a 75% (setenta e cincO por cento) e 80% (oi
tenta pÕr cento), respecfivamente, do subsídio e da verba 
de representação do Presidente da República no mesmo 
pêrfodo. 

Art. 39 Os subsídios e as verb_as de representação de 
que tratam os artigos anteiiores sérão reajustados, a par
tir de 15 de março de 1985, nas mesmas épocas e segun-do 
aS meSmas bases estabelecidas para os vencimentos dos 
funcionários públkos civis da União. 



Dezembro de 1984 

Art. 41' Revogam-se _as disposições em contrário. 
Senado Federal, 5 de dezembrode 1984 -cSenador 

Moacyr Dalla, Presidente. 

Faço saber que o Congresso Nacional apfovou, nos 
termo·s do art. 44, inciso I, da Constituição, e eu, Moacyr 
Dalla, Presidente do Senado Federal, promulgo o se
guinte. 

DECRETO LEGISLATIVO N• 63, DE 1984 

Aprou o texto do Tratado de Amizade e Coope-
raçilo entre o. Governo da República Federatin do 
Brasil e o Governo da Repdblica CoopentiTista da 
Guiana, celeb~ado em Brasília, a .5 de oatuhro de 
1982. 

Art. 1"' ~aprovado o texto do Tratado de Amizade 
e Cooperação entre o "GóVCiR-o da Ri:Póblica Federativa 
do Brasil e o Governo da República CoOf>erativis'ta di 
Guiana celebrado em Brasília, a 5 de outubro de 1982~ 

Art. 2"' Este ~ecreio Legislativo entra em vigor na 
data de sua publicação. 

Senado Federal, 5 de dezembro de 1984.- Senador 
Moacyr Dalla, Présidente. 

• O Texto deste acordo acompanha a publicação no DCN, Seção II 

TRATADO-DE ÁMIZADE E COOPERAÇÃO EN
TRE O GOVERNO DA REPÚBLICA FEDERA TI
V A DO BRASIL E O GOVERNO DA REPÚBLICA 
COOPERATIVISTA DA GUIANA-

Sua Excelência, b Presidente da República Federativa 
do Brasil, João Baptista de Oliveirà Figueiredo, e 

Sua Excelência, o Presidente da ~epública Coopç.nlti-_ 
vista da Guiaila, Linderi: FOrbes ~Sampson Burnham: 

Inspirados pelo desejo de fOrtã.lecer os vínculos de 
amizade e de promover-a boa-vontade e a cooperação 
entre_ os dois países e seus povos em uma atmosfera de
entendimento e cOnfiança; 

Cônscios do deSejo de afirmar em documento solene 
os tradicionais laÇos de a~izade e éritendimeni"O-que 
unem o Brasil e a Guiana; - --- -

Cientes do comPromisso dO Brasjl e da Guianácom ~s 
priricípios de ófreito.Inti!filaciõmit-e de s~a ide~tidade 
de ~osições quanto à necessidade de d~fender aqueles 
prii:tcípios universais coricernentesàs relaÇões entre Esta
dos, que estão contidos_na.Carta_ Oas ~aÇões U_ni_da.S; 

Conscientes de .que os impefativos do desenvolvimen
to tornam Urgente e neCeSsário que os países em_ vias de 
desenvolvimento fortaleçam e expandam a coo-peração 
em seu beneficio mútuo; 

Convencidos de que a adoção dos princípios estabele
cidos neste preâmbulo e o pleno e autónomo desenvolvi
mento dos dois países exige a criação de instrurrientos e 
mecanismos para tornar mais efiCiente os laçOs que os 
unem· -

Determinados a criar um programa de f?OÓperaÇão -en-: 
tre os dois países que faCiiiie o significãtivo aVanç~-:-de 
suas relações nos campos poHtico,- econômico, comCt
cial, de comunicações,_ cultural e científico e técnico· 

Decidiram concluir este Ti-atado"de ÀÍnizade e -Coo~e
ração e, para tal, nomeiam seus Plenipotenciáricii 

O Presidente dà República Federativa do Brasi~, Sua 
Excelência João Baptista de Oliveira Figt,~eiredo, Sua EX- _ 
celência Ramiro Saraiva Guerreiro, Mtnistro das Re-
lações Exteriores, · 

O Presidente da República Cooperativrstii da GUiaria; 
Sua Excelência: Línden p-orbes Sainpson Burnhanl: -Sua 
Excelência Rashleigh Esmond Jackson, Ministro das Re
lações Exteriores, 

DIÁRIO DOCONGRESSOI\1,1\~IONAL(Seção li) 

. Oif_Cfilaiif_cóncorâafam -quánto ao que- se segue:-

_ARTJGOJ 

As Partes Contratantes concordam em trocar infor
maçQes~ _ffi_QP_~ªtP-Q_q~~ dtz-!-~s~i_!Q_aJ,e_.t:!:lª-~de i_ntçr~~ 
se comum -ianto ª_o_iiivel_ bilateral quanto ao nível multi
lateral. 

o ~~-ARTIGO II 

Para atingir os o_bjetiy_os previstos_ no artigo I, as Par
tes Contratantes concordam em estabelecer uma Comis
são de COOfd_enação Brã.sileirO-Guianense, sem- p-r-C:juízo 
de quaisquer outros mecanismos de cooperação existen
tes. 

-2.-A Comissão de Coorde[].ação Brasileiro-Guiariense 
- incorporarâ, como Subcomissões, as Comissões_ Mistas 

especfficas que já _exiStem ou que venham existir. Ás Sub
comissões prepararão relatórios sobre suas atividades 

·-para a Comissão de _CoordenaçãQ. 

ARTIGO!ll-

As Partes Contratantes estimtiJa:i-ão todos os esforços 
em favor da prorrioção e expansão do comércio bilateral 
e se comprometem a aluar em benefício de sua diversifi-

.-~FçãQ.__ - -----

ARTIGO IV 

As Partes Contratantes concordam em trocar infor
mações a respeito de seus respectivos planos de desenvol
vimento. ConsiderafãO também as possibilidades da pro
moção de projetas de cooperação específic-os, inclUsive 
de empreendimentos conjuntos em ãreas mutuamente 
consideradas como de especial interesse para ambos r 

países. 

-ARTIGO V 

Re.co_nhecend-o ã ilnportância do estreitamento das re-
0 --Jações bilaterais e da promoção do desenvolvimento e in
~~- tegr!!ção regionai_s, ~s Partes Contratantes se comprome
-tem a apoiar todos os esforços conl vistaS- à criaçãO de 
-sistemas adequados de transporte e comunicacões entre 

· o--os dois países. 

-------4UIGQ VÍ 

Reco11hecet:ldo a imp(!rtante _contribuição da ciênc;:Ja e 
da tecnologia Pãrã o~ d~en;õtvi~~nto do~ dois parses e 
para a-saude e" bem--=-estãr ~~ ~~~ poVos, ~ Partes Con
tratantes ool100rda-~em dar seguimnento -a preparação e 

-implementação de programas de cooperação em confor-
-rriidãde Coni o ACOrdO-de Cooperãção Sanitária, o Aco;-

Oo BTsfcOOe CooperaçãO T~cnica~ ACordo BãSicb-de 
Cooperação Cieõtífíêa:e:TecnOióiíca-e o Ajuste-cOmple
mentar sobre Cooperação Cientffica e Tecnológica entre 
o Cónselho NacimlaC de Deserivolvimelito Científico ·e 

~-.=-eéilOiógico (CNPQfdO BraSil e õ InsútUtc; de Cü~ncias 
Aplicadas e Tecnologia (IASD da Guiana. 

ARTIGO VIl 

- ----RecÕilb~ndo a riqueza e di~e~sidade da herança cul
tural .de seus povos, as Partes Contratantes concordam 
em apoiar to~_o~ os _esfo~s no SC!}tido _de promover e 
ampliar atividades nos campos da cultura, educação, 
ciência e esportes, em Cõnrõfmidãde-com o.Acordo Cul~ -
turaf entre-os dois Países. 

- ARTlQO VIU 

--A C-om-issão- cte·coOidefiáÇãO"i:iiãsileiro-óuiinense re
ferida no ARtigo 11 consistirá de representantes de am
bOs -os Países- deSignád6S:- re5pectiva~ente pelos Minis-
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tros das R-elações Exteriores do Brasil e -da Guiana. A 
comissão de Coordenação realizará ieuniões anuais al
ternativamente no Brasil e na Guiana, em datas a serem 
estipuladas por via diplomática. As reuniões da ComiS:. 
são de Coordenação _serão pres~didas pelo Ministro das 
Relaç_ões Exteriõres do país arfitrião ou seu representan
te. 

-ARTIGO IX 

As Partes COntratantes poderão concluir os Protoco
los ou Acordos que considerarem necessários para a pro
moção de temas de interesse comum do presente Trata
do. 

ARTIGO X 

Este Triltado serã ratífiCado e entrará em vigor na data 
1a troca d~s Instrumentos de Ratificação. 

ARTIGO X! 

O presente Tt~t~do permanecerá em vigor por um 
período indefinido e poderá ser denunciado por qual
quer das Partes Contratantes. A denúncia- surtirá C:feito 
90 dias após ó recebimento de sua notif~caçâo. 

Effi testemunho do quê, os abaixo-assfnadoS, estando 
devidamente_ autorizados a tal, assinaram este Tratado. 

FC:ito em Brã.sília, aos 5 dias do mês de outubro de 
1982, em dois originais nos idiomas português e inglês, 
ambos os- textos sendo igualmente autênticos. 

Pelo Governo da República Federativa do Brasil, Ra
miro Saraiva Guerreiro. 
-Pelo Governo da República Cooperativista da Guia
na, Rashlelgh Smond Jackson. 

Faço_ sabe_r que 9 Congresso· Nacional aprovou, nos 
termos do art. 44, inciso I, da COnstituição, e eu. Moacyr 
Dalla, Presidente do Senado Federal, promulgo o se
guinte 

DECRETO L_E~ISLATIVO N• 64, DE 1984 

Aprova o texto do Acordo de Coopen.çio Cultu
ral, Clentffica e Téaúca eotre o Governo da RepúbJI
c.a Federadva do Brul1 e o Governo de Antfgua e Bar
bUda, celebQdo- tnl BrUma, em 17 de q01to de 
1982. 

Art. l;- ~ aprovado o texto do Acordo de Coope
ração CUltural, C1éntffica e -Técnica entre o Gov-erno da 
República Federativa do Brasil e o Governo de Antígua 
e_ Barbuda, celebr~do __ ~m Brªs_Oi_a,. _em 17 de agosto de 
1982. 

Art. 29 Este De_creto Legislativo entra em vigor na 
data de sua publicação. 

Sen:ido Feder"al, ~ de dezembro de 1984.- Seaador 
~OI$Yr Dalla_~_ pr_esidegtç. ~ 

• O TC~to deste acordo acompanha, a publi~':lçào no DCN, SCÇào [[ 

ACORDO DE COOPERAÇÃO CULTURAL, 
CIENJ1FICA E rl:CN!CA ENTRE O GOVERNO DA 
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL E O GO· 
VERNO DE ANTfGUA E BARBUDA 

O Govei-no da República Federativa do Brasil e o Go
verno de Antígua e Barbuda, desejosos de desenvolver os 
[_?ços culturais, científicos e téc'il_icos entre os dois países, 
~~ m_~tuo interesse d_o di:seovolvimento das relações de 
a~izade -entre o~ dois p_ovos; 
A~par~doS -~qj-~gJ~J:Q_ª_Q~ princípios da soberania e 

i~dePendência ~acional, da igualdade no Direito, das 
vantagens recíProcas e da não íngerência nOs negócios 
internos. 
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Acordaram o seguinte: 

ARTIGni 

As Partes Co"õ.ü-afantes Se COmprOmetem a pr9mover, 
pelos meios apropriados, uma cooperação eficaz nos 
domíriioS-da cultura, da ciênCia e da técnica. 

ARTIGO II 

Cada Parte Contratante se esforçará para estimular e 
favorecer a cooperação entre centros culturais e d!! pes

. quisa científiCa e técnicà e outras instituições culturais 
dos dois pafses, com o objetivo de intercambiar infor
mações e expen'ências nas- áreas citadas. 

ARTIGO III 

1. As duas Partes Contratantes se comprometem a 
encorajar a trOca de informações e a favoreCer o inter
câmbio de missões de estudo nas áreas cultural, científica 
e técnica. 

2. As modalidade de cooperação nos domínios cita
dos, serão nego~iadas, por intermédio dos çan.ais_diplo
mãticõS usiiais,--entre as instituições -especializadas de 
ambos os países e aprovadas pelas autoridades governa
mentais competentes. 

ARTIGO IV 

As Partes Contratan_t_~$ contribuirão, dentro dos 
princípios de respeito à soberania e de não ingerência 
nos assuntos internoS, ao conhecimento recíprOco âos 
valores culturais d_e seus povos, pelos seguintes meios: 

-troca de informações culturais, ·científicas e técní-
cas; 

-intercâmbio de artistas, de cientistas e de técnicOs; e 
-organização conjunta de eventos de carâter cultural 

e .científico. 

ARTIGO V 

O pre.c;entc Aco_rdo entrarâ em vigor na da:ta da troca 
dos Instrumentos de Ratificação entr_ç_a_g Quas ParteS. 
Terú validade por período de 5 (cinco) anos e será reno
vado por recondução tãcita de novos períodos de 5 (cin
co) ano:1 a menos que uma das Partes-Contratãntes. noti
fique a outra, por via _diplomática e _com antecedência 
mínima de 6 (seiS) meses, de sua decisão _de denunc_iã-lo. 

Feito em BrasHia, aos f7 dias do mês de agosto de 
1982, em dois exemplares originais, nas U!lguas portu
guesa e inglesa, sendo ambos os texto!i igualmente autên
ticos.--

Pelo Govern-O da República Federativa do Brasil, Ra
miro Saraiva Guerreiro. 

Pelo Governo de Antígua e Batbuda, Vere Cornwall 
Bird. 

Faço saber que o O:mgresso·Nacional a-provou, nos 
termos do art. 55, § }9, da Constituição, e eU, Moacyr 
Dãlla, Presidente do Senado Federal, promulgo o se~ 
guinte 

DECRETO LE;GISL~'flVO N• 65,.DEl984 .. 

Aprova o texto do Decreto-lei n9 2.120, de 14 de 
ma.io de 1984, que "dispõe sobre o tratamento tribu~ 
tário relativo a bagagem". 

Artigo único. É aprovado o tex.to do_Decre1Q-_lei n9 
2.120, de 14 de mai_o_ de 1984~ que "dlspõe sobre o "trata
mento tributário relativo_ a bagagem". 

Senado FCderal, OS de dezembro de 1984. - Sêna,dor 
Moacyr Dalla,_ Presidente. 

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção llL 

Fa_ÇQ saber que o Congresso 'Nacional aprovou, nos 
termos do art. 55, § l9 da ConstitUição, e eu, Moacyr 
Dalla, Presidente do Senado Federal, promulgo o se
guinte 

DECRETO LEGISLATIVO N• 66, DE 1984 

Aprova os textos dos Decretos-leis o9s 2.121, de 16 
de maio de 1984, que ''institui a Gradflcaçilio de 
Apolo à Atbldade de Ensino e dá outras providên
cias"; e 1.123, de 05 de junho de 1934, que "altera a 
redação de dispositivos do Decreto-lei n'l2.121, de 16 
de maio de 1984, que Instituiu a Gratlflcaçlo de 
Apolo à Atividade de Ensino, e d' outras providên-
cias". -

Artigo únicO-. --são aprovados os textos dos Decretos
leis n"'s~ 2.121, de 16 de maio de 1984, que .. institui a 
Gratificação de Apoio à Atividade de Ensino, e dâ ouw 
tras providências"; e 2.Í23, de os-de junho de 1984, que 
""altera a redação de disPositivos do Decreto-lei n ... 2.121, 
de 16 .de maio de _1_984, que institui a Gratificação de 
Apoio à Atividade de E!lsino, e dá outras providências". 

.Senado Federal, 5 d~ d_ezembro de 1984. -:-.Senador 
Moacyr D~la, Presidente. _ 

SENADO FEDERAL 
Faço saber que o Senado Federal aprovou, nõs termOs 

do art. 171, pa~ágrafo úniCo da-Co-nstituiçãO, e eu, Moa
cyi Dali~. -Presidente, promulio a seiuinte 

RESOLUÇÃO N• 117, DE 1984 

-Autoriza reaSséitiamento de ex-ocupante de áreas 
iqdígenas, mediante alienaçlo de terras de domfnlo da 

· União. 

Art. 19 t autorizado o reassentamento de ex
(JCupante da Reserva Indígena 

1
de Parabubure, situada 

no Estado de Mato Grosso, mediante alienação de terras 
de domfrilo da União, pelo Poder Executivo. 
.- Art. 29 A alienação de qUe trata O artigO anteriorSe

rá feitã ao espólío de I u-rdes Braga Torres; cO-m dísPensa 
de licitação, observado o disposto no Decretõ- n'~ 84.832, 
de 24 de junho de 1980, alterado pelo Decreto n"' 85.210, 
de 29 de setembro de 1980. 

~ 19 A área a ser alienada é de 4.618 hectares e consw 
ti tu i parte da Gleba "_Belo Monte- A", de propriedade 
da U_nlão, situada no Município de Seitador José 

- P-Õrfírio; no Estado do_ Pará. 
~ _29 O Poder Executivo exPedirá o_ t(tulp definitivo 

de domínio, pelo preço de terra nua, de acordo com os 
valores estabelecidos pelo Instituto Nacional de_ Col_oni
zaç_ão e R~form_a Agrária - INCRA. 

Art. J_~ ___ Esta Resolução entra em vigor na data de 
sua publicação. 

Art. 4"' Revogamwse as disposições em contrário. 
Senado Fe_deral, 05 de d~embro de 1984 . ....,..Senador 

Moacyr Dalla, Presidente. 
----

Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos tenllos 
do art. 42, in_ciso VII, d(!. ConstituiÇão, e eu, Moacyr 
Dalla, PreSidente, promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO N9 f18, DE 1984 

Suspende ·a execução dos artigos 313 e 314, pará
grafos l"' e 29 da lei n9 856; de 1978 (Código Tribu
tário Municipal) do Municl~io de Andradlna, Estado 
de São Paulo. 

Artigo único. É suspensa, por inconstitucionalidade, 
nos termos da decisão definitiva do Supremo Tribunal 
Federal, proferida _em 6 de abril de 1983, nos autos do 
Re_curso Extraordinário nº 96.848-2, do Estado de São 
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Paulo, a execução dos artigo~ 313 e 314-. parâgrafos-1"' e 
2<~ da Lei n"' 856 de 1978 (Código TributáriO Municipal) 
do Município de Andradina, naquele Estado. 

Senado Federal, 05 de dezembro de 1984. --Senadqr 
Moacyr Dalla, Presidente._ 

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

RESOLUÇÃO N• 119, DE 1984 

Autoriza o Governo do Éstado de Alagou a con .. 
tratar operação de crédito no valor de CrS 
82.516.152.804 (oitenta e dois bilhões, quinhentos e 
dezessefs milhões, cento e CinqUenta e dois mil, oito
centos e quatro cruzeiros). 

Art. 19 É o Governo do Estado de Alagoas, nos ter
mos _do art._ 29 _da Resolução n9 _93. de 11 de outubro de 
1976, do Senado Federal, autorizado a contratar ope
ração _de c~;:édito, no valor de CrS:82.516.L52~804 (oitenta 
e dois bilhões. quinhentos e dezesseis milhões, cento e 
cinqíienta e dois mil, oitocentos e quatro cruzeiros), cor
respondente a 6.225.440 UPC, .Considerado o valor no
minal da UPC de Cr$ 13.254,67 (treze mil, duzentos e 
cinqüenta e quatro cruzeiros e Sessenta e sete centavos), 
vigente em julho de 1984, junto ao Banco do Estado de 
Alagoas S.A., este na qualidade _ _de agente financeiro do 
Banco Nacional da Habitação...._ BNH, destinada à im
plantação efou ampliação de diversos_cO"njuntos habita
cior:íais pela COHAB/ AL, obetiecidas as condições-_ad
mitidas pelo Banco Central do Brasil, no respectivo pro
cesso_ 

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

Senado Federal, 5 de dezembro de 1984, -Senador 
Moaq_r Dalla, Presidente. _;_ __ _ 

Faço saber que o Senado Federal aprovou nos termos 
do art. 42, inciso_ TV, da Cortstituição,-e_- eu, Moa"?yr 
Dalla, Presidente, promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO N• 120, DE 1984 

Autoriza o Governo do Estado da Paralba a reali
:iafoperaÇão de empréstimO externo no valor de uss 
15,100,000.00 (quinze mUhões e cem mil dólares), 
destinado à liquidação dos compromissos existentes e 

· VenclveiS.em 1984 e 1985. 

Art. l9 É o Góverlio do Estado da Paraíba autoriza.w 
do a realizar, com a garantia da União, uína operação de 
empréstimo externo no valor de US$ 15,100,000.00 
(quinze milhões e cem mil dólares) ou o equivalente em 
outras moedas, de principal, junto a grupo financiador a 
ser indiCado pelo Ministério da Fazenda e do Banco 
Centra[ do Brasil, de:;tinado â Jiquidação de compromis
sos externos já existentes e vencíveis em 1984 e 1985, obe
decid_o o segui_nte cronograma de contrataçõ_es: em 1984, 
USS 4,700,00.00 (quatro milhqes e setecentos mil dóla
res); e em 1985, USS 10,400,000.00 (de< milhões e qua
trocentos mil dólares). 

Art. 29 ~-A operação realizar~se-á n:os termoS aprOva
dos pelo Poder Executivo Federal. inclusive o exame das 
condições creditícias da operação, a ser efetuado pelo 
Ministério da FaZenda, em articulação com o Banco 
Central do Brasil, nos termos do art. }'i', item II, do De~ 
crelo n"' 74.157, de 6 de junho de 1974, obedecidas as de
mãi!i exigências dos órgãos encarregados da execução da 
pÜ!ítica económico-financeira do Governo Federal, e, 
ainda. a!l disposições da Lei Estadual nll 4.622, de 31 de.. 
agosto de 198~1 autorizadora da operação. 
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Art. 3' __ Esta Resolução entra em vigor na data de Senado Federal, 5 de dezetnbro de 1984. - Senador 
sua pub_licação. Muacyr Dalla, Presidente. 

Senado Federal, 5 de dezembro de 1984.- Senador 
Moacyr Dalla, Presidente, 

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

RESOLUÇÃO N• 121, DE 1984 

Autoriza a Prefeitura Municipal de Belo Horizon
te (MG) a contratar operaçio de crédito, no valor de 
Cr$ 5.660.218.762 (cinco bllbões, seiscentos e sessen
ta milhões, duzentos e dezoito inll,.setecentos e ses
senta e dois cruzeiros). 

Art. J<? É a Prefeitura MuniCipal de Belo Horizonte, 
Estãdo de Minas Gerais, nos -termos do art. 2~' da Reso
lução n\" 93, de li de outubro _de_l976, do Senado fede
ral, autorizada a contratar operação de crêdito no valor 
de Cr$ 5.660.218.762, (cinco bilhões, seiscentos e sessen
ta milhões, duzentos e dezoito mil, setecentos e sessenta e 
dois cruzeiros), correspondentes a 46b.322,96 0-RíNs~ 
considerado o valor n_om_inal da_ ORTN de Cr$ 
12.137,98, (doze mil, cento e trinta e sete cruzeiros e no
venta e oito centavos), vigenkemjunho de 1984,junto à 
Caixa Económica Federal, esta na qualidade de gestora 
do Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Social- FAS, 
destinada à implantação de galerias pluviais, naquela 
Capital, obedecidas as condiÇões adaiitidas pelo Banco 
Central do Brasil, no respectivo processo. 

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

Senado Federal, 5 de dezembro de 1984.- Senadoi' 
Moacyr Dalla, Presidente. 

Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos termos 
.:lo art. 42, inciso IV, da Constituição, e· eu, Moacyr 
Dalla, Presidente, promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO N• 122, DE 1984 

Autoriza o Governo do Estado de Goiás a realizar 
operaçio de empréstimo ~xterno, no Yalor de USS 
150,000,000.00 (cento e dnqUenta milhões de dóla
res) destinada ao saneamento das Onançu das insti
tuições de crédito daquele Estado. 

Art. 111 1:: o Governo -do Estado de Gciiãs_a:Utoriiado 
a realizar, com a garantia da União, unia operação de 
empréstimo exfenió, no valor de USS 150,000,000.00 
(cento e cinqüenta milhões de dólares), ou-o equivalente 
em outras moedas, de princip"al, junto a grupo financia
dor a ser indicado, sob a orientação do Ministêrio da Fa
zenda e do Banco Central do BraSil, destinada ao finan~ 
ciamento do Programa de Capitalização do Barico· do 
Estado de Goiâs .e -da Ca"ixa Econômiêa do Estado de 
Goiãs. 

Art. 211 A operação realizâ."r-se-ã nos termos aprova
dos pelo Poder Executivo Federal, inclusive o exame das 
condições creditfcias da operação, a ser efetuado pelo 
Ministério ·cta FazC:ilda, em articulação c-om o Banco 
Central do Brasil, nos termos do art. I 11, item II, do De
creto n"' 74.157, de 6 de junho de 1974, obedecidas as de
mais exígênc:ias dos órgãos encarregados da execução da 
política ecoriômíco~financeirã do Governo Federal, e, 
ainda, as disposiÇões-das Leis Estadua".is n~'s 8.722, de 15 
de janeiro de 1980 e 9.394, de 22 de novembro de 1983, 
autorizadoras da operação. 

Art. ·311 Estii Resolução entra. em vigOr na" data de 
sua publicação. 

Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos termos 
do art. 42, -inciso VI, da Constituição, e eu, Moacyr 
Dalla, Presidente pr01:nulgo a ~guint_e 

RESOLUÇÃO N• 123, DE 1984 

Autoriza a Prefeitura Municipal de Belo Horizon· 
te, Estado de Minas Gerais, a contratar operaçio de 
crédito, no valor de Cr$ 6.146.333.231 (seis bUhões, 
cento e quarenta e seis milhões, trezentos e trinta e 
três mil, duzentos e trinm e um cruzeiros). 

Art. 111 ~a Prefeitura Múnicipal de Belo Horizonte, 
Estado de Minas_ Gerais, nos termos do are 29 da Reso
lução n'193, de 11 de outubro de 1976, do Senado Fede
ral, autoriza<;ta a contratar oPeração de crédito no _valor 
de CrS 6.146~33-3.23 ((seis bilh(?es, cento e quarenta e seis 
milhões, trezentos e trinta e três mil, duzentos e trinta e 
um cruzeiros), correspondente a 463.710,77 ORTNs, 
considerado o .valor_ .no_m_inal da _ORTN de 13.254,67 
(treze mil duzentos e cinqlíenta e quatro cruzeiros e ses
senta e·sete centavos),_ yjgente em julho de 1984, junto à 
Caixa Econôtnici FeOera:t, esta na qualidade de gestora 
do Fundo de Apolo a.o Deserivolvimep.t_9 Social- EAS, 

-destínada à implantanção de. galerias pluviais, naquela 
Capital, obedecidas as coridições admitidas pelo Banco 
Central do BrJlsil, no _respectivo proc_esso. 

ArL 21' Esta Resolução entra em vigor na data de 
sua publíC8.ÇãO: 

$énadÕ Federal, 5 de dezC:mbro de 1984. -Senador 
Moacyr Dalla, Presidente. 

FaÇ()Saber que·ô Sena(fõ-F\!deral aprovOu, nos termos 
-uo afr. 42, ·inciSO IV, da Constituição, e eu, Moacyr 
Dalla, Presidente, promulgo a seg~inte 

RESOLUÇÃO N• 124, DE 1984 

Autoriza a Prefeitura Municipal de Manaus, Esta· 
do do Amazonas, a realizar operaçlo de empréstimo 
externo, no valor de USS 20,000,000.00 (vinte miw 
lhões de dólareS), destlnida ao Programa de Investi· 
mentos daquela Prefeitura. 

Art. 111 ~a Prefeitura Municipal de Manaus, Estado 
do Amazonas, autorizada a 'realizar, com a garantia da 
União, uma operação de emprêstimo eXterno, no valor 
de USS 20,000,000.00 (vinte milhões de dólares) ou o 
equivalente em outras moedas, de principal, junto a gru
po financiador a ser indicado sob a orientação do Minis
térl"ci da FaZenda e do Banco Central do Brasil, destinada 
a firlãfldar Os Programas de Educação e Cultura, Saúde 
e Saneamento, HlibitaÇão e Urbanismo e Transportes, 
daquele MunicípiO, obedecido o seguinte cronograma de 
conirataçõts~ em 19_84, uss 10,000,000.00 (dez milhõ~ 
de dólareS) e em 1985, uss 10,000,000.00 (dez milhõ~ 
de dólares). 

A-rt. · 211- A ciperação realiZar-se-ã nos termos aprova
dos pelo Poder Executivo Federal, inclusive o exame das 
condições creditíCüi.s- da operação, a ser efetuado pelo 
MiniStêriõ da Fazenda, em articulação com o Banco 
Central do Brasil, nos termos do art. 111, item 11, do De
creto n'1 74.157, de 6 de junho de 1974, obedecidas as de
mais ~xigências dos órgãos encarregados da execução da 
polftíca económico-financeira do Governo Federal, e, 
ainda,_ as disposiç.õeS da Lei Municipal n'1 1.450, de 30 de 
outubro ~e f979, ªIterada pela ):..ei n'1 1.514, de 24 de se-_ 
lembro de .1980, autoi-izadoras da operação. - -
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Art. 311 Esta Resolução entra em vigor na data de 
sua publicação. 

Senado Federal, 5 de dezembro de 1984. -Senador 
M~cyr Dalla, Presidente. 

Faç9 saber que o S~nado FederaYaprovou, nos termos 
do.arL 42, inciso VI, da Constituição, e eu, Moacyr 
Dalla, Presidente, promulgd a seguinte 

RESOLUÇÃO N• 125, DE 1984 

Autoriza a Prefeitura Municipal de Sorocaba, Es
tado de Slo Pauto; a con.tratar operaçlo de crfcllto no 
valor de Crl6.141.042.000 (seis bilhões, cento e qua~ 
renta e um milhões e quàrenta e dois mil cruzeiros). 

Art. l~' f! a Prefeitura Municipal de Sorocaba, Esta
do de São Pau~(). nos termos do art. 211 da Resolução n~ 
93~-dê O ·de ·outUbfo dé t976, dQ S(mado Federãl, autori
zada a contratar operação de crêdito no valor de CrS 
6.141.042.000:: (seis bilhões, cento e quarenta e um mi
lhões e quarenta e dois mil cruzeiros) correspondente a 
600.000 UPCs_, -considerado o valor nominal da UPC de 
Cr$ 10.235,07 (dez mil, duzentos e trinta e cinco cruzei
ros e sete centavos) vigente em abril de 1984, junto ao 
B_anco dõ E~_ado d~~S@ Pal,llo_S/ A, este na qualidade de 
ag_ente fin~nceiro c;l9 Banco Nacional da Habitação -
BNH, destinada à execução de obras do Projeto CURA, 
em div-ersOs- bairrás -qo_ Município, obedecidas as con
dições admitidas pelo Banco Cenfral do Brasil, no res· 
pédivo process-o; 

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

Senado Federal, 5 de dezembro de 1984. -_Sen2dor 
Moacyr Dalla, Presidente. 

Faço saber que o_Senado Federal aprovou, nos termos 
do art. 42, inciso V[, da Constítuição, e eu, Moacyr 
Dalla, Presidente, promulgo_ a seguinte 

RESOLUÇÃO N• 126, DE 1984 

Autoriza a Prefeitura Municipal de Rio Branco, 
Estado do Acre, a contratar operaçlo de crédito no 
valor de Cr$ 7.076.988.000 (sete bilhões, setenta e 
seis mUbões, novecentos e oitenta e oito mil cruzei· 
ros). 

Art. J9. 1':: a Prefeitura Municipal de Rio Branco, Es
tadO do Acre;· nos termos-do arL 211 da Resolução n~' 93, 
de II de outubro de 1976, do Senado Federal, autorizada 
a contratar OperaçãO de _crêdito no valor de Cr$ 
7.076.988.000 (sete bilb.õ.es, setenta e seis milhões, nove
centos e oitenta e oito mil cruzeiros), correspondente a 
1,200.000 (um milhão e duzentas mil) UPCs, considera
do Q valor nominal da UPC de CrS 5.897,49 (cinco mil, 
oitocentos e noventa e sete cruzeiros e quarenta e nove 
centitvos), ·vigente em outubro de 1983, junto ao Banco 
do Estado do Acre S/ A, este na qualidade de agente fi
nanceiro do Banco Nacional da Habitação- BNH, des-
tinado ___ ao __ financiamento da implantação do Projeto 
CURA "Estação Experimental", naquele Munidpio, 
obedecidas as condições admitidas pelo Banco Central 
do Brasil, no respectivo processo. 

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

Senado Fe_c!eral, 5 de dezc:;mbro de 1984. - SenadOr 
Moacyr Dalla, Presidente. 
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Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos termos 
do art. 42, inciso IV, da Constituição, e eu, Moacyr 
Dalla, Presidente, promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO N• 127, DE 1!184 

Autoriza a Prefeitura Mllllidpol de Golialto, Esta
do de Golú a realizar olperaçlo de empr&tlmo exter
no, 110 Talor de USI5~,000.00 (clac:o lllllbões de 
dólares),- .. Prosnma de lal'ra-..a 
Urku dquele Mllllidplo. 

Art. 1• ~a Prefeitu01_Municipal de Goiânia.. Estado 
de Goiás, autorizada a realizar, com a garantia da 
União, operaçãO de empl&timo externo, no valor de 
uss 5,000,000.00 (cinco milhões de dólares), ou o equi
valente em outras moedas, de principal, junto a grupo fi~ 
nanciador a ser indicado sob a orientação do Minist~rio 
da Fazenda e do Banco Central do Brasil, destinada a 
carrear recurs_os para o Programa de Infra-estrutura Ur
bana daquele MunicípiO; obedecido o seguint_e cronogra~ 
ma de contratações: cm 1984, USS 3,000,000.00 (três mi
lhões de dólares); em 198$, USS 2,000,000.00 (dois mi
lhões de dólares). 

Art. 29 A operação reaJiza_r-se-á nos termos aprova
dos pelo Poder Executivo_ F:ed_eral, inclusive <>~ e]':ame das 
condições creditrcias da operação a ser efetuado pelo Mi
nistério da Fazenda em articulação com o Banco Central 
do Brasil, de acordo com o·art. lt, item II do Decreto nt 
74.157, de 6 de junho de 1974, obedecidas as demais exi
gências dos órgãos encarregados da execução da política 
econômico-fina,nceira dO Ç}ovemo Federal, e, ainda, as 
disposições da Lei M un_i_cipal n9 6.178, de 22 de outubro 
de 1984, autorizadora da operação. 

Art. 3' Esta Resolução entra em vigor na data de 
sua publicação. 

Senado Federal, 5 de dtzembro de 1984. -·Senador 
Moaeyr Dalla, Presidente. 

Faço saber que o SenadO Federal aprovou, nos termos 
do .art. 42, inciso IV, da Constituição, e eu, Moacyr 
Dalla, Presidente, promulgo a seguinte 

RESOLUçÍO N• 128, DE 1!1114 

Autoriza o Go><no do Eotado de l'enulaaco a 
realizar _.,çlo e ...,mtlmo extemo ao nlor de 

uss ll,JOO,OOO.OO (do.. - e - 11111 
diil...,.),deatludo ao.....c:altllllllBOIIIodooeniço da 
dlrida exteraa daquele Estado. 

Art. 19 f: o Governo do Estado de Pernambuco au
torizado a realizar, com a garantia da União, uma ope
ração de empr~stimo externo no valor de US$ 
12,300,0UO.OO (doze milhões e trezentos mil dólares), ou 
o equivalente em outras moedas, de principal, junto a 
grupo financiador a ser indicado sob a orientação do Mi
nistério da Fazenda e do Banco Central do Brasil, desti
nado à liquidação e compromissos externos já ~xis"tentes 
e vencíveis em 1985. 

Art. 29 A operação reã.lizar-se-ã nos termos aprova
dos pelo Poder Executivo Federal, inclusive o exame das 
condições ·cteditfcias da Óperação, a ser efetuado pelo 
Ministério da Fazenda, ein articulação com o Banco 
Central do Brasil, nos tenDos do- art. 19, item 11, do De
creto n9 74.157, de 6 dejunhc;> de 1974, obedecidas as de
mais exigências dos órgãos encarregados da execUção da 
política econômico-finanCeifa do GovernO_ F~Cral!__e, 
ainda, as disposições da Lei Estadual n9 9.434, de 23 de 
maio de _1984, autorizadora da operação. 

Art. 3'~ Esta Resolução entra cm vigor na data de sua 
publicação. 

DIÃlÜO DO CONGRESSO NACIONAL (Se_ção li) 

Senado Federal, 5 de dezembro de 1984. - Senador 
Moacyr Dalla, Presidente. 

FaçO saber que o Senado -FcdCral aprovoU nos ternios 
do art. _42, inCiso IV, da ConstituiÇão, e eu, Moacyr 
Dalla, Presidente, promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO N• 129, DE 1!184 

A•torlza a Prel'elllú'a Moaldpal de Macel6, Elia
do de Alqou, a realiZar openoçio de ..,prátluoo ex
terao oo nlor de USS 5,000,000.00 (da<o ..nilesde 
dólares) deotlaado aliaaaclar ol'roinJIIO de 1Jmotl.. 
.... tos _. Prefeltara. 

A.rt. {9 e. a Prefeítura Municipid de Maceió, Estado 
de A lagoas., autorizada a realizar, com a _garantia da 
União, uma operação de empréstimo externo, no valor 
de USS 5,000,000.00 (cinco milhões de dólares), ou o 
equivalente ein outras moedas, de principal, junto a gru
po finanCiador a ser indicado, sob a orientação do Mi
nistério da Fazenda e do Banco Central do Brasil, dcsti
nãdo a· finaD.Ciãr o Programa dC--iivesiimCntos daquela 
Prefeitura, e i liquidar parte de compromissos externos 
jâ existentes e vencíveis eni t 984, obedecido o seguinte 
cronograma de constratações: ·em 1984, USS 
J;OOO~O<Xl.OO (três milhões de dólares) e, em 1985, USS 
2,000,000~00: (dois milhÚs de d:Õlãres). 

Art. -29 A operação ri:alizar-se-ã nos ternlOs apiOva.:.
dos pelO Poder Executivo Federal. inclusive o e_xame das 
condições creditíciãs da operação, a ser efetuado pelo 
Ministério da Fazenda, em articulação com o Banco 
Central do Brasil, nos tennos do art. 1', item II, do De
creto n9 74.157, de 6 dejÚnho de 1974, obedecidas as de
mais exi&:êncaiS dos órgãós encarregados da exeCução da 
politiCa eCOnômico~finariceira do Governo Federal, e, 
ainda, as disposições da Lei Estadual n9 2.993 de 30 de 
novembro de t 982, autorizadora da operação. 

Art. 39 Esta Resolução entra em vigor na data de 
sua publicação. ' 

Senado Féderal, 5 de dezembro de 1984.- Senador 
Ma.cyr DallaJ PresidentC. 

Fa:ço saber que o CorigressO Nacional aprovou, nos 
termos do art. 171, parágrafo único, da Constituição, e 
eu, Moacyr Dalla, Presidente, promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO N• 130, DE 1!184 

Autoriza o Go..,.. do Ellado da Balda a aliDar 
terras de - propriedade, loeolizlldas Do Maoldplo 
de lramala, l empreu "Fazet~das Rewldu Santa 
Mula Lida.'' até o limite de 7.506 ba (sete 11111, qul
nbentM e JCis bectafts)". 

Art. t 9 h o Governo dQ_ Estado da_ Bahi~ a_ytorizado 
a alienar terras de sua propriedade, localizadas no M u

_nicípio de Iramaia, à empresa denominada Fazenda 
Reunidas Santa Maria ltda., até o limite de 'Z.506 ha (se
le mil, quinhentos e seis tiectares), para a iinplantação de 
projeto pecuãfió considerado de interesse social e econó
mico pela Secretaria- do PlanejamCnto, Ciência e Tecno
logia daquele Estado e al)rovado pelo Instituto de Terras 
da Bahia-INTERBA. , 

Art. 2' A área referida no artigo anterior será a1i
neada mediante escritura: de promessa de compra e ven
da, com cláusula rêsolutiva condicionada ao fiel cumpri· 
mento do cronograma fisico-financeiro da execução do 
proJeto. 

Parágrafo único. A cláusula resolutiva poderá ocor
rer, ainda, se a empres~ não iniciar a implantação do 
projeto no prazo de 1 (um) ano, contado da data de es
critura de promessa de compra e venda ou se forem para~ 
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Usadas as atividades de implantação, ficando o Governo 
do Estado da Bahia com o direito de ser reintegrado na 
posse da área. . -

Art. 3' __ Implantado o projeto, é autorizada a lavra_
turã da esCritUra de compra e venda definitiva. 

Art. 49 Esta ResoluÇão entra em vigor na data de 
sua publicação. 

Senado Federal, 5 de. dezembro de 1984.- Senador 
Moacyr Dalla, Presidente. 

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

__ RESOLUÇÃO N• 131, DE 1984 

Salpeade a exeeuçlo dosiiJ'II&oo 1•,2• e 7t do De
creto .. 20.637, de 3.1 de outubro del970; tlosiiJ'II&oo 
I• elt da Lei"' 7.319, de 28 de dezembro de 1979, e 
do iteJRIV, 1tt VIU, letra "a", da Tabela anexa à re
rerlda Lei, do Estado do Rio Graade do Sal. 

Artigo úRico. ~ susp'ensa, por inconstitucionalidade, 
nos tennos da decisão definitiva do Supremo Tribuna) 
Federal, proferida em Sessão Plenãria, de 21 de setembro 
de 1983, nos autos do Recurso Extraordinário n9 
100.033-3, do Estado do Rio Grande do Sul, a execução 
dos artigos {9, 29 e 79 do Decreto n9 20.637, de 31 de ou
tubro de 1970; dos artigOs 19 e29 da Lei n97.329, de 28 de 
dezembro de 1979, e do item IV, nf VIII, letra. "a"', da 
Tabela anexa à referida Lei, daquele Estado. 

Senado Federal, 5 de dezembro de 1984. --Senador 
Moacyr DaDa, Presidente. 

Faço saber que o Senado Federal aprovou nos tennos 
do art. 42, incis-o VII, da Constituição, e eu, Moacyr 
Dalla, Presidente, promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO N• 132, DE 1!184 

s_... a execioçlo da locuçio "'"'..-do* 
_ .. ,-te da letra e dolaellol do artJao 
22 do Códl&o Eleitoral, lastltuldo pela Lei "' 4. 737, 
de 15 de )Ilho de 1965. 

Artigo único. Suspende, por inconstitucionalidade, 
nos termos da decisão dlefinitivifj>roferida pelo Supremo 
Tribunal Federal, em sessão Plenãi"ía realizada em 31 de 
agosto de t 983, a execução da locução "ou mandado de 
segurança", constante da Ietr~ ••e'" do inciso I do artigo 
22 do Código Eleitoral, instituido pela Lei n9 4.737, de 15 
de julho de 1%5. 

Senado Federal, 5 dé dezembro de 1984.- Senador 
Moac:yr DaDa, Presidente. 

Faço sã.bá que o Senado Federal aprovou, nos termos 
do art. 42, inCiso IV, 'da Constituição, e eu, Moacyr 
Dalla, Presidente, promulgo a seguinte 

RESOL{jÇÃO N• 133, DE 1984 

Autoriza o Governo do Estado do Piauf a realizar 
operaçio de empr&timo externo no valor de USS 
80,000,000.00 ( oltellta mllbiles de dólares), destinado 
ao Programa de Melhoria do Sistema V"rio Esta
dual e de Investimento nos Setores de Obras Hídricas 
e Eletrificaçlo. 

Art. l' b o Governo do Estado do Piauí autorizado 
a realizar, com a garantia da União, uma Operação de 
empréstimo eXterno no valor de USS 80,000,000.00 (oi
tenta milhões de dólares), ou o equivalente em outras 
moedas, de principal, jónto a grupo financiador a ser in-
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dicado sob a orientação_ do Ministério da Fazenda e do 
Banco Centfal do Brasil, destinado ao Programa de Me~ 
lho ria do Sistema Viário EStadual e de Investimento nos 
Setores de Obras Hídricas e Eletrificação. 

Art. 29- A operação reãJiiar~se-ã nos termos aprova
dos pelo Poder Executivo Federal, inclusive o exame das 
condições creditícias d'a operação, a ser efetuado pelo 
Ministêrió da Fazenda, em articulação com o Banco 
Central do Brasil, nos tennos do art. 1', item II, do De
creto n9 74.l57, de 6 de junho de ! 974, obedeci_ das as de
mais exigências dos órgãos encarregãdos da execução da 
política econômico-fin3.nceira -do Governo Federal e, 
ainda, as disposições di Lei Estadual n' 3.948, de 3 de se
tembro de 1984, autorizadora da operação. 

Art. 3"' _ Esta Resolução entra em vigor na data de 
sua publicação. 

Senado Federal, S d~ dezembro de 1984.- Senador 
Moacyr Dalla, Presidente. 

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

RESOLUÇ~O N• 134, DE 1984 

Autoriza o Governo do Estado do Maranhio a rea
lizar operaçio de empréstimo externo, no valor de 
US$ IÍO,OOO,OOO.OO (eento e dez mObiles de d6lares) 
destinada ao Programa de Invesdmeotos daquele Es
tado. 

Art. 1~> ~ o Governo do Estado do Maranhão auto
rizado a realízar, com a garantia da União, operação de 
empréstimo externo, rio valor de US$ 110,000,000.00 
(cento e dez milhões de dólares), ou o equivalente em ou
tras m_o_edas, de principal, junto a grupo financiador a 
ser indicado sob a orientação do Ministério da Fazenda 
e do Banco C~ntral do Brasil destinada ao Programa de 
Investimentos daquele .Estado, obedecido o seguinte cro
nograma de contr_atações.:_em 1984, USS 20,000,000~00 
(vinte milhões de dólares); a partir de março de 1985, 
USS 40,000,000.00 (qUarenta milhões de dólares); e, a 
partir de junho de 1986, US SO,OOO,OOO.OO(cinqaenta mi
lhões. de .dólares). 

Art. 29 A operação realizar-se-A nos termos aprova
dos pelo Poder ExecutiVO Federal, inc1usive o exame das 
condições cii"editícias dà operação a ser efetuado pelo Mi~ 
nistério da Fazenda em articulação com o Banco Central 
do Brasil, de acordo com o art. 1~>, item II, do Decreto n~' 
74.157. de 6 de junho de_l974, obedecidas as demais exi
gências dos órgãos encarregados da execução da política 
econômico-financeira do Governo Federal e, ainda, as 
disposições da Lei Estadual n"' 4.580, de 4 de julho de 
1984, autorizadora da operação. 

Art. 39 Esta Resolução entra em vigor na data de 
sua publicação._ 

Senado Federal, 5 de dezembro de 1984. -Senador 
Moacyr Dalla, Presidente. 

Faço saber que o SenadO Federal aprovou nos termos 
do art. 42, inciso IV, da COiistitUiçào, e eu, Moacyr 
Dalla, Presidente, promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO N9 135, DE 1984 

Autoriza a Prefeitura Munlclpal de Belo Horizon
te, Estado de Minas Gerais, a realizar operaçio de 
emprésdmo externo no valor de USS 20,000,000.00 
(vinte mUhões de dólares), destinado ao Programa de 
lnl'estimentos dO Munlclplo. 

Art. lq ta Prefeitura Municipal de Belo Horizonte, 
Estado de Minas Gerais, autorizada a realizar, com a ga-
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rantia da União, uma operação de empréstimo eXterno
no valor de US$ 20,000,000.00 (vinte milhões de dóla
res), ou equivalente em outras moedas, de principal,junM 
to a grupo financiador a ser indicado sob a orientação do 
Minisiérlõ da Fazenda e do Banc,o Ce_ntral do_ Brasil, 
destinado ao Programa de Investimentos do Município, 
obedecido o seguinte cronograma de contrataçõ~: em 
1984, US$ 12,000,000.00 (doze milhões de dólares); em 
1985, US$ 8,000,000.00 (oito milhões de dólares). 

Art. 2q A operação realizar-se--A nos termos aprova
dos pelo Poder Executivo Federal, inclusive o exame das 
condições creditícias da operação, a ser efetuado pelo 
Ministério da Fazenda em articulação com o Banco Cen
tral do Brasil, nos termos do art. 1"', item H, do Decreto 
nq 74.157, de 6 de junho de 1974, obedecidas as demais 

- -- exigências dos órgãos encarregados da execução da polí
tica econômico-fiilanceira do Governo Federal, e, ainda, 
o disposto na Lei Municipal n9 3.595, de 16 de setembro 
de 1983, autorizãdora da operação. 

Art. 31' Esta Resolução entra em vigor na data de 
sua publicação. 

Sertado Federal, 5 de dezembro de 1984. - Senador 
Moacyr Dalla, Presidente. 

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

RESOLUÇÃO N• 136, DE 1984 

Autoriza a Prefeitura Munlclpal de Slo José do 
Rio Preto, Estado de Sio Paulo, a contratar ope
raçi~--~~--~@t~ !J.O nlor de~_Cr$_1.801,828.349 (um 
- ilhílo, o~tocentos e um milllõe!l, oltoc:entos e vinte e 
oito mU, trezentos e- quarenta e nove crnzeiros). 

Art. }9 b a Prefe"ítura Municipal de São José do Rio 
Preto, Estado Qe São, Paulo, nos termos do art. 2q da Re
solução nq 93, de 11 de outubro de 1976, do Senado Fe
deral, autorizada a contratar operação de crédito no va~ 
lorde Crll.801.828.349 (um bilhão, oitocentos e um mi
lhões, oitocentos e vinte e Oito riiil, trezentos e quareta e 
nove cruzeiros), correspondente a 238.719,90 UPCs, 
considerado o 'valor nominal da UPC de CrS 7:545,98 
. (sete mil, quinhentos e quarenta e cinCo cruzeiros e no
venta e oito centavos), vigente einjaneiro de 84,junto ao 
Banco do Estado de São Paulo S.A., este na qualidade de 
agente financeiro do Banco Nacion~l da Habitação -
BNH, destinada ao desenvolvimento do Projeto Especial 
Cidades de Porte Médio~Subj)roJeto Sãõ Josê do Rio 
Preto, obedecidas as condições admitidas pelo Banco 
Central do Brasil. no respectivo processo. 

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

Senado Federal, 5 de dezembro de 1984.- Senador 
Moacyr Dalla, Presidente. 

Faço saber que-o- Senado Federal aprovou nos termos 
do art. 42, inciso VI, da -Constituição, e eu, Moacyr 
Dana, Presidente,' pl-omulgo a seguinte 

RFSOLUÇÃO N• 137, DE 1984 

Autoriza o Governo do Estado de Sergipe a contra~ 
tar operação de c:rédlto no valor de CrS 6. 725.154.000 
(seis bUhõe!l, setecentos e vinte e cinco mUhões, cento 
e clnqüentn e quatro mil cruzeiros). 

Art, li' É o GQ~erno do Estado de Sergipe, nos ter
mos do art. 21' da Resolução n' 93, de 11 de outubro de 
1976, do Senado Federal, autorizado a~ contratar ope
ração de crédito, no valor de Cri 6. 725.154.000 (seis bi-
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lhõçs, setecentos e vinte e cinco--milhões, cento e cinqUen
ta e quatro mil cruzeiros), correspondente a 460.000 
OR:TNS,-considerado o valor nominal da ORTN de Cr$ 
14.619,90 (qu_atorze ·mil, seiscentos e dezenove cruzeiros 

-e noVentã- centavos), vigente em agosto de 1984, junto à 
Caixa Econômica Federal, mediante utilização de recur
sos do Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Social -
F AS, destinada à implantação de sistemas simplificados 
de abastecimento de água na Capital do Estado, ob_edeci
das as condições admitidas pelo Banco Central do Brasil, 
no respectivo processo. 

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

Senado Federal, 5 de dezembro de 1984. -Senador 
Moacyr Dalla, Presidente. 

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

RFSOLUÇÃO N• 13ll, DE 1984 

Autoriza a Prefeitura Municipal de Mogi-Mirlm, 
Estado de Sio Paulo, a contratar operaçio de crédito 
no vãloi" de CrS 7.952.802.000 (sete bUhões, novecen
tos e cinqUenta e dois mUbõe!l, oitocentos e dois mil 
cruzeiros). 

Art. H' 1:: a Prefeitura Municipal de MogiMMirim, 
Estado_de São Paulo, nos termos do art. ~da Resolução 
nv 93, de 11 de outubro de 1976, do Senado Federal, au
torizada a contratar operação de crédito no valor de Cr$ 
7,952.802.000 l"sete" bilhões, novecentos c cinqU-enta e 
dois milhões, oitocentos e dois mil cruzeiros), correspon
dente a 600.000 (seiscentas mil) UPCs, considerado ova
lor da _U~C de Cr$_ 13..2,54,6? (treze_mil, duzentos e cin
qUenta e quatro cruzeiros e sessenta e sete centavos), vi~ 
gente em julho de 1984,junto à caixa Econômii:a doEs~ 
t4ado de São Paulo S.A., esta na qualidade de agente fi
nanceiro do Banco Nacional da Habitação- BNH, des
tinado à execução de obras do Projeto_CURA, naquele 
Município, obedecidas as condições admitidas pelo Ban
Co Central -do Brasil; no respectivo processo. 

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

Senado Federal, 5 de dezembro de 1984. -.Senador 
Moacyr Dalla, Presidente. 

Faço saber que o Senado Federal aprovou, e eu, Moa~ 
cyr Dalla, Presidente, nos termos do art. 52, item 30 do 
Regimento Interno, promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO N• 139, DE 1984 

Altera o Regul1mento AdmiDllllradvo do Senado 
_FeCieral~_aprovadó pela Resoluçio nt' 58, de 10 de oo
·-vemb;o- de 1972, e dá outras prol'ldênclas". 

Art. I q O Regulamento Administrativo do Senado 
Federal, aprovado pela Resolução n9 58, de 10 de no
vembro de 1972, passa a vigora-i" com- as seguintes alte
rações: 

''SUBSEÇÃO lil 

Da Secretaria de Divulgação e de Relações P6bli-
cas 

Art. 42. 
Parãgrafo único. São órgãos da Secretaria de 

Divulgação e de Relações Públicas: 
I- Gabinete; 
II - Seção de Administração; 



III - Ser;;ão áe_ Reprografia; 
IV- Subsecretaria de Divulgação; 
V --Subsecretaria de Relações Públicas. 

Art. 44-A. À Seção de Reprografia compete 
executar trabalhos de reprodução de textos e outras 
tarefas correlãtas. 

Art. 45. 
Parágrafo único_. São órgãos -da Subsecretaria 

de DivulgaÇão: 
I - Seção de Redação; 
II- Seção ·de Imprensa, Rádio, TeleviSão e Ci-

nema; 
ITI - Seção de Produção Técnica; 
IV- Seção de Audiovisual;· 
V- SeÇão de Comunicação e Expedição. 

Art. 47_-A. Ã_Seçã_o_Qe Produção Técnica com
pete pesquisar, orietitar a edição e alimentar (ls ser
viços de informação e referência parlamen!areS des
tinados à veiculação, por meios eletrônicos e na. área 
de informática (PRODASEN), com o objetivo de 
assegurar o aces_so dos Sen;:tdores aos temas em de
bate no Senado Federal, no Congresso Nacional e 
nos demais setores da vida brasileira cpnsiderados 
de interesse legislativo. 

Art. 47-B. À Seção de Audiovisual compete a 
cobertura fotográfica, cinematográfica e- de televi
são destinada a ilustrar matérias noticiosas do Sena
do Federal e para atendimento das necessidades in
ternas, e à confecção de tapes e de audiovisuais. 

Art. 47-C, Ã Seção de Comunicação e Expe
dição compete a remessa do material noticioSo aos 
veículos de informação, por meio de telex, pelo cor
reio ou por outros sistemas." 

Art. 2'1 __ Q __ item III, do Anexo II, do Regulamento 
Administrativo do Senado Federal, na parte referente às 
funções gratificadas, passa a vigorar com os seguintes 
acréscimos: 

"4 Chefe de Seção . . . • . • • • • .. • . • . • • FQ;;.2 
12 Auxiliar de Controle de Informações FG-

3". 

Art. 3'1- A Tabela de Distribuição de Funções Gra
tificadas, constantes do Anexo II, do Regulamento Ad
ministrativO--do Senado Federal, nas partes relativas à 
Secretária de Divulgação e de RelaÇões Públicas,~ Sub
secretaria de Divulgação e à Subsecretaria de Relações 
Públicas, passa a vigorar acrescida das seguintes funçÕe$": 

"07.00.00 Secretária de Dlmlgaçlo e de Rolaçiles 
Públicas 

I Chefe da Seçilo . . . . . . . . . . • . • • . . • . FG-2 
3 Auxiliar de Controle de informaÇões FG-3 
07.01.00 Subsecretaria de Dlvulgaçlo 
3 Chefe de Seção ..... -~ .... -·-.... FG-2 
7 Auxiliar de Controle de Informações FG--3 
07.02.00 Sub...,retaria de Relações Públicas 
2 Auxiliar de Controle de InformaÇões YG-3". 

Art. 4Q A Subsecretaria de Pessoal providenciará a 
republicação do Regulamento Administrativo do Sena
do _F~ral, renumerando os seus dispositivos e:- atuali_
zando o número e a distribuição das funções gratifica
das, de acordo coro o disposto nesta Resolução. -

Art. 5'>' As despesas decorrentes da aplicação desta 
Resolução correrão à conta dos recursos orçamentáiios 
próprios do Senado Federal. 

Art 6Q Esta Resolução entra em vigor na da_ta de 
sua publicação. _, 

Art. 7'>' Revogam-se as disposições em contráfio. 
Senado Federal, 5 de dezembro de 1984. - Senad9r 

Moacyr Dalla, Presidente. 
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Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos termos 
do art. 52, item 30, do Regimentõ Interno, e eu, Moacyr 
Dalla, Presidente, promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO N• 140, DE 1984 

Altera o Regulamento Administrativo do Senado·· 
Federal, aprovado pela Resoluçio n'>' !8, de 10 no-
vembro de 1971, e dá outras providências. 

Art. }Q O Regulamento Administrativo_ do Senado 
feder:al, agravado _p_eta ResoJuç~ ~"' 58, de 10 no
vembro de 1972, passa a vigorar com ã.s seguintes alte
rações: 

, .. Art. 93. A Subsecretaria de Pessoal, a Subse
cretaria Financeira e a Subsecretaria de PatrimÓnio, 
a que se refere o parágrafo úriiCO, incisos III, N ~V, 
deste artigo, passam a denominar-se, respectiva
-mente SUbsecretaria de Admin_istra~ão de P~ssoal, 
Subsecretaria de Administração Financeira e Subse
cretaria de Administração de Material e Patrimó
nio. 

Art. 96. Ã Subsecretaria de Administração de 
Pessoal compete coordenar, orientar, cOntrolar e 
executar a política de administração de pessoal e de 
recursos humanos adota~a para os servidores do Se
nado Federal. 

Parágrafo único: Silo órgãos da Subsecretaria de 
Administração_ de Pessoa.!: 
I- Serviço de Cadastro Funcio~ml~-- -· _ 
II --Serviço de Registro; 
III -Serviço de Instrução Processual; 
IV- Serviço de Seleção e Aperfeiçoamento de 

Pessoal; 
V -Serviço de Controle de Inativ9s; e 
VI - Seção de Administração. 
Art. 97. Aõ Serviço_ de Cadastro Funcional 

compete o cadastramento geral dos servidores do 
Senado Federal; a expedição de documentos diver
sos; e á execução de outras tarefas correlatas. 

§ IQ São órgãos do Serviço de Cadastro Fun
·cional: 

I - Seção de Cadastramento;-
11 - -Seção de Expedição de Documentos Div~r

sos; 
III:.:__ Seção de Assentamentos Funcionais e Ar

qUiyo; 
IV- Seção de Registro de Fr~qüência. 
§ 2~ À Seção de Cadastramento ®ropete pro

mover o cadastramento geral dos servidores do _Se
naâo Fed~ral, assim como manter a sua permanente 
atl!_alização; providenciar o registro de concessão de 
salário~familia, -gratificação adicional_ por tempo de 
serviço e outras vantagens regulamentares; provi~ 
denciar a implantação e atualização_de dados rela ti-· 
vos ao do sistema integrado de administração de 
pessoal junto ao PRODASEN, segundo manuais de 
procedimentos pertinentCs; preparar alteração de 
natureza financeira: destirütda à elaboração das fo
lhas de pagamento mensais; e executar outras tare
fas COf!"eJatas. . _ _ _ __ 

§ 3'>' À Seção de Expedição de Documentos Di
versos compete instruir e preparar certidões, atcsta
d_os e declarações deÍnteressedos servidores; prepa~ 

-rar propostas para empréstirilos sob_ consignação 
em folha de pagamento, observada a legislação es
pecífica; e executar outras tarefas correlatas. 

§ 4'>' Ã Seção de Assentamentos funcionais e 
Arquivo compete organizar, 8.tu8.lizar e controlar os 
assentamentos individuais de servidores; manter e 
guardar em arquivos própriOs de docUmentos fun-
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..:-cionais diversos, e executar o.utras tarefas correla
tas. 

§ 5'>' _ À Seçào de Registro de FreqUência compe
te organizar e controlar as informações sobre a fre
qUência de servidores procedendo quinzenalmente o 
seu resgistro em Boletins próprios; controlar asCo
municações sobre comparecimento de servidores às 
sessões extraordinárias do Senado Federal e conjun
tas do Congresso Nacional, para efeito de pagamen
to, e executar outras tarefas correlatas. 

Art. 98. Ao Serviço de Registro compete orga
ni~ar os asSentamentõs individuais dos Senadores; 
expedir documentos e carteiras de identificação de 
Senadores; elaborar e atualizar títulos de npmeação 
de servidores; elaborar minutas de atas diversos re
lativos a pessoal; promover a publicação oficial de 
atos administrativos e executar outras tarefas corre
latas. 

§ 1 o;. São 6rgãQS do Serviço de Registro: 
I- Seção de Cadastro Parlamentar; 
II -Seção de Elaboração do Boletim de Pessoal; 
III - Seção de Apostila de Títulos; 
IV - Se<;ão de Controle de Lotação. 

§ 2'>' Ã Seção do cadastro _Parlamentar compe
te organizar, atualizar e controlar os assentamentos 
individuais dos Senadores; confeccion-ar e controlar 
a expedição de carteiras de identidade d~ Senadores; 
preparar e atualizar fichas de dados individuais dos 
Senadores; preparar certidões; e executar outras ta
refas correlatas. 

§ 3'1 Ã Seção de Elaboração do Boletim do Pes
soal compete coletar e catalogar dados, atas deci
s6rios, bem como os demais documentos suscetívC:is 
de publicações, compor datilograficamente; prepa
rar sua diagramação e paginação; proceder à revi
são d_a montagem gráfica; relacionar e manter o en
dereçamento dos destinatários; controlar a circJI
lação· e distribuição do Boletim do Pessoal; encami
nat~à publicação_ no Dlúlo do Congresso Nacional 
- Seção II das matérias pertinentes à adminis
tração de pessoal; e executar outras tarefas correla
taS. 

§ 4Q Ã Seção de Apostila de TítUlos compete 
expedir e atuali_zar títul9s de nomeação de servido
res de acordo_ corn a legislação em vigor; e executar 
outras tarefas correlatas. 

§ 5'~ Â Seção de Controle de Lotação compete 
exefcer o controle e atualização da lotação .de servi~ 
dores; preparar minutas de portarias e outros atos 
pertinentes à lotação de servidores; e executar ou
tras tarefas correlatas. 

Art. 99. Ao Serviço_ de Instrução Processual 
, compete iilformar e instruir processos referentes e 
- pessoal; elaborar e preparar a expedição de normas 

que facílitem a aplicação uniforme da legislação es
tatutária e celetista; e executar outras tarefas corre
latas. 

§ 19 São órgãos do Serviço de Instrução Pro-
cessual: 

I - Seção de Pesquisa; 
II - Seção de Redação; 
III - Seção de Controle de Legislação e Juris

prudência. 

§ 2Q À Seção de Pesquisa compete preparar a 
coleta de dados .e informações indispensáveis à ins
trução processual; reunir pastas funcionais e demais 
elementos para a elabo_ração de informações relati

. v:.as a pessoal; e executar outras tarefas correlatas. 
§ 3'>' À Seçio d_e. Redação çompete preParar a 

redaç-d_o e datilografia das infOrmações relativas a 
pessoal estatutário e celetista; e executar outras tare
fas cOrelatas. 
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§ 4'i' Ã Seção_de Controle de Legislação eJuris
prudêneia compete prepariir e contrOlar arquivos de 
legislação de decisõ(!S adminitrativas internas, do 
Poder Judiciário e do Tribunal de Contas da União, 
relativas a pessoal; preparar e cóntrolar fichários or
denados por ordem alfabêtica, --sObre legislação e ju
risprudência publicadas no Dlárlq Oficial da Uolão, 
Diário da Justiça e Di,rlo do Congresso Nacional; e 
executar outra_s_ Hu~fas con:c;latas. 

Art~ 100. Ao Serviço de Seleção e Aperfeiçoa
mento de Pessoal compete ptanejar e executar, de 
acordo com orientação superior e_ em colaboração 
com outros 6_rgãos, programas de seleção para in
gresso nos Quadros de Pessoal do Senado Feder.al; e 
outros destinados à Progressã.o e Asc_ensão Fun,.cio~ 
nal; planejar e realizar treinamento permanente de 
servidores; e executar outras tarefas correlatas. 

§ 1~ São órgãos do Serviço de Seleção_ e A per~ 
feiçoa-mento de Pessoa-l: 

I - Seção de A va.liação de Desempenho; 
II - Seção de Pianejamento de Concursos; 
III --Seção de Execução de Processos Seletivos; 
IV- Seção de Treinamento e Aperfeiçoamento. 
§ 2~ À .Seção de Avaliação de Desempenho 

compete realizar estudos necessãrios à implantação 
sistemática e Periódica da avaliação de desempenho 
dos servidores do _S_errado Federal; propor medidas 
que visem a permanente atualização, racionalização 
e apuração dos Boletins de A_valiação; manter qua~ 
dros demonstrativos nominais do pessoal em con~ 
dições de concorrer a progressão horizontal, pro
gressão vertical, progressão especíal e ascensão, fun~ 
cional; planejar e executar todas as tarefas relativas 
ao levantamento de vagas para efeito de ascensão e 
progressão funcío~al; preparar levantamentos sobre 
os critérios de classificação de candidatos a progres~ 
são e ascensão funç;i<;niais; e execU:tãr outras tarefas 
correlatas. 

§ 3~ -À Seção de Pla.nejamento _Pe Concursos 
compete elaborar instruções e programas de concur~ 
sos internos e externos; baixar editais fixandO locais 
e datas de realização, identificação e visto de pro
vas; determinar, mediante análise de atribuições dos 
cargos e empregos -do Senado Federal, requisitos 
mínimos indispensáveis para elaOoração de provas; 
articular-se com os órgãoS competentes quando da 
elaboração das instruções de concursos, com o obje
tivo de fazer cumPrir aS exigências legais ou regula~ 
mentares atinentes ao exercrci.Q de determinadas ati
vidades prolissiotlais; estudar e sugerir a convCmiên~ 
cia e oportunidade de prorrogação dos prazos de 
validade de concursos; sugerir e convocar examina~ 
dores para organização, ·execuçãO e julgamento das 
provas; e executar outras tarefas correlatas. 

§ 4.,. À Seção de Ex;ecução de Processos Seleti
vos compete ex;ecutar os con_cursQ_$ de provas e trtu~ 
los inclusive os destinados a progressão e ascensão; 
manter registro atila1izado--do processamento dos 
concursos, em suas diversas fases; divulgar as datas 
de abertura de in_sçrição, realização, identificação e 
vista de provas e os resultados parciais e finais dos 
concursos; e abrir, encerrar, aprovar e cancelar ins~_ 
crições, baixando_ os respectivos editais; orientar os 
candidatos no sentido de que a inscrição se processe 
com a observância das respectivas instruções; e exe
cutar outras tarefas correlatas. 

§ s~. Ã Seção de Treinamento e Aperfeiçoamen~ 
to compete executar_ estudos e pesquisas destinados 
a verificar a necessídade de treinamento de pessoal 
do Senado Federal; realizar ern carâter permanente 
cursos destinados a especialização, aperfeiç_oamim
to, adaptação_ e readaptação de seus servidores; 
coordenar a _ação dos professores dos_ respectivos 
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cursos; colaborar na elaboração de convênios com 
outras entidades para fins de treinamento; coorde
nar a eficiêncía dos cursos ministrados, inclusive a 

-Utilização de processos audiovisuais; e executai ou
tras tarefas coirelatas. 

Art. 101. Ao Serviço de Controle de Initivos 
compete efetuar o cadastramento geral dos servido~ 
res inat_ivos do Senado Federal, dos servidores de
míti9-o_s, ~xon~ra_dos e: dos falecidos, instruir e provi~ 
dencair a -remessa de processos de aposentadoria ao 
Tribunal de Contas da União; informar e organizar 
proce:ssos de pensionistas; e executar outras tarefas 
cOrreiiltas_. 

§ 19 São órgãos do Serviço de Controle de I na~ 
tívos':' 
· ·--r==-seçao de Cadastro de !_nativos; 

n- Seçã:õ de Expedição e Arquivo; 
III- 5eÇão de Informação e Jurisprudência. 
§_ 2~ À Seção de Cadastro 9-e Ina~ivo_s compete 

- promover·o cadastro d~ seividores aposentados, de
mitidos, exonerados e falecidos, elaborar títulos de
claratôriOs de inativos e apostilas respectivas; enca~ 
minhar infOrmações ao sistenia de processamento 
de dados; expedir certidões e outros documentos re~ 
lativos a servidores inativos;-e executai Outras tare~ 

_ fas correlatas. 
§ 3~ ASe'cão de Expedição e Arqmvo compete 

preparar a remessa de processos e informações ao 
Tribunal de Contas da União, relativos a servidores 
apose-ntados; preparar e remeter ao Ministério da 
Fazenda, ao Instituto Nacional de Previdência So
cial e- outros órgãos públicos, processos e infor
maç~?es relativas a pensionistas de-servidores faleci
do"s; manter atualizados arquivos de pastas-dedocu~ 
mentes de servidores aposentados, demitidos, exo
nerados e falecidos; e executar çutras tarefas corre-
latas. _ 

§- 49 Ã Seção de Informação e Jurisprudência 
compete preparar processos de aposentadoria a ser 
encaminhados para julgamento do Tribunal de 
Contas da união; manter sob controle a legislação e 
jurisprudência sobre apoSentados e pensiOnistas; e 
executar outras~ tarefas correlatas. _ _ __ 

Art. 102. A Seçào de A<lministração compete 
---receber, controlar e distribuir o material e o expe~ 

diente da SJ,Jbsecretaria; e~ecutar trabalhos datito~ 
grâficos; orgailizar e consolidar dados estatísticos, 
proceder ao- controle interno do pessoal da Subse
-cretaria; elaborar os registras de protocolo do expe
diente sobre assuntos da Administração- de Pessoal; 
preparar minutas de ofícios a serem expedidoS; e 
executar outras tarefas correlatas. 

-Art. to3. Ã Subsecretaria de Administração 
Financeira compete coordenar, orientar e controlar 
a execução do Sistema de Administração Financeira 

--e Orçamentâría do Senado Federal; coordenar a ela
boração das prestações de contas trimestral e anual; 
coordenar a elaboração da Proposta orçamentãria e 
oS pedidos de abertura de créditos adicíona,iS; execu~ 
tar a fiscalização dos crêditos, o processamento das 
despesas e a preparação dos pagamentos de Senado
res, servidores, e fornecedores; e caordenar a exe
cução _de rileàidas relativas ao cronograma de de
sembolso financeirq_ do orçame_nt~?_ e créditos adj.cio~ 
nais. _ 

'Parâgi-afo -Ímico. São órgãos da Subsecretaria 
de Adniinistrãção Financeira: 

I - Seção de Administração; 
II- Serviço de Administração e Pagamento de 

Pessoal; 
III -Serviço de Administração Financeira; 
IV- Serviç9 de AdminiStração Ofçamentária. 

Art. 104. Â Seção de Administração compete 
receber, controlar e distribuir o material de expe-
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cliente; da Sub~etaria; executar os trabalhos dati~ 
tográfíCos e de --reprografia; organizar a consoli
dação dos dados estatísticoS; -proceder ao controle 
interno do -pessOal da SubSecretaria; assistir ao Di
reter da Subsecretaria no encaminhamento de infor
mações relativàs à disponibilidade orçamentãria 
existente, com vistas às compras, obras e serviços; 
encaminhar informações ao_ Sistema de Processa~ 
nlentõ de Dados, de acordo com os manuais de pro~ 
c.t'<dimento pertinentes; e executar outras tarefas cor~ 
relatas. 

Art. tOS. Aó"Serviçõ.de Administração e Paga~ 
menta de Pessoal compete coordenar, organizar e 
supervisionar todos os trabalhos das Seções ade su~ 
bordinadas; elaborar os cronogramas das folhas de 
pagamento de acordo com a orientação da Subse
cretaria de Administração Financeira; Claborar os 
demonstrativos dos dispêndios globais de despesas 
com pessoal, tendo em vista a proposta orçamen
tária e os créditos adicionais; manter entendimentos 
junto ao Centro de Informãtica e Processamento de 
Dados do Senado Federal no sentido de atu_alizar as 
informações junto ao Sistema de Processamento de 
Dados, acompanhando o andamento da elaboração 
das folhaS de pagamento; encaminhar informações 
ao Sistema de Processamento de Dados, de acordo 
com os manuais de procedimento pertinentes, e exe~ 
cutar outras tarefas correlatas. 

§ 1~ São órgãos do ServiÇo de Administração e 
Pagamento de Pessoal: 

I - -seção de Pagamento de Parlamentares e Pes-
soal Inativo; 

II - Seção de Pagamento- de Pessoal Ativo; 
III - Seção de Pagamento de Pessoal Tempo

r-ário; 

§ 2~ Ã Seção de Pagamento de Parlamentares e 
Pessoal _IJJ__ªtivo compete calcular os subsidias, a aju
da de custo dos Senhores Senadores, a ajuda de 
transporte nos Estados, e os pagamentos relativos a 
Proventos e Vantagens dos servidores inativos e 
pensionistas; registrar as alterações de carãter finan
ceiro relativas a esses servidores; encaminhar infor~ 
mações ao Sistema de Processamento de Dados, de 
acordo com os manuais de procedimento pertinen~ 
tes; e executar Qt,ltras ta~efas correla~as. 

§ 39 _ Ã Seção de Pagamento de Pessoal Ativo 
compete _calcular os pagamentos relativos a venci~ 
mentes e vantagens dos servidores ativos; registrar 
as alterações de caráter financeiro relativas a esses 
servídores; elaborar a folha de pagamento dos con~ 
signatãrios e pensionistas; organizar o mapa para 
atender a Relação Anual de Informações Sociais
RAIS; qrganizar o mapa de serviços extraordi~ 

nários; encaminhar informações ao Sistema de Pro~ 
cessamento de Dados de acordo com os manuais de 
procedimento pertinentes; e executar outras tarefas 
correlatas. 

§ 4~ Ã Seção de Pagamento de Pessoal Tempo
rário compete elaborar as folhas de pagamento dos 
servidores contratados sob o regime da Consoli~ 
dação das Leis do Trabalho do Senado Federal; re
gistrar as ãlterações de caráter financeiro relativas a 
esses servidores; elaborar os contratos de trabalho e _ 
proceder às anotações na Carteira de Trabalho e 
Previdência Social, de acordo com o que dispõe ale
gislação em vigor; elaborar as folhas de pagamento 
dos consignatârios relativas a esses servidores; orga~ 
nizar os mapas para atender a Relação_ Anual de In~ 
formações Sociais - RA IS; elaborar as Relações 
relativas ao Cadastro Geral de Empregados e_ _De
sempregados- RE, a ser encaminhada quinzenal~ 
mente à Delegacia Regional do Trabalho; elaborar 
as Guias de Recolhimentos dos Encargos Sociais~ 
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Fundo de Carantia do Tempo de Serviço e demats 
encargos; encaminhar inforrilãÇÕes ao Sistema de 
Processamento de Dados, de acordo com os ma~ 
nuaíS de procedimentos pertinentes; e executar· ou
tras tarefas correlatas. 

Art. l06. Ao serviço de Administração Finan
ceira compete preparar e-classificar os documentos 
contábeis do Senado Federal; registrar e controlar 
os documentos contábeis e os saldos verificados; 
elaborar os Balancctcs e Demonstrativos Contábeis 
dos Sistemas Orçamentários, Financeiros, Patrimo
nial e de Compensação do Senado Federal, bem 
como o Qi.i_ãdro_ das Variações Patrimoniais, 
assinando-os juntamente com o DiretOr do_ órgão; 
preparar a Prestação de Contas; controlar as contas 
bancárias; supervisionar e coordenar os trabalhos 
das Seções a ele subordinadas; analisar balancetes e 
balanços das Unidades da Administração e das enti
dades subvencionadas; assinar todos os expedientes 
referentes ao serviço; encaminhar informações ao 
Sistema de Processamento de Dados de acordo com 
os manuais de procedimentos pertinentes; e execu
tar outras tarefas correlatas. 

§ 111 São órgãos dos Serviços de Administração 
Financeira: 

I - Seção de Contabilidade; 
II- Seção de Análise e Conferência; 
III~ Seção de Pagamento. 

§ 211 À Seção de Contabllidade cQmpete efetuar 
a conferência dos processos pagos; efetuar lánça
mento de receita e despesa, bem como os lançamen
tos contábeis em formulários próprios para -fins de 
processamento da dados; conferir os lançamentos 
efetuados pelo Centro de Informática e Prç>cessa
mento de Dados, procedendo às correções neces
sãrias~ elaborar mensalmente o balancete do Senado 
Federal; consolidar mensalmente os balancetes das 
três Unidades Orçamentárias (Senado; CEGRAF e 
PRODASEN), para serem enviados à Seçretªri_a 
Central de Controle Interno- SCCI- SEPLAN, 
e ao Tribunal de Contas da U niào - TCU; elaJ:,orar 
trimestralmente a Prestação de Contas do Senado 
Federal, para a CoiilissãO Diretora; ·efetuãr o-encer
ramento e a reabertura das contas do exercícjci; ela
borar anualmente a Prestação de Cont'l:is do SenadQ 
Federal, para ser enviada ao Tribunal de Contas da 
União; analisar balancetes e balanços dos órgãos da 
Administração e das entidades subvencionais; man
ter intercâmbio de informações com as Seçõ_es de __ 
Análise e Conferência e a de Pagamento, visando 
uma melhor adequação no processo de adminí~ 
tração financeira; e executar outras tarefas correJa
tas. 

§ 311 À Seção de Anâlise e Conferência coritpete 
registrar e controlar os documentos que deram en~ 
trada para liquidação e pagamento, em fichas pró
prias e por fornecedo-res; efetuar a conferência e 
anãlise desses documentos; efetuar a baixa dos em
penhos emitidos, ·quando da liquidação da despesa; 
compor os processos que deverão conter os docu
mentos exigidos pela legislação pertinente; contro
lar as concessões de suprimento de fundo; manter 
intercâmbio de informações com as Seções de Con~ 
tabilidade e a de Pãgamento, visando uma melhor 
adequação no processo de admiriistraçào financeira; 
e executar outras tarefas correlatas. 

§ 411 Ã Seção de Pagamento compete manter 
sob sua guarda os cheques, ordens bancárias, vaio· 
res e toda dqc;um,entação contâbil, inclusive a refe· 
rente aos processos licitatórios com trânsitO pela 
Subsecretaria de Patrimônio; preencher os doeu· 
mentes referentes a' pagamentos; encaminhar os do
cumentos, aCompanhados do respectivo processo, 
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para a competeme assinatura do Diretor da Subse
cretaria de Adrriinistração Financeira e do Ordena
dor da Despesa; remeter à Seção de Co_ntabilidade 
os procesSos pagos, bem como a posição do saldo fi. 
nanceiro; controlar a credencial de fornecedores e 
representantes legais, para pagamentos; encaminhar 
aos agentes financeiro todo e qualquer documento 
que autorize movimentação nas contas bancárias do 
Senado Federal, inclusive folhas de pagamento, pa
gamentos a terceiros e recolhimentos de qualquer 
natureza; e executar outras tarefas correlatas. 

Art. 107. Ao serviço de Administração Orça· 
mentária compete supervisionar e coordenar os tra
balhos das Seções a ele subordinadaS; diri,8:ir e coor
denar os assuntos relativos à elaboração e execução 
orçamentária, de acordo com as instruções baixadas 
pela Comissão Diretora e deniais nofmas legais que 
disciplinam a matéria; propor a abertura de créditos 
adiCiOnais; elaborar ejou autorizar as normas de 
administração' orçamentâria, no âmbito do Senado 
Fede~;al; elaborar o cronograma de desembolso fi
n3nceíro do orçamento e dos créditos adicionais 
aprovados pelo Senad~ __ Federal; consolidar as pro
postas orçamentãrias, créditos adicionaiS e demOns
trativos das despesas com pessoal e encarios sociais 
das Unidades Orçamentárias; proceder o acompa
nhamento fisico-financeirQ_ doJ projetas e atividades 
constantes do orçamento das unidades orçamen
tárias do Sellado Federal; encaminhar informações 
ao Sistema de Processamento de Dados, de acordo 
com os manuais de procedimentOs pertinentes, e 
executar outras tarefas correlatas, 

§ )I' São órgãos do Serviço de Administiã.ção 
Orçamentária: 

l - Seção de Elaboração Orçamentária; 
II- Seção de Execução Orçamentãria; 
~II~ SeçãO de AcOmpanhamento" Físico e Fi-

nanceiro. 

§ 29 Ã Seção de Elaboração Orçamentária 
compete elaborar a proposta orçamentária do Sena~ 
_do __ Federal, de _a~rdo com as instrUções_ b~adas 
pela Comissão Diretora e demais normas legais-que 
disciplinam a matéria; acompanhar a execu_ção da 

-Lei Órçamcntária e dos A tos pertinentes aos crédi
tos adicionais~ no âmbito~ do Senado Fedei-ai; exa
mil}a!" e J?roceder às alteraÇões ~o orçamento deta~ 
lhado por programã de trabalho e natureza da des~ 
pesa;_ elaborar proposta para abertura de créditos 
adicionais e administrá-los quando aprovados; ela~ 
borar o cronograma de desembolso financeiro do 
O~Jllento e dos créditos adicionais aprovados do 
Senado_Federai manter registras atualizados dos 
dados relativos a compromissos financeiro
OrçãmentâriOs assumidos, com vistas à elaboração 
da proposta orçamentâría e créditos adicionais; ela
borar ejou atualizar normas de administração Orça
mentária, no âmbito do Senado Feder_a_l;_consolidar 

____ as_ propostas orçamentárias; créditos e demonstrati
vos das despesas com pessoal e encargos sociais das 
Unidades Orçamentárias; elaborar análise crítica, 
através .de relatórios e gráficos, evidenciando a si
tuação orçamentária; manter intercâmbio de infor
mações com a Seção de Execução Orçamentária, vi
sando_l_Jma melhor adequação no processo de admi
nistrãção Orçamentâria; encaminhar informações ao 
Sistema de Processament<? de Dados, de a_cordo 
com os manuais de procedimento pertinentes; e exe
cutar outras tarefas correlatas. 

§ 39 À Seção de Execução Orçamentária com
pete controlar a aplicação dos recursos orçamen
tários e extra-orçamentários, através de re,gistros 
diârios cjUe evidenciem a situaç~o das dotações; to
mar conhecimento dos empenhos da despesa e de 
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-_anulação da despesa, emitindo as Notas Orç2men
tãrias, na conformidade das normas pertinentes em 
vigor; elaborar demonstrativos mensais sobre a exe
cução orçam-entária, evidenciandO as- dotações, os 
empenhos, e anulações emitidas e os saldos, bem 
como análise crítica da posição orçamentária; efe
tuar a codificação, de acordo com a classificação 
funciolial programática, dos documentos a serem 
empenhados; proceder a informação -processual 
com demonStraÇão do bloqueio de recursos orça
mentários e ã situação na dotação, com vistas à 
compra, obras e serviços; efetuar o acompanhamen
to sistemático das normas afins; elaborar demons
trativos evidenciando a necessidade de abertura de 
créditos adicionais; manter intercâmbio de infor
mações com a Seção de Elaboração Orçamentária. 
visando uma melhor adequação no Processamento 
de Dados, de acordo com os manuais de procedi
mento pertinentes; e executar outras tarefas Correia· 
tas. 

§ -49 À Seção de Acompanhamento Físico e Fi
nanceiro compete proceder ao acompanhamento 
físic_o e- financeiro da eXecução- orçamentária, por 

projetos ê atividades; controlar a despesa decorrent_e 
da execução dos contratos e convênios fii'Inados 
pelo Senado Federal, no âmbito das Unidades 
Orçamentárias; controlar o sistema de previsão das 
despes-as setoriais, preparando informes para a ela· 
boração orçamentária; encaminhar inforinações ao 
Sistema de Processamento de Dados, de acordo 
com os manUais de procedimento pertinentes; e exe
cutar outras tarefas correlatas". 

Art. 108. À Subsecretaria de Administração de 
Material e Patrimõnio compete coordenar, orientar 

_e cOiúrolar a exec~ção das atividades do sistema de 
administração de material e do patrimônio do S_ena· . 
do Federal. 

Parãgrafo único. São órgãos da SUbsecretaria 
de Adminl"straç-aO- de Material e Património: 

I- Serviço de Aquisição de Material; 
II- Serviço de Controle e Tombamento de 

Bens; 
III- Serviço de Almoxarifado; e 
IV - Seção de Administração. 
Art. 109 .. Ao ServiÇo de Aquisição de Matc:;rial 

COmpete elaborar as normas de padronização do 
material; organizar o calendário de compras; ins
truir Os processos- de a.quisição de material; preparar 
editais e expedir cartas·convites; verificar as dispo
nibilidades orçamentárias para as aquisições; pro

-:_ cessar-e manter ãtualizado o cadastramento de_fir
.mas fornecedoras; efetuar as diligências necessárias 
ao fiel cumprimento de normas legais aplicãveis às 
licitações e C_ompras de qualquer natureza; atender 
às_ solicitações da Comissão Permanente de_ Lici
tação e executar outras tarefas correlatas. 

§ 111 São órgãos do Serviço de Aquisição de 
Material: 

I - Seção de Compras; 
II- SeçãÕ de Cadastro de Fornecedores; 
III --Seção de Controle de Contratos; 
IV - Seção de Controle e Arquivo de Documen

tos; 
V ~Seção de-Manutenção e Assistência Técnica 

de Máquinas. 
§ 29 -KSeçào de Compras compete processar e 

instruir os processos de aquisição de material com a 
fiel observância das normas sobre licitação e enqua
dramento corretp- no elemento de despesa própria; 

- elaborar normas sobre padronização e especificação 
de material; organizar o calendário de compras; pre
parar editais e expedir cartas·convite; atender às so-
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licitações da ComisSão. Pe.rtnanente de_ Uç_itação e 
executar outras tarefas correlatas. 

§ 39 _ À Seção -de Cadastro de Fornecedorc;s 
compete processar e-manter atualizados os registras 
cadastrais de habilitações de firmas fornecCdoras; 
expedir certificados de registro aos interessadOs itis~ 
critos; efetuar as diligências necessãrias ao cumpri
mento de exigências legais quanto a prazos de vali
dade de documentos apresentados; atender às solici
tações da Comissão Permanente de Licitação; e exe
cutar outras_ tarefas correla_!as. 

§ 4"' À Seção de ControlC: de COntratOs coinpe
te acompanhar, controlar e fiscalizar a execução dos 
contratos locação de serviços de manutenção e as
sistência técnica de equipamentos diversos; dos con
tratos de fornecimento de livros e periódicos; dos 
contratos de fornecimeiitO de gêneros alimentrcios; 
conferir notas fiscais e- Ta-turas- resp-eCtivas;-
manifestar--se quanto aos reajUstes contratuaiS prO
postos; e executar outras tarefas correlatas. 

§ 5' Ã S~ão de Controle e Arquivo de Docu
mentos compete receber, processar, manter a guar
da e praticar todas as ações neces_sârias _à regularida
de dos documentos e process_os de aquisição de ma
terial e outros que lhe forem encaminhados; classifi
car e codificar as informações destinadas à alimen
tação do Sistema de Processam_ento de Pados; ~ 
executar outras tarefas correhita_s_, 

§ 69 Ã SeçãO de Manuterição e Assistência Téc~ 
nica de Máquinas compete providenciar e controlar 
o atendimento do$. pedidos de execução de serviços 
de assistência técniCi:Câe máquinas de ~crever, re
produtoras de textos, calculadoras e outras, pelas 
firmas contratadas para esse fifi; receber, distribuir 
e recolher máquinas; exercer- o contrõle de qualida
de dos serviços pfCStitdos e equipamentos adquiri
dos; manter o controle rígido da numeração patri
monial infoimando à Seção de Tombamento a loca
lização dos equipamentos que lhe-estão afetos; e 
executar outras tarefas correlatas. 

Art. 110. Ao Serviço de Controle e Tomba
mento de Bens compete padronizar, especificar, co
dificar -e catalogar os bens patrimoniais; realizar o 
controle de tombamento periódico dos mesmos c 
manter o respectivo cadastro; classificar o material 
permanente; inventariar ·anualmente os bens patri
moniais, relacionando os que forem considerado_s 
inservívcis, passíveis de alienação ou de recuperação 
economicamente viável; cOnservar sob sua respon
sabilidade as escrituras do patrimônio imobiliârio 
do Senado_ Federal; e executar outras tarefas corre
latas. 

§ 19 São órgãos do Serviço de Controle e TOIJl· 

bamcnto de Bens: , 

I - Seção de Tombamento; 
II- Seção de COn.frOle. 

§ 2' Â Seção de Tombamento compete realizar 
a identificação de cada objeto com a respectiva pla
queta numérica; discriminar a espécie, a localização, 
o estado d~ con&CTY_!J.çào, valor e outros dados ne
cessários à elaboração do inventário ·anual; avaliar e 
relacionar os bens conSiderados inservíveis; e execu
tar outras taref!'ls correlatas~-

§ 39 Ã Seção de Controle compete efetuar o re
gistro; por órgãos, dos bens distribuídos; organizar 
e manter atualizado fichário de controle de termos 
de responsabilidade dos titulares da guarda de bens 
patrimoniãis;-elaborar, em colaboração com a 
Seção de Tomb;~.mento, os levantamentos com da
doS precisos destinados ao inventário anp~l; classifi
car e codificttr as informações de sua área destina-
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-das à alimentação do Sistema de Processamento de 
Dados~ e executar outras tarefas correlatas. 

Art. II i. Ao Serviço de Almoxarifado co_mpe
te receber, conferir, guardar e controlar a distri
buição dos materiais adquiridos pelo Senado Fede
rai; iiercet' o controle de qualidade sobre bens a se
rem estocados; manter e zelar pela correta escritu
ração da_s entradas e sa[das; atender as aquisições 
dentro dos limites-de "fornecimento estabelecidos: 
elaborar dados ~tatísücos de_coils1.1mo de material; 
propor, se necessário, providências para corrigir de
ficiências riãii"condições de etilOCàiefri dOs depósitos; 
propor a recuperação de materiais passív-eis de reu
tilização e de medidaii par~ evitar_ despCrdfcios ou 
uso inadequado de materiais e exeCutar outras iare
fas corre~tas. 

§ 1• SãO órgãos do ServiçO de Almox.arifãdo: 
--~·I~ Seçã().de Recebimento e Conferência de Ma

terial; 
11--SeÇão de Atendimento; 
111- Seção de cOntrole e -Estocagem de Mate

rial. 

§ 2' À Seção de Recebimento e Conferência de 
M ateria! compete receber. conferir. classificar e-_-dis
por o material em lugares próprios; verificar peri6-
dicamente as_ Condições técnicaS de estocagem; zelar 
Pela -conservação de materiais sob sua guarda e ~e~ 
cutar outras tarefas Correlatas. 

§ 39 À Seção de Atendimento compete distri~ 
buir o máterial mediante requisição própria; manter 
escrituração das saídas de material e executar outras 
tarefas correlatas. 

§ 4'1 Ã Seção de Controle e Estocagem de Ma
terial compete manter escrituração própria de saí
das e entradas de material evidenciando níveis de es
toque; registrar dados estatfsticos do consumo de 

- material com vistas à elaboração do calendáriO de 
. ..:..:.compras; comunicar ao Serviço de Compias as 

ocorrências sobre deficiências do material adquiri
do, ou que não atendam às especificações exigidas; 
zelar pela correta estocagem das bens sob sua guar
da e execUtar--outras tarefas correlatas. 

Art. 112. À Seçã.o de Administração compete 
rébeber-, controlar e distribuir o material e o expe
diente da Subsecretaria; executar os trabalhos dati
lográfiCOs; -organizar a collsolidaçã.o dos dados es
tatísticOs; prbeeder -ao controle interno do pessoal 
da Subs~retarfa; ei"!Caminhar infOrmações ao Siste
ma de Proces---;-;mento de Dados, de acordo com os 
manuais de procedimento pertinentes, e executar 
outras tarefas correlatas." 

A.JL 2' 0111ciSo 111. do Anexo_Ü, do Quadro d~ P~ 
soai do Senado Federal, na parte referente às funçõeS 
gratificadas, passa a vigorar com os seguintes acrésci

--mos: 

.. li Chefe de Serviço ................ :-. FG-1 
26 Chef.e de Seção _ ......... -............ FG-2: 
14 As.§i_sten_~ de CÓpt,role Interno .... , . FG-3 

=- 05 AUXjliar de Controle de Informações . FG-3 
06 AuXiliar de Controle de Tombamento FG-3 
03 Assistente da Comissão- Permanente de Lici-

tação ,_ ......................... ~-· . FG-3 
36 Auxiliar-de Controle InternO ....... FG-4., 

Art. 39 A Tabela de Distribuição de Funções Grati
ficadas, constantes do Anexo II, na parte relatlva às Sub
Secretarias- de Administração de Pessoal, de Adminis
tração Financeira e de Administfação de Material e Pa-
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trimônio, paSSa a vigorar com a nova denominação e 
acrescidas das seguint~ fu~;~:ções: 

"11.01.01 Sub!Jea'etaria de Adminl!traçio de Pl!SSOal 
OS Chefe de ~rvlço •••••••••••••••••• FG-1 
14 Çbefe de Seçio ................ - .. • FG-Z 
05 A..xHI• de Controle de Informações • • FG-3 
os Aúxlítar ·de G.binele :-:~-.: •. : •• : •. · F<i-4.' 
· U.01.0Z Sub-rla de Adminlstraçio Fbtllll«lra 
03 cp_efe de Serviço ........ ~.. .. .. .. . FG-1 
05 Chefe de Seção ...... , .. ~.. .. .. .. .. FG-2 
14 Assistente de Controle Interno ...• -.. FG-3 
36 A,\l,..iliar de Cpntrol~ Interno ..•..... FG-4 
11.01.03 Sub-.tarla ele Admlnlstraçio de Material 

e Patrbaôalo 
03 Chefe de Serviço .......... -.~~·-··~-~-.. ---..FG-1 
07 Chefe de Seç!o .... · .... ·- .. ·-- ..... FG-2 
06 Auxiliar de Controle de Tombamento FG-3 
03. Assistente da Comissão Permanente de Lici-

tação .. ~ -· ...•..• -. ~ ~ ••••. ~~ ~·· •••.• ~ FG-3" 
Art. 49 O .Capítulo I, do Título III, do Livro I, fica 

acrescído das-_Seçõei XX:XIIf; XXXIV e XXXV, com os 
seguintes artigOs: 

"SEÇÃO XXXII 
Dos Assistentes de Coqtrole Interno 

Art., 240-A. _ Aos Assjstentes de Controle Inter
no incumbe assistir o Chefe do órgão na área de sua 
especialidade; prestar assistência na elaboração, 
execução e análise orçamentária; na preparação dos 
registras dos pagamentos e análise dos documentos 
contábeis; na elaboração dos balancentes e demons
trativos contâbeis do Senado Federal; nos registras 
de pagameritos de Parlamentares, Pessoal Ativo e 
I nativo; nos trabalhos administrativos; e desempe
nhar outras atividades peculiares à função. 

SEÇÃO XXXIII 
Dos Auxlllares de Controle lllteno 

Art. 240-B. Aos Auxiliares de Controle lnter· 
no incumbe auxiliar o Chefe do órgão na ârea de 
sua especialidade; executar as tarefas auxiliares per
tinerites a-o órgão a que estiver subordinado; e de
sempenhar outras atividades peculiares à função. 

SEÇÃO XXXIV 
Dos Auxiliares de Controle de Tombamento 

Art. 24Q...C. Aos Auxiliares de Controle de 
Tombamento imcumbe a execução de tarefas perti
nentes ao contrai~ patrimonia1 efetuando, periódica 
e anualmente, os respectivos inventários e executar 
outras tarefas c_orrelatas .. 

SEÇÃO XXXV 
Dos Assistentes da Comlssi.o 

Permanente de I.Jdtaçio 

Art. 240-D. Aos Assistentes da Comissã.o Per
manente 4_e Licitação incumbe a execução de tarefas 
de aparte administrativo aos membros do órgão, 
colaborançio na elaboração de editais e demais atos 
convocatórias de licitações; na apuração, anâlise e 
julgamento de propostas; na instrução de mapas de
monstrativos, relatórios e pareceres para decisãQ da 

- autoridade competente; e na elaboração de de_atas 
das reuniões, sob supervisão do Presidente e do Di
reter da Subsecretaria de Administração de Mate
rial e Patrimônio, e executar outras tarefas correla
tas." 
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ArL 59 A Subsecretaria de Admiriistrã.ção de Pes
soal republicará o- Regulamento Administrcitivo do Se
nado Federal, renumerando _os seus dipositivos e~atu-ãli
zando b número e a distribuição das funções gratifica
das, de acordo com o disposto nesta Resolução. 

Art. 69 As despesas decorr~n_tes da...aplicação desta 
Resolução_ correrão à conta d_os ~!lr_sos o,rçamentârJos 
próprios do SenadQ Federal._ 

Art. 79 Esta Resolução entra_ ~;m vigor na data de 
sua publicação. 

Art. 8~ _ Revogam-se as disposições erit conhãRO--: 
Senado Federal, 5 de dezembro de 1984. ~Senador 

Moacyr D~la, Presidente. 

RET!FICAÇÃO 

Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos termos 
do art. 42, lriciso IV, da Constituição, c eu, Moacyr 
Dalla, Presidente, promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO N• 93, DE 1984 

Autoriza o Governo do Estado do Mato Grosso do 
Sul a realizar operação de empréstimo externo no va
lor de US$ 35,000,000.00 (trinfa e cinco mllhões de 
dólares), destinado ao programa de Investimentos da
quele Estado. 

Na publicação da Resolução n'i' 93/84, rib DCN
(SeçãO II) de i"'-12-84, na página 4717, no art. 39, 

onde se lê: 

" ... senado federal, 20 de novembro,,." __ 

Leia-se 

" ... Senado Federal, em 29 de novembro~.'' 

RETIF!CAÇÃO 

Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos.termos 
do art. 41, inciso- VI, da COnstituiçãO, e eu, Mo-ã.cyr 
Dallli, ··Prisidenie, prOrrililgo·a seguinte · 

RESOLUÇÃO N• 96, DE 19&1 

- A~toriza o Governo do .EStado de" rriatõ GrosSo a 
eJevar, teRijmrariãmentC, os parâmetrOs fixadoS pelos 
itens I e -111 do- artigo l9 da Resolução n9 62, de 1975, 
modificada pela Resolução n'i' 93, de 1976, ambas do 
Senado Federal, de modo a permitir a contratação de 
operação de crédito no valor de Cr$ 36.876.518.417 
(trinta e seis bilhões, oitocentos e setenta e seis mi-. 
lhões, quinhentos e dezoito mil, quatrocentos e dezes
sete cruzeiros). 

Na publicação da Resolução N9 96/84, no DCN
(Seção II) de lç-12-84, na página 4716, no art. 19, 

onde se lê: 

" ... programa POLONORDESTE .. .'' 

Leia-s.e 

"--- Programa POLONOROESTE..." 

RETIF!CAÇÃO 

Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos termos 
do art. _42, inciso VI, da Constituição, e eu, Moacyr 
Dalla. 
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RESOLUÇÃO N• '17, DE 1984 

- ~ -Autoriza a Prefeitura Municipal de Culabá, Esta
do de Mato Grosso, a contratar operaçio de crédito 

_tto valor de Cr$7.952.802.000 (sete bilhões, nov~en
tos e cinqUenta e dois milhões, oitocentos e dois mil 
cruzeiros). 

Na PublicaÇãO da Resolução n'i' 97, de 1984, no DCN
(SeçãO II) de 19-12.-84, na Página 4717, na sua ementa 
onde -se !é: 

.. ... e eu~ Moacy_( Da.lla," 
L~ia:se 

...... _e eu, Moacyr O alia, Presidente, Promulgo a 
Seguinte" 

RET!FICAÇÃO 

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

RESOLUÇÃO N• 98, DE 1984 

Autoriza o Governo do Estado de mato Grosso do 
Sul a contratsi- operãçÕes de crédito no valor global 
de CrS 10.070.469.604 (dez bUhiles, setenta milhões, 
quatrocentos e sessenta e nove mil, seiscentos e quatro 
cruzeiros). 

Na publicação da Resolução n"' 98/84, no DCN-Seção 
II) de l'?-12-84, no seu art. 19, 

onde se lê: 

..r .. (dez bi1hões, setenta milhões, quatrocentos e 
n-ove mil..." 

Leia-se: 

'' ... (dez bilhões, setenta milhões, quatrocentos e 
sessen,ta e noye mil..." 

SENADO FEDERAL 

1- ATA DA 252• SESSÃO, EM 5 DE DE-
ZEMBRO DE 1984 

LI -ABERTURA 
L2- EXPEDIENTE 
1.2.1- Ofícios do Sr. 19-Secretário da Câmara dos 

Deputados 

- Coihun'!Cartaõ a aproVaçãO dos segu1iiies"pr0jetos: 

-Projeto de Lei do Senado n9 258/83, de autoria 
da Comissão Diretora, que altera a estrutura da Ca
tegoria Funcional de Enfermeiro, do Grupo~Outras 
Atívidades de Nível Superior, e dá outras providên
cias. 

-Projeto de Lei do Senado n9 163/84, de autoria 
da Comissão Diretóra, que reajusta os atuais valores 
de vencimentos e proventos dos servidores ati vos e i~ 
nativos do Senado Federal, e dá outras providências. 

1.2.2 --Discurso do Expediente 

SENADOR HELV!DJO NUNES- Nota publica~ 
da no Jornal de Brasília de hoje, sob o título "Colin 
não aceitá-refOrma bancária". 

1.2.3 - Leitura de Requerimentos 

- N'? 404/84, de urgência para o Oficio n"' S/36, 
de 1984, pelo qual o Governador d_o Estado do Ma~ 

SUMÁRIO 

ranhão solicita autorização do Senado para que a~ 
que1e Estado possa realizar operação de empréstimo 
externo no valor de USI1l0,000,000.00 (cento e dez 
milhões de dólares), para .o fim que especifica. 

- N9 405/84, de urgência para o Off_cio n'i' S/39, 
de 1984, solicitando autorização do Senado para que 
a Prefeitura Municipal de Belo Horizonte a contratar 
operação de crédito . externo, .n_o valor de _l,JS$ 
20,000,000.00 (vinte milhões de dólares). 

1.2.4 - Comunicação 

Do Senador Roberto Campos, que se ausentará do 
País. 

1.3-0RDEM DO DIA 

-Projeto de Decreto Legislativo n"' 19/84 (n9 
54/84, na Câmara dos Deputados), que fixa os subsí
dios e: as verbas de representação do Presidente e do 
Vice-Presidente da República, para o período de 15 
de março de 1985 a IS de março de 199l,_Aprovado. 
À Comissão de Redação. 

1.4- MATtR!AS APRECIADAS APÓS A OR
DEM DO DIA 

-Oficio S/36, de 1984, em regime de urgência, 
nos termos do Requerimento n"' 404/84, lido no Ex-

pediente. Aprovado, após pareceres das comissões 
competentes. À Comissão de Redação. 

- Redação Final do Projeto de Resolução n'i' 
l33f'õ4,~enl regime âe ui'gênclà. Aprovada.- À promul
gação. 

-dficío S/39, de 1984, em regime de urgência, 
nos termo~ do Requeri~ento n"' 405/84, lido no Ex
pediente .. Aprovado, após pareceres das coffiissõçs 
competentes. À Comissão de Redação. -

- Redação Final do Projeto de R~olução n"' 
134/84, em regime de urgência. Aprovada. À promul
gação. 

~ Redação Final do Projeto de Decreto Legislati
vo n"'l9f84, constante do item 1 da Ordem do dia. A
provad-a, nos termos do Requerimento n9 406f84. À 
promulgação. 

1.5- DISCURSOS APÓS A ORDEM DO DIA 

SEi'TADO!l_NELSQN c:ARNEIR.O, comq Líder 
-Defesa do nome do Deputado Ulysses Guimarães 
para a PresidêOcia- da Câmara dos Deputados. 

SENADOR HUMBERTO LUCENA - Dia Na
cional da Consciênci:i Negra, comemorado dia _20 de 
novembro passado. 
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1.6- COMUNICAÇÃO DA PRES!D~NC!A 

Convocação de sessão c·onjunta a realizar-se hoje, 
às I I horas e 15 minutos, com Ordem do Dia qtie de
signa. 

1.7- ENCERRAMENTO 

2-ATA DA 253• SESSÃO, EM 5 DE DE
ZEMBRO DE 1984 

2.!-ABERTURA 

2.2- EXPEDIENTE 

2.2.1- Leitura de projeto 

Projeto de Lei do Senado nq 266/84, de autOria do 
Sr. Senador Marco Maciel, que dispõe sobre o 
Ouvidor-Geral e dá outras providências. 

2.2.2- Requerimentos 

- N., 407/84, de urgência para o Projeto de Lei 
do Senado n"' 106, cjue autoriza a-admissão pela Cai
xa Econômica Federal dos empregados -das SoCiCda
des de crédito imobiliário e -daS "íitst'iiUiçôes fillanCei
ras privadas em situação de liquidação extrajudicial 
decretada pelo Banco Central do Brasil. 

- N., 408/84, de urgência para a Mensagem n9 
137/84. solicitando autor-ização do SenadO p.iira que 
a Prefeitura MuniCipal de são José dó Rio Prei.o-SP 
possa contratar operação-de crédito no Valor. de Cr$ 
1.801.828.349,80. . . . . 

- N"' 409/84, de urgência para o Projeto de Lei da 
Câmara n~ 218/84-COinpliilientar (n9- l/_83-
Complementar, na Casa de origem), que cria o Esta
do do Tocantins e deterffiinà outras Prôv1dêndâS. 

2.3-0RDEM DO DiA 

-ProjetO -de Lei da Câ"niarã n"' 172/84 (n~' 
1.529/83, na Casa de origem), ifue díSPõe sobre as 
autarquias profissíoflãis. Aprovado. À sançãO, 

- Projeto de Lei da Câmara rll' 212/84 "(n"' 
4.058/84, na Casa de origem), de inidat!va do Senhor 
Presidente da República, que concede pensão espe
cial a Marcelle Jaulent dos Rds (Béa.lrlx R.eynal). A-
provado. Á sanção. - -

- Parecer da Corriissão de Finánças SOOfe· a Men- · 
sagem n~' 250, de 1984 -(nl' 498/84, na origem), pela 
qual o Senhor Presidente da República submete à de- _ 
liberação do Senado a escolha do doutor Adhemar 
Paladini Ghisi para exercer_ o cargo de Ministro do 
Tribunal de Contas da União, na vaga decorrente da 
aposentadoria do Ministro-Vida! da Fontoura. Apre
ciado em sessão secreta. 

2.4- MATÉRIAS APRECIADAS APÓS A OR
DEM DO-DfA 

-Projeto de Lei do Senado nl' 106/84, ein regime 
de urgência, nos termos do Requerimento n~' 407/84, 
lido no Expediente. Aprovado, após pareceres das co
missões competentes. Ã Comissão ae _Redação. -

- Redação final do Projeto de Lei do Senado nl' 
106/84, em regime de urgência. Aprovada: Ã Câmara 
dos Deputados. 

- Mensagem ni> 137/84, em regime de urgência, 
nos termos do Requerimento nv 408/84, lido nó Ex
pedíente. Aprovada, nos termos do Projeto dé Reso
lução n~' 1.35/84, após pareceres das comissões com
petentes. Ã Comissão de Redação. 

- Redação final do Projeto de Resolução n.,. 
135/84, em regime de urgência. Aprovada. À promul
gação. 

2acao. 

2.5- DISCURSOS APóS A ORDEM DO DIA 

SENADOR MORVAN ACAYABA- Retifican_
Qo noticiário veiculadO no jornal O Globo, tió "qual S. 
Ex~ é tido como inde~iso no processo sucessOrió. 

. SENADOR MÁRIO MAIA -Defesa da preser
vação da natureza. Criação da reserva biológica do 
Vale do Purus e do Acre. 

SENADOR NELSON CARNEIRO, como Líder-
- Reparação- de ofensa cometida contra o Senador 
Luiz Cavalcant~,_por ocasião do comício da AlianÇã 
Democrática riaJizado em MacC::ió-AÍ..~ 

SENADOR MILTQN c_ABRAL ...... Cen!enário de 
- - DascfmentO- do poeta: Augusto dos Anjos. 

SENADOR FERNANDO HENRIQUE CARDO
SO - Política externa a ser desenvolvida pelo Go
verno do Sr. Tancredo Neves. 

. 2.6-COMUNICACÃO DA PRESIDENCIA 

COnvocação de sessão extraordinãria a realizar-se 
hoje, às l2 horas, com Ordem do Dia que desígna. 

2. 7- ENÇER]l..'\MENTO 

.:!=ATA DA 254• SESSÃO, EM 5 DE DE
ZEMBRO DE 1984 

3.1-ABERTURA 

J.2- EXPEDIENTE 

3.2.1 -Oficio do Sr. 19-Secretário da Câmara dos 
Deputados 

Comunicando a aprovação da seguinte matéría: 

- Projeto de Lei do Senado n.,. _ 243/84-
Compleme!ltar (nl' 241 j8~-Çomplementar, na Câma
ra dos Deputa.dos). 

Encaminhando à revisão dO Senado autógrgfos dos 
~seguintes projetos: 

- Projeto_ de Lei da Câmara n9 250/84 (n9 
4.222(84, na Casa de origem), que dispõe sobre are
versão ao Município de Boa Vista, no Território Fe
deral de Roraima, nos termos que especifica, ~e gleba 
patrimonial - -

- Projeto de Lei da Câmara n.,. 251/84 (n~' 
4.517 f84, na Casa de origem), de iniciativa do Senhor 
~r«?sidente da _República, que altera a estrutr,r,ra_ da 
Categoria Fur1 cioqal de Assistente Social, do _Grupo
Outras Atividades de Nível Superior, e dá outras pro
vidências. 

- Projeto de _Lei da Câmara n'~ 252/84- (n9 
3.031/84, na Casa de origem), que introduz modifi
cação no Sistema Financeiro de Habitação- SFH e 
dá Qytras providências. 

3.2.2 ~ Coinunicação da Presidência 

Prazo para a apresentação de emendas ao Projeto 
de Lei da Câmara n"' 252/84; lido anteriormente. 

3.2.3- Requerimentos 

--:- Nl' 4_l0/84, de urgência para o Projeto de Lei da 
Câm_ara _n.,. 1511/84 (n9 237/83, na Casa de origem), 
que restabelece direito de servidores públicos no caso 
que especifica. 

- N9 411/84, de urgência para o Projeto de Reso
lução n"' 112/84, de autoria da Comissão Diretora, 
que altera o Regulamento Administrativo do Senado 
Federal, aprovado pela Resolução n9 58/72, e dá ou
tras providêndas. 
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3.3- ORDEM DO DIA 

- Requerimento n~' 409/84, solicitando, nos ter-
- mos do art. 371, c do Regimento Interno, urgência 

para o Projeto de Lei da Câlnira -n~ 218, de 1984-
ComJ)lementar (ri~> 1/83-Complementar. na Casa de 
origem), que-cria o Estado do Tocantins e determina 
outras providênci_?.s. Aprovado. 

- Projeto de Lei da Câmara n9 169/84 (n"' 
3.013/84, na Casa de origem), de iniciativa do Senhor 
Presidente da República, que concede pensão espe
cial a Inaldo Raul de Ar;:r.újo e _dá outras providên
cias. Aprovado. Ã sanção. 

_J.4 -.I.!A T.E~IAS APRECIADAS APÓS A OR
DEM DO DIA 

-Projeto de Lei da Câmara n' 191/84, em regime 
de urgência, nos termos do Requerimento n9 410/84, 
lido no Expediente. Aprovado, após pareceres das co
missões competelltes. Â sanção . 

':'""'Projeto d~_Resolução n' 112/84, em regime de 
urgência, nos termos-tio Requerimento n9 411/84, 
lido no Expediinte. Aprovado Com emenda, após pa
receres: das comissões comPetentes. Ã Comissão de 
Redação. 

--:- Redação Final de? Projeto de_ Resolução n9 
J 12/84, -em regiffie de UTgência. Apfuvãda. À promUl
gação. 

3.5- DIS.CURS.OS APóS A ORDEM DO DIA 

SENADOR BENEDITO FERREIRA- Inclusão, 
na Ordem do Dia~ do Projeto de Lei da C~mara n~' 
218f84-Complf:iiú:iltar, disponcfO sobre a criação do 
Estado do Tocantins. __ 

SEfirÁDOR MORVAN ACAYABA- Falecimen
to do ex-Deputado Federal Bento Gonçalves Filho. 

sE!úboi.-J()si !GNióo FERREIRA - A
nálise dO processo de privatização da Companhia de 
Ferroe Aço de Vitória-COFAVI. 

3.6- COMUNICAÇÃO DA PRESIDENCIA 

Convocação de sessão extraordinária a realizar-se 
hoje, às 12 horas e 44 minutos, com Ordem do Dia 
-que designa. 

3.7- ENCERRAMENTO 

4-ATA DA 255• SESSÃO, EM 5 DE DE
ZEMBRO DE 1984 

4.1- ABERTURA 

4.2.- EXPEDIENTE 

4.2.1- Leitura de projetos 

..:..... Projeto de Resolução n~' 136/84, que aprova as 
ronclusões _e_ recomendações da Comissão Parlamen
tar dé:-Jné{iié-rito,·destlnada-à irívestigar os probleÓ:uts 
vinculados ao aumento populacional brasileiro, cria
do pela Resolução n9 l /83. 

- Projeto de Lei do Senado n"' 267/84, que a1spõe 
sobre a Política. Nacional de População e Planeja.
mento familiar, seus fins e mecanismo de formulação 
e aplleüção, e dá outras providências. 

4.2.2- Requerimentos 

- N~' 412/84, de urgência para o Projeto de Lei da 
Câmara n~' 156/83 (nl' 604/83, na Casa de origem), de 
iniciativa do Senhor Presidente da República, que 
autoriza o Instituto Nacional de Colonização e Re-
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forma Agrâria- INCRA, a doar o imóvel que men~ 
clona. 

- N"' 413/84, de urgência, para o Projeto de Lei 
da_Câmara n9 243/84 (n9 1.329/83, na origem), que 
define a atividade do Transportador Rodoviário Au
tônomo de Bens c dá outras providências. 

4.3- O ROEM DO DIA 

- Redação Fiital do Projeto de Resolução n"' 
92/84, que suspende a execução dos artigos 11', 2"' e 7' 
do Decreto n.,. 20.637, de 31 de outubro de 1970; dos 
artigos 11' e 29 da lei n9 7.329~ de 28_de dezembr~ de 
1979, e· do item IV, n~>VIII, Letra .. a,. da tabela anexa 
à referida Lei, do Estado do Rio Grande do Sul. A~ 
provada. À promulgação. 

4.4- MAT~RIAS APRECIADAS APóS A OR
DEM DO DIA 

-Projeto de Lei da Câmara n"' 15_6f83, em regime 
de urgência, nos termos do Requerimento n9 412/84, 
lido no Expediente. Aprovado, após pareceres das co
missões competentes. A sanção. 

- Projeto_de Lei da Câmax:a n"' 243/84, em regime 
de urgêncía, D.ós teritiõs do Requerimento n"' 413/84, 
lido no Expediente. Apro.-ado, após pareceres das co
missões competentes. À sanção. 

4.5- DISCURSO APÓS A ORDEM DO DIA 

:SENADOR NELSON CARNEIRO, como _UP.er 
- Apelo ao Ministro da Saúde e ao Secretârio de 
Saúde do Dis_trito Federal,no septido di que seja dis
tribuído aos hospitais de BrasíliJ ô soro'antiofidico. 

4.6 ~COMUNICAÇÃO DA PRESJDENCIA. 

Convoca·ção de sessão extraordinâria a real..ü:ar-se 
hoje, às 12 horas e 53 minutos, com Ordem do Dia 
que designa. 

4.7- ENCERRAMENTO 

5-ATA DA 256• SESSÃO, EM 5 DE DE
ZEMBRO DE 1984 

5.1 -ABERTURA 

5.2- EXPEDIENTE 

5.2.1 - Requerimentos 

N.,. 414/84, de urgência para a Mensagemn9 
268/84, pela qual o Senhor Presidente da Rep6blica 
solicita autoriiação do Senado para que o Governo 
do Estado de Sergipe possa realizar operação de cfé.. 
dito no valor de Cr$ 6.725.154.000. 

N9 415/84, de urgência para a Mensagem nt 
264/_!14, pela qu~~~ ~ .. e~~r~~-ide_r:t_!_e _da República 
solicita autonzação do Senado para que a Prefeitura 
Municipal de Mogí-Mírim- SP, possa realizar ope
ração de crédito no valor de ~rS 7.952.802. 

5.3-.0RDEM DO DIA 

- Redaçào Fínal da Emenda do Senado ao Proje
to de Decreto Legislativo n? 7/82 (n"' 124/82, na Câ
mara dos Deputados, que aprova o texto do acordo 
bâsico de Cooperação Científica e Técnica entre o 
Governo~da República Federativa do Brasil e o Go
verno do Relno da Arãbia Saudita, concluída em 
Bra§ília, a 13 de ago_sto de 1981. Aprovada. À Câmarà 
dos Deputados. 

5.4- MATÉRIAS APRECIADAS APóS A OR
DEM DO. DIA 

-Mensagem n"' 268/84, em regime de urgência, 
nos termos do Requerimento n"' 414/84, lido no Ex
pedieilte. Aprovada, nos termos do Projeto de Reso
lução n9 137/84, após pareceres das comissões com· 
petentes. À ComisSão de Redação. 

- Redaçào Finãl do Projeto de Resolução nt 
137/84, em regime de urgência. Aprovada. Ã promul
gação. 
.- Mensagem n"' 264 f84, em regime de urgência, 

nos termos dO Requerimento n9 415/84, lido no Ex
pediente. Aprovada, nos termos do Projeto de Reso
lução n"' _138/84, após pareceres das conllssões com-
petentes. À ComisSão de Redação. · 

- Redação Final do Projeto de Resolução nt 
138j84;em regime de urgência. Áprovada. Ã prOmul
gação. 

5.5- COMUNICAÇÃO DA PRESIDENCIA 

Convocaçao de sessão extraordinária a_ realh;ar-_s_e 
hoje, às 13 horas e 8 minutos, com Ordem do Dia que 
designa. 

5.6- ENCERRAMENTO 

6-ATA DA 257• SESSÃO, EM S DE DE
ZEMBRO DE 1984 

6.I -ABERTURA 

6.2- EXPEDIENTE 

6.2.1 - Requerimento 

N9 416/84, de urgência para o Piójeto de Lei da 
Câmara nt 43/84 (n9 2.029/83, na origem), de iniciã
tívi-do Senhor Presidente da República, que autoriza 
a reversão ao Município de Barra do Garças, Estado 
de Mato Grosso, do Terreno que menciona. 

6.3- ORDEM DO DIA 

Projeto de Decreto Legislativo n"' 14/SJ (n' 11/83, 
na. Câmara .dos .Deputados), que aprova o texto do 
Tratado de Amizade e Cooperação entre o Govêrno 
da República Fedqativa do Brasil e o Governo da 
República CooperatiViSta da Guianã, Celebrado em 
Brasflia, a 5 de outubro de 1982. Aprovãdo. À Comis
s_ão_de Redação. 
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6.4- MA TERIAS APRECIADAS APÓS A OR
DEM DO DIA 

PiOjeto de lei da Câmara n"' 43 f84, em regime de 
urgência~ nos termos do Requerimento n9 416/84, 
lido no ExpC:diCnte. Aprovado, após pareceres das co
missõeS cOmpetentes. A sanção. 

RciáaÇãó--Finãl_do PàijetO- de Decreto Legislativo 
nt 14/83 (n"'11f83, na Câmara dos Deputados), apre· 
ciado na Ordem do Dia da presente sessão. Aprova
da, nos_-termoS-do Requerimento n' 417/84. À pro
mulgação. 

6.5~COMUNICAÇÃO DA PRESIDENCIA 
Convocação. de-Sessão extraordinária a realizar-se 

hoje, às 15 horas, destinada ao encerramento da pre
sente Sessão Legislativa. -

6.6- ENCERRAMENTO 

7 --ATA DA 258> SESSÃO, EM 5 DE DE
ZEMBRO DE 1984 

Sessão destinada ao encerramento da 2' SeSSão Le
gislativa Oidinária, da 47,. Legislatura. 

7.1- COMUNICAÇÃO DA PRESIDENCJA 

- Referentes as reuniões preparatóriãs _destinadas 
à eleição do Presidente e demais membros da Mesa, 
que dirigirá OS trabalhos do Senado nas duas últimas 
sessões legislativas da presente legislatura, que serão
realizadaS no dia 27 de fevereiro de 1985, às 14 horas 
e 30 minutos. 

7.2- ENCERRAMENTO 

8 - ATO DA COMISSAO DIRETORA 
N .o 27, DE 1984. 

9 - ATOS DO PRESIDENTE 
- N.Os 82, 83, 84, 85 e 86, de 1984. 

10 - PORTARIA. N.O 57, DE 1984c 

11 - CONSELHO DE SUPERVISAO DO 
CEGRAF 

___, Parecer sobre o Processo numero 
001923/84, da Diretoria Executiva. 

--·Ata da 103.• e 104." Reuniões 
- Processo n.o 001861/84 

12 - GRUPO BRASILEII!O DA UNIAO 
JNTERPARLA.MENTAR 

-"Reunião da Comissão Dlretora, 
<realizada em 23-10-84-

13 - SEORETARIA.-GERAL DA MESA 

- Resenha das matérias apreciadas 
de 1.0 a. 30-11-84. 

14 - ATA DA COMISSAO DIRETORA 

- 11.• Reunião Ordlnárta, realizada 
--em 29-11-84. 

15 - MESA DII!ETORA 

16 - LIDERES E VICE-LtDERES DE 
PARTIDOS 

17 - COMPOSIÇAO DAS COMISSõES 
PERMANENTES. 
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Ata da 252t~- Sessão, em 5 de dezembro de 1984 

2ª Sessão Legislativa Ordinária, da 47ª Legislatura 

-EXTRAORDINÁRIA-

ÀS 10 HORAS, ACJlAM-SE PRESENTES OS SRs.··. 
SENADORES: 

Jorge Kalume- Altevir Leal- Mário Maia- Fábio 
Lucena - Raimundo Parente - Claudionor Roriz -
Gaivão -MOdesto - AJoy_sio Chave-s.....:..:: ·Gabriel Hermes 
- Héfio Gueir'Os ,..:__Alexandre CO_sfa-:..:.. João Castelo
José Sarney- Alberto Silva- H.t;lvldio. N!.lllCS- Jo.ão 
Lobo- Almir Pinto- José Lins- Virgílio Távora
Carlos Alberto - M_oacyr Dliàtfe --Martins Filha -
Humberto Lucena - Marcondes Gadelha - Mílton 
Cabral- Aderbal Jurema- Cid_Sampalo--....: Marco 
Maciel - Guilherme Palmeira - -caTlos Lyra ....;.. Luiz 
Cavalcante- Albano Fr_ancQ_- Passos Pôrto- Jutahy 
Magalhães- Lomanto Júnior_- Luiz Viana --João 
Calmon --José Ignãcio Ferreira :....:..:. Moacyr Dalla -
Amarai Peixoto- Nelson Carneiro- Roberto Saturni
no - Itamar Francõ - Morvan Acayaba - Alfredo 
Campos :.:..o Amaral Furlan- Fernando Henrique Car
doso- Severo Gomes- Benedito Ferreira- Hénrique 
Santillo - Mauro Borges - Benedito Canelas - Gas
tão Müller- RQberto Çampos- José Fragelli- Mar~ 
celo Miranda- Saldanha Derzi- Affonso Camargo-
Enéas Farí3.- Jaison Barreto--:- JQJ'ge Bornhausen
Lenoir Vargas- Carlos Chiarem- Pedro.Sim,pn -::
Octavio Cardoso. 

O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla) ,..- A lista .de 
presença -acusa o comparecimento de 65 Sr. Senadores. 
Havendo número- regimental, declaro aberta a sessão. 

te. 

Sob a proteção de Deus íníClalliOs- nossos trabalhos. 
O-Sr. l~'-Secretârio irá PrOceder à leitura do Expedien-

t lido o seguinte 

EXPEDIENTE 

OFlCIOS 

Do Primeiro..Secretário 

N~'l.079/84, de4 do corrente, encaminhando autógra
fo do Projeto de Lei do Senado n~'258, de 1983, de auto
ria da Comissão Diretora, que altera a estrutura da Cate~ 
goria Funcional de Enfermeiro, do Grupo-Outras Ativi
dades de Nível Superior, e dá outras providências. (Pro
jeto que se transformou na Lei n~' 7.261, de 3 de de
zembro de 1984). 

N1'1.080J84, de4 do corrente, encaminhando autógra
fo do Projeto de Lei do Senado n'i' 163, de 1984, de auto
ria da Comissão Diretora, que reajUStã os atuais valores 
de vencimentos e proventos dos servidores ativos e ina-ti
vos do Senado Federal, e dã outras providências. (Proje
to que· se transformou na Lei n~'7.260, de3 de dezembro 
de 1984). 

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

Há oradores inscritos. 
Con.cedo a palavra ao nobre Senador Helvídio Nunes. 

Presidência do Sr. Moacyr Dalla 

O: SR. fiEi.VlDIO NÜNES(PDS ~PI. Pronuncia o 
~eg\linte di_sc.I.IUO.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores; 

O -Joinai de Bfasília de boje publica uma -nota que, 
pelo menos, parcialmente, precisa ser lida da tribuna do 
SenadóFeder<lE 

"COL!N NÃO ACEITA REFORMA BAN: 
CARIA" -

"O Presidente do Banco do Brasil, Oswaldo Co-
]in, definiu ontem sua posiÇão contrária à implan
tação da reforma bancária nOs termos conduzidos 
pelo Ministério_ da Fazenda e pelo Banco Central. 

_ Colin reiterou, eJll mensagem dirigida aos funcio
nários de primeiro escalão do b_ªnco, a defesa de que 

____ a proposta de reforma bancária seja ertG.3:mirihad_a_ 
pelo_ ~-~~cu_tivo ao Cq_!lgr~sso Na~ional. _ 

O telex da presidência do Banco distribuído on
tem a cerca de 140 dirigentes da instituição desauto
ri~ a repr~entatividade do documento elaborado 
pela comissão especial instituída pelo Governo para 
estudar a reforma bancária." 

N<? princípio desta- semãi1a, Sr. Presidente, Srs: Sena
d_õreS,- o- JJ:C)bre Scmaflor João_ Lq~o ocuPou -esta tri-buna 
pa-rã: anunClif a -pOSsibilidade de-1-(;fOrniaS naqlÍC:Ie" esta
belecrmentO bancâilo e protestar COiüia a ten.tauva- de -
reformas naquele estabelecimento bancário e protestar 
contra a tentativa da introdução das mesmas, sobretudo, 
tendo em vista o fiiuil do Governo <i_ue ora comanda os 
destinos nacionais. 

Recorri à experiência; Se"riti mais âe perto a atuaçãO do 
Banco do Brasil no Nordeste e,_de modo particular, no 
Piauí; ouVi díferentes opiniões; recolhi subsídios e che
guei mesniõ a apropriar-me de conceitos e de pareceres 
para externã-los, nesta oportunidade, pois que de fato a 
matéria é de transcendental imPOrtância para a vida do 
País. 

Existe de fato um projeto oficiai. E o que pretende esse 
projeto? Pretende implantar uma reforma bancária atra
vés de decretos e de decretos-leis, por considerar que se 
trata de matéria de finanças públicas; portanto, atual-

- mente da alçada -do Poder Executivo. Com essa reforma, 
o Banco do Brasil perderia uma série de instrumentos o
peracioháis adquiridos desde o advento da Lei n"' 4.595, 
de 1964, tais como: função de autoridade monetária, cus
tódia de numerâiio~ e-caixa do tesouro NaCional. Alêm 
disso, o BancO do Brasil não teria claramente assegurado 
o __ acesso_ a todos os segmentos do me~cado financeiro, 
mon-efâào e não niOnetárío, riem- a Suã. figUra ·~e prii1Ci
pal agente do Tesouro e instrumento da política credití
cia do Governo FederaL 

A posição do Banco do Brasil em relação à matéria, 
consoante reiteradas manifestações de seu Presidente
e há pouco li a que' foi publicada por um matutino -de 
hoje - ,P~de ser res_umida os itel'l:s_ que seguem: 

Ha) Encaminhamento da proposta de reforma a
travéS- do-üJrigressõ Nacional; 

- ~~ b) Clara definição das futuras funções dO Banco 
como principal agente do Tesouro Nacional e ins
trumento da polítiCa creditícia do Governo Federal; 

c) -concessão formal ao Banco, sem privilégios 
dos meios qll&_lhe assegurem acesso a todos os seg
mentos de mercado do sistema financeiro; 

d) prazo razoável de transição para mudança do 
modelo atual, permitindo seguro adaptação do Ban
co à nova realidade." 

- Quando do encaminhamento da proposta de reforma, 
através do Congresso, é imprescindível que tal aconteça, 
uma vez que a-Preciada pelo Congresso Nacional, cuida
doS eSPt:ciiiS SiiãC)-diSperisados às alterações que serão
introduzidas na Lei n"' 4.595, de 31-12-64, aprovada pelo 
Poder Legislativo, que institUcionalizou o Sistema Fí
nanceiro Nacio~al e que, conseqUentemente, à luz do or
dename~t~ J~rfdico requer de forma imperativa O_i-eexa
me pelo mesmo Poder, não cabendo sua alteração pela 
simples via administrativa e principalmente, considera
do~ os reflex~s. que as _!!iudançf!:s certa~ent_e trarão para 
todos os se8ffiCntos da sociedade brasileira. 

No que diz respeito ã definição das futuraS funções do 
Banco, é precisO que se tenha em conta que, dada a rele
vância da atuação do Banco para o desenvolvimento na
cional, deve ser preservado o Banco 'do Brasil como ins
trumento de ação direta do Governo no mercado de cré
dito. Assim, na implantação de um novo m~delo devem 
ser adotadaS a.Ções qUC PenTiitam a preservação do patri
mônio financeiro e moral conquistado ao longo de quase 
dois séculos, em última instância, um patrimônio da pró
pria sociedade brasileira. No que tange à concessão for
mal ao Banco sem privilégios dos meios que lhe assegu
rem acesso a todos os segmentos do Sistema Financeiro, 
mais do que lógico, é evidente que se deve permitir ao 
Banco do Brasil o acesso a todos os segmentos do siste
ma, de forma a poder gerar recursos capazes de dar con
tinuidade a sua missão- desenvolvimentista. 

Por último, -sr. Presidente, no que diz respeito ao pra
zo-de transição para a mudança, é mais do que recomeó
dável esse período de transitoriedade, indispensável ao a
juste interno da instituição, sem traumas; de forina a não 
trazer prejuíZos ao siSfema produtivo de que ele é um dos 
priricipaíS-representantes .. 

O Sr!_Benedito ferreJra- Permite V. Ex• um aparte? 

O SR. HELVlDIO NUNES- Com prazer, nobre Se
nador Benedito Ferreírã. 

O Sr. Beneffito f~l'J'~ira - Nobre Senador Helvídio 
Nunes, eu não queri3. interromper o discurso de V. Ex•, 
mas o assunto é realmente tão momentoso que é difícil 
me conter ainda mais quando se trata de uma instituição 
que apesar de_ controlada pelo Poder Público, no Brasil, 
não se deixou contaminar, através dos tempos, pelos 
vícios da tão tristemente famosa .. chapa branca brasilei
ra". 

Gostaria só de ressaltar um aspecto, o Banco do Brasil 
com a sua estrutura, com o seu crédito rural especializa
do, vem sendo onerado e, às vezes, tem escapado à acui
dade até d_os observadores mais cuidadosos. Mas o certo 
é que, em mã.têriS. de créditO rural, o Banco do Brasil 
sempre exerceu o papel de atender todos os pequenos e 
médios produtores. Ele sempre se onerou com a parte 
mais difícil do crédito rural. Permitindo aos bancos pri
vados a aplicação dos recursos do crédito rural; o que ve
rificamos? Demos aos bancos privados o filé do crédito 
rural, as grandes apliçações, os grandes projetas, e ficou-
para o Banco do Brasil aqueles projetinhos caros de ad
miniStração altamente gravosa e cujos resultados finan-
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ceiros, nem de longe, corresponderam aos custos opera
cionais do banco. Se V. Ex• verific-ar nas publicações do 
Banco Central, o volume de crédito rural hoje aplicado 
pelo Banco do Brasil e a forma com que ele é pulverizado 
para atender aos pequenos produtores rurais, V. Ex• vai 
constatar isso, quer dizer, para um contrato de um banco 
privado, na área do crédito rural, o Banco do Brasil tem 
mais de 20, visto que é ele que atende ao pequeno produ
tor rural. Esta observação é a que eu queria trazer ao 
bojo do discurso de V. Ex' que generosamente me permi
tiu. Muito obrigado. 

O SR. HELVIDIO NUNES- Nobre Senador Bene· 
dito Ferreira, agradeço a valiosa participação de V. Ex• 
Aliás, quando o nobre Senador João Lobo trouxe à tri~ . 
huna o ·debaté desta matéria, vários destes aspectos já fo~ 
ram focaliza-dos. E V. Ex,-', neste instante, chama a 
atenção para outros importantes aspectos da matéria. 
De maneira que a Cóiitribuíção de V. Ex~ é sumamente 

. valiosa. 
No meu discurso eu_ apenas refiro~me--a -alguns desses 

problemas, mas o verdadeiro problema que me traz, ho· 
je, à tribuna, no qu~ diz respeito ao Banco do Brasil, é o 
que vou passar a expor de agora em diante. 

Não entendo, Sr. Presidente e Srs. Senadores, o açoda
mento com que se pretende alterar o funcionamento de 
uma entidade eficíeilte e que, no atual estágio do nosso 
sistema financeiro, não tem substituto capaz de exercer 
funções tão_releyantes para o País. 

Diz o Ministro Mã_r_i_o Pacini, Presidente do Tribunal 
de Contas da União: 

.. Se a reforrita é tão oportuna, não hã razão para 
se subtrair a matéria ao exame prévio dos represen
tantes do povo no Congresso NaciOnal." 

Pergunto, agora: procedida a reforma e admito·a, ape· 
nas, ad argumentandum: 

"Como ficarã a assistência creditícia aos mini, 
pequenos e médios agricultores deste País? E as pe
quenas e médias empresas?. 

- Conio -mailfet as centenas de agências deJici
tárias, situadas nas regiões mais carentes deste País· 
Continente, sobretudo as situações no Norte e Nor
deste deste País? 

-Quem assumiria os custos pela manutenção de 
mais de 600 funcionários de alto nível cedidos pelo 
Banco aos mais diversos Ministérios e demais ór
gãos do setor público?'' 

O corpo funciofiãl do Banco do Brasil não teme qualw 
quer reforma, e até exige aquelas que atendam aos inte
resses reais da Pátria. Preocupa-o, sim, imposições disso
ciadas das realidades nacionais, que pretendem diminuir 
a imPortância do Banco nos cenários domés.tico e ínter· 
nacional. 

O Sr. Severo Gomes- Permite V. Ex~ um aparte? 

O SR. HEL VIDIO NUNES - Concedo o- aparte a V. 
Ex-', nobre Senador Severo Gomes. 

O Sr. Severo Gomes- Nobre Senador Helvídio Nu· 
nes, estamos acompanhando o oportuno discurso de V. 
Ex-' e tenho aqui alguns dados que tornam mais clara a 
situação descrita por V. Ex-'. Trata-se, na verdade, do fi
nal de um processo de liquidação do Banco do Brasil, 
um processo que jã veril se desenvolvendo há muito tem· 
po, não só no conjUnto dã.s aplicações do Banco doBra
sil que hoje aplica, em termos reais, apenas 20% do que 
aplicava em 1978. Cqm relação ao crêdito agrícola, entre 
dezembro de 1980 e dezembro de 1983, a queda dos fi
nanciamentos em termos reais foi de41%. Mas, mª'is ain· 
da no atendimento aos pequenos produtores a ·que V. 
,Ex• fez referência, o Banco do Brasil já chegou a finan
ciar 15,8 milhões de hectares aos mini e pequenoS produ-
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tores. Em 1983, registrou apenas o financiainento cJ~ 9 
rnilhõ_~s __ e 500 mil hectares. Por aí se vê que não é seri1 ra· 
zão que assistimQs à queda da produção agrícola-brasi· 
!eira, que se encontra estagnada ou em recuo, principal· 
mente, com relação às lavouras essenciais que atendem à 
massa da população. Ainda gostaria de lembrar, nobre 
Senador, que há outros -aspectos incluídos na reforma 
b~ncâi"ia_ que ptecisam ser consigerados. Pri~eii'o: _ao 
transferir pata o orÇamento fiscal os encargos- da dívida 
interna que superem a avaliação- das ORTNs, a reforma 
compromete P'@.ilcam~nte 50% da receita orçamentáôa 
de 1985. De aCordo com os t:âlculQs dos especialistas, 
algo entre 35 e 40 trilhões de cruzeiros. Como a nov;:t ad~ 
ministração encarará um compromisso dessa ordem? V. 
Ex• esiá apontando todos os aspectos ligados ao proble
ma_ do Banco do Brasil e de como elesairâ mutilado, essa 
instituição que_ foi sempre o grande 'órgão da realização 
de uma política financeira dentro do Br_a._sil, uma política 
para atingir objetivos concretos, ligados aos pequenos 
produtores, a lavouras que interessem ao País, àquilo 
que deve ser desenvolvido. O Banco do Brªsil foi sempre 
o grande banco de desenvolvimento do interior deste 
grande País, principalmente a antiga CREAR. Fui du~ 
rante três anos Diretor da Carteira Agrícola do Banco 
do Brasil e conheci profundamente c-omo agia o banC<> 
naquele tempo e como vem o mesmo sendo desmontado, 
nó curso do tempo. V. Ex• fez referêncfã, tanibém; ao 
problema do decreto-lei: 

De acordo com o artigo- 55 da Constituição, o 
_presidente da República pode baixar decretos-lei 
sobre finanças públicas, em casos de urgência ou de 
interesse pllblico relevante. DepoiS de quase seis 
anos da administração, às vésperas de transferir- o 
cargo, teria o Presidente Figueiredo descoberto que 
a reforma é caso de urgência? 

Diz ainda a COnstituiçãO Que o COngresso nado.: 
na! não pode emendar decretos. lei: !leve aprovã·los 
ou·· rejeitá· los integralmente. Temos, por fim, que os 
decretos-lei entram em vigência imediata, e sua pos
terior _rejeição pelo Legislativo não invalida os atas 
pra:ticados à sua sombra. 

ISto implicará fatalemnte na criação de fatos con. 
sumados numa ârea extremamente sensível, co.:r:no é 
a finãnceira. A revogação __ trará novas conf"'sõ~. 
Por isso, apelamos e apelamos junto C<>m V. Ex•
ao Senhor Presidente da República, para que poupe 
seu sucessor dessas dificuldades, deixando a seu cri· 
tério a implantação da reforma. 

O SR. HEL VIDIO NUNES- Nobre Senador Severo 
Gomes, honrou.me sobremaneira V. Ex-' com _seu apar!_e. 
Ministro de Estado, responsável que foi no passado por 
uma das Carteiras rilãis importantes do B_anco do Brasil, 
que foi a Carteira Agrícola, homem de empresa, s-ua ex
pen"ência, sua sabedoria, sua vivência dá um colorido es· 
pecial às considerações que faço, na manhã de hoje, a 
respeito da atuação do Banco do B.rasil. 

Muito obrigado pela colaboração de V. Ex~ 

Sr. Presidente e Srs. Senadores, o Banco do Brasil sou
be assimilar a Reforma Bancária de 1964 e dar ao País 
uma instituição que atendeu às necessid_ades de todo esse 
períOdo. -se mais não fez, é porque sistematicamente tem 
sido contingenciada por uma política que, apesar de to
das as promessas, só propiciou seu esvaziameri:'to. 

O Sr. Jorge Kalume- Permite V. Ex~ um aparte? 

o SR. HELVIDIO NUNES- Concedo o apárte-a V. 
Ex•, eminente Senador Jorge: Kalume. 

O Sr. Jorge Kalume- A semelhança do que fiz, ã se-
mana passada, quando seu cQmpanheiro de Represen. 
tação do Piauí, ilustre Senador João Lobo, também hoje 
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quero solidarizar-me com V. Ex-' nessa sua luta em defe· 
sa do Banco do Brasil. Acho que é inoportuna, inade
quada oU mesmo incoerente esta medida que o G_o:verno 
deseja tomar, modificando ou transformando o Bancp 
do Brasil, na suajã tradicional estrutura. O que se tem a 
fazer, no meu modo de pensar e que deve ser a unanimi
dãde desta Casa, é ffielhorar, aperfeiçoar o Banco do 
Brasil ~ não quebrar essa estrutura que tanto bem estâ 
fazendo ao Brasil. Onde quer que se vá, do meu Estado 
longínquo, do mais longínquo município do Brasil, loca
lizaQo no ~cre, ao mais distante no Rio Grande do .Sul, 
tem unla agêTici~ do Bã.n_co do Brasil financiando o _a&ri
cultor,_com quem o nosso humilde ruriculajá se familiaw 
rizou. Portanto, tem V. Ex-'- repito- a m_inha solida· 
riedade e espero, que o Governo reconsidere essa medida 
prejudicial, segundo pensamos, contra o Banco do Bra· 
sil. Muito obrigado a V. Ex~ 

O SR. HELVIDIO N~UNES- Muito obrigado pela 
colocação de V. Ex•, nobre Senador Jorge Kalume . 

O Banco do Brasil tem uma presença extraordinária 
em todo o território nacional, mas é particularmente no
tãvel_n_o_s Estados como o nosso, o meu e o de V. Ext-, o 
Acre e-o Piauí. 

Muito agradecido pela sua participação. 
Sr. Presidente, Srs. Senadores, vale examinar, pela im· 

portância que reveste, aspectos jurídic-os da anunciada 
reforma. Entendo que o Cons_elho Monetãrio Nacional 
não tem competência para alterar Lei (strh:to seosu), re
vogando ou criando dispositivos, qualquer que seja a 
matéria em causa, visto que a impossíbilidade decorre da 
própria estrutura juridico·constitucional, que, diferindo 
os Poderes e as prerrogativas que lhes são pl.-óprias, hie
rarquiza as fontes normativas, a modo inviolável de pre-
servação da ordem vigente, em Estado de Direito. 

t;: certo que ao decreto·lei, tantas vezes utilizado, a 
pretexto ··ae urgéncia ou de interesse público relevante", 
no disciplinamento de matérias até mesmo inajustadas às 
hipóteses previstas no artL 55 da Constituição Federal, 
deu-se inusitada importância no ordenamento juridico 
nacional com a interveniência do Congresso Nacional, é 
certo, mas quase sempre por aprovação via decurso de 
prazo. 

Alguns chegam mesmo a sustentar que, mesmo quan
do edita pecreto-lei, não está o Prcsidentl::: da República 
a legislar, propriamente, mas tão só -e desde queres
tem configurados os requisitos "de urgência ou de inte
resse público relevante" - a enviar ao Congi'esso certa 
espécie de "mensagem eficaz", com foros de lei, por isso 
que a ordem jurídica assegura, como perfeitos, os atos 
praticados sob sua égide condicional. 

Doutrina à parte, ln casa, de tal nem se haveria de co
gitar, na medida em que as alterações programadas têm 
feição institucioilal, a estabelecer novo modelo desiste
ma finaitàii'o, cuja implementação não conviria ser de
flagrada sem a ratificação do Congresso Nacional, certa
mente em recesso, à êpoca_ da possível edição de seme
lhante decreto·lei. 

Ao- demais, tal diploma não poderia embasar·se no 
itein 1 do art. 55 da Constituição Federal, que coftteriipla 
a hipótese de segurança nacional, quando se sabe que o 
Egrégio Supremo Tribunal Federal tem, a propósito, 
adotado interpretação estrita, ao proclamar que nem 
tudo é segurança nacional, a justificar a expedição de 
decretos-lei (RE 62.73l·I_U. apud Ronaldo _Rebello de 
Britto poletti, in "Revista de Info~mação Legislativa", 
1981, n"' 70, Pág: 87; sObre a in~téria, ·li. também Hubert 
VerriOri L Nowill, cópia aitexa). 

O Sr. Gastão MUller- Permite V. Ex~ um aparte? 

O SR. HELVIDIO N,UNES- Pois não. 

O Sr. Gastão M'dller- É só para colocar a posição da 
Bancada do PMDB. O PMDB, através da minha pala-
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vra, declara que é peremptoriamente contra a essa refor-
mo bancária e o novo modelO financeiro neste momento; - -
no fim do Governo, quando estamos a poucos dias de 
uma nova era, de um novo Governo-; seja ele quem for o 
eleito. Deste modo, entendo que essa reforma bancária, 
esse novo modelo finan-ceiro deveria s_er ohr_a e graça do 
novo Governo que vai se implantar no dia 15 de março 
de 1985, através do _Congresso NaCional. Assim, estamos 
solidários com V. Ex• quando critica essã. ameaça· que 
reina no momento sobre a Nação brasileira, 

O SR. HELYIDIO NUNES - Eminente Senador 
gastão Mtrller, é sumamente honrosa a participação de 
V. Ex•, ainda mais pela solidariedade que as suas pala
vras traduzem. Muito obrigado. 

Sr. Presidente, Srs. Senadores, a outro passo, também 
o item II do art. 55 da Carta Magna, alusivo a finanças 
públicas, não seria de molde a dar respaldo à edição de 
decreto-lei sobre a matêrii, pois, -coinObem adverte Ro-
naldo Rebello de Britto Polletti, inclusive com o- apoio 
de Nelson de Souza Sampaio, o decreto-h;i somente pode 
incidir sobre alguns pontos ou_ tegiões das finánças 
públicas, sendo vedada sua_ utiU_~ª-ç~o. por exemplo, para 
:1provação do orçamento (lei de meios), como_ para esta
belecer aumento de despesa.- flagrante na reforma pre
conizada, face à r~munera~o que fataJmente será devida 
ao Banco do Brasil pelos serviços que venha a prestar à -
União, uma vez despojado da condição de caixa do Te
souro Nacional e autoridade monetária. 

De cons_eguinte __ ~ _asS_lo_a_l_a_____P_ontes de Mira_!lda, in 
"Comentários à Constituição de 1967", vol. 3, pág. 157. 

.. Se a- ma Léria riãá é de segurança nacional, ou de 
finanÇas públicas, nula ê a ·aprovação, como nulo. é 

o decreto-lei". 

Em razão, pois, natureza instit~.~-clonal da rriatéria:; 
evidencia-se a impossibilidade ju_rídica de sua alteração 
pelo Conselho Monetário Nacional e bem assim, a im
propriedade de sua implementação por ato do Poder 
Executívo, sobretudo ante a possibilidade fáttca de re
jeição congressual, do que resultaria o estabelecimento 
de um sistema financeiro efêinero, que-mais dificultaria o 
deSejado reordenamento das finanças nacionais,· 

Sr. Presidente, Srs. Senadores, o Conselho Mon_~ário 
Nacional não é poder legj_ferante e.m_ sentido .rigorosa
mente jurídico .. O poder normatiVo que ostenta provém 
da Lei n"' 4.595/64-, em cujo texto fixam-se os limi~~s des~ 
ta delegação. 

Compulsando-se a ampla competência cometida ao 
ConseJho Monetário Nacional, verifica-se, ressalvada a 
de elaborar o seu regimento- interno, não deter este órgão 
qualquer parcela de poder institucíOnal, mediante o 
qual, adiantando-se à lei, pudesse, por exemplo, suprimir 
ou conferir ao Banco Centra_! e ªo Banco do Brasil, 
variando-as relativamente aos s_çys agentes executores, 
atribuições cometidas ex lege, dando ao próprio sistema 
perfil diverso do legalmente estatuído, enfim, a -oUtõiga 
ou retirada de competências atravéS de a tOs que-se-exna:
põem à sua missão, porque só possível põf lei, em senti· 
do rigoiosamente estritO. 

É que, como se sabe, a Lei n"' 4.595/64, ao estruturar o 
Sistema Financeii"o" Nacional, outorgou a cada qual dos 
seus partfcipes e ao próprio CM N atribuições e compe
tências próprias, tã.l a fonte (lei, stricto· sensu) das quais 
estas derivam, O que só reafiriria não poder este Alto Co
legiada, como pretende, adiantar-se, implementando-as, 
a modifi~ãÇões ·no Sistema Financeiro Nacional, instituí
do pelo Poder Congressual a modo completo e acabado, 

Sr. Presidente, Srs. Senadores, há manifestação, de 
modo mais contrária às_reforlnas do Ba_nco do .Brasil 
apregoadas, dizendo numa palavra que o Banco doBra
sil é o banco dos brasileirOs. Era o que ti ilha a dizer, Sr. 
Presidente! (Muito bem! Palmas.) 

O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dal\a)- S9bre a me~ 
.s:a_. __ reguerime11tos que vãCf ser lidos pelo Sr. !"
Secretário. 

São lidos os seguintes 

REQUERIMENTO N• 404, DE 1984 

Requerem~s urgência, noS termos do art, 371, alínea b 
do Regimento Interno, para o_Ofício n"' S/36, de 1984, 

- pelo qual o Governador do Estado do Maranhão solicita 
autorização do Sena_do para que aquele Estado possa 
realizar operação de empréstimo externo no- valor de 
USS 110,000,000,00 (cento e dez milhões de dólares), 
para o fim que especifica. _ __ _ _ 

Sala das SessÕes, 5 de dezembr()_ de 1984.-- Aloyslo
O.aves - Humberto Lucena. 

REQUERIMENTO N• 405, DE 1984 

Requeremos urgência nos termos do art. 371, aUnea" 
"do Regimento Interno, para o Oficio n' S/39, de 1984, 
·solicitando autor_ização do Sen'lldo para que a Predeitura 
Municipal de Belo Horizorite a cOntratar operação de 
crédito eXterno, no valor de USS 20.000.000,00. 

Sala das SesSões, 4 de dezembro de 1984 . .:___ Aloyslo 
Chaves_-:- Humberto Lucena. 

O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla)- Os requeri
mentos lídos serão votados após a -Ordem do Dia, nos 
term-os regimentais. 

Sôbre a· mesa, comunicação Que vaf ser lida pelo Sr.' I.,.--· 
Secretário . 

~ lida a seguinte 

Brasília, 4 de- dezembr~ -de 1984 
Senhor Presidente, 
TenhO a honra de comunicar a Vossa Excelência, de 

acordo com o_ disposto no artigo 43, alínea a, do Regi
mento Interno, que me ausentarei dos trabalhos da Casa 
durante o período de 11 a l7 de dezembro de I ?84; para 
profç:rir conferências_ no exterfos: ~- Ro~rto Campos, 

o- SR. PRESIDENTE (Moacir Dalla) -_A comun
cíação lída Vaí à publicação. 

Q SR. PRJ~:SIDENTE Moacyr Dalla) - Passa-se 4 

QRDEMDOHIA 

Item 1: 
Discussão, em turno único, do Projeto dC pecre

to Legislativo n' 19, de 1984 (n"' 54/84, na Câniara 
dos D_eputados), que fixa os subsídios e as verbas de 
representàçãõ -do Presidente e d_o Vice-Presidente da 
República, para o período de 15 de março de 1985 a 
15 de março de_ 1991, tendo 

PARECERES, sob nts 899 e 900, de 1984, daS 
Coinissões: 

-De Constituição e Justiça, pela constituciona
lidade, juridicidade e, quanto ao mérito, favorável; e 

- D~ Finanças, faVor-ãvef. --

Em discussão o projeto. (Pausa.) 
Não havendo quem queira discuti-lo, declaro-a encer

ruda. 
Em- votação. 
Os Srs. Senadores que o aprovam permaneçam senta

dos. (Pausa.) 
Aprovado.~-

0 projeto vai à Comissão de Redação. 

- O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla) - Passa-se 
agora à votação do Requerimento n"' 404/84 de urgência, 
lido no Expediente, para o Ofício S/36, de 1984. 
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Em votação o requerimento. 
Os Srs. s-eTlidores que o aprOvam queiram permanecer 

sentados. (Pausa.) 
- Aprovado. 

Aprovado o requerimento, passa-se à apreciação da 
matéria, que foi-despachada às Cõmissões de FinanÇas e 
de Constituição e Justiça, 

Solicito do nobre Senador João Castelo o parecer da 
Comissão de Flnança_s. 

O S~R- JOÃO. CASTELO (PDS-MA. para emitir pa
recer.)- Presidente, Srs. Senadores: 

O Senhor Governador do Estado do Maranhão solici
ta dO Senado Federal, na forma do art, 42, item TV, da 
ConstituiçãO, autOrizaçã-o para que aquele Estado possa 
contratar e_mpréstimo externo, no valor de USS 110,0 
milhões de dolãres norte-americanos, de principal, com a 
garantia da União, destinado ao Programa de investi
rrientos da-quele Estã.do. 

2. A matéria SofreU tramitação em todos os órgãos 
competentes do Poder Executivo Federal, inclusive o 
MinistéiiO da Fazenda e a Secretariã de Planejamento da 
Presidênçia da República (Aviso n"' 1.262/84), tendo sido 
tecoOhecido _o car_á_ter prioritário da operação bem como 
a capacidade de pagamento do Estado, até o limite de 
USS 110,0 milhões, obedecido o seguinte cronograma__de _ 
contratações: em 1984, USS 20,0-milhões; em 1985, USS 
40,0 milhões, e em 1986, US$50,0 milhões. 

3'. O produto da operação de emprêstimo em exame 
-ser~ aplicado "no programa de implantação, melhoria e 
pavlmentãção das rod-Ovias reSPonsáveis peJa circulação 
do mªioi' v_olume da produção de grãos e o desenvolvi
mentO da capacidade de armazenamento desses grãos, 
visando ao foriatecimentO do setor primârío do Estado''. 

4. Para atender as disposições do Regimento Interno e 
da Legislaç~o Pertinente, foram anexados ao processado 
os seguintes doc:umentos: - · -

a) cópia da lei Estadual n9 4.580, de 4 dejulho de 
1984, autorizandO o GovernO do -Estado do Mara
_nhão a Contratar uma operação de crêdíto externo, 
atê o valor de USS llO,O milhões de dólares norte
affieric<inOs); 
- b) A viso n"' 1.262, de 29 de novembro de 1984, da 

SEPLAN, reconhecendo _o _caráter _prioritário da 
operação e a capacidade de pagamento do Estado, 
até o lim!t~-de US$ 110,0 milhões, conforme crono

- g:r-am~( ·de Cófl"tratações que especifica; 
c) Exposição de Motivos n"' 179, de 30 de no

Vembro de 1984, do Senhor ~inistro de Estado da 
Fazenda, favorável, enviada ao Senhor Presidente 
da República, propondo o seu encaminhamento ao 
Senado Federal, para- os fins do art. 42, item IV, da 
Constitu_i_çãp; _ 

d) Oficio (FIRCE-CREDE~n' a4(353, de 30 de 
nov6m~ro de 1984) do Departamento de Fiscali

-_zação,e Regist~o d_e: CaPitais Estrangeiros, creden
ciando a operação em Pauta, conforme atribuições 

___ cgnferiÇa§._pelo_pec._n'_ 65.__071,_ de 27-8~69 e pelo 
O_eç.-n9 84.1_~8, 29~l0-79; · ··· 

e) comportamento da dívida Estadual (Interna e 
externa), 

S. ~ exame_ das _condições creiditícias da operação 
será efetuado pelo MiniStério da Fazenda, em articu
lação com o Banco Central do Brasil, nos termos ao ·art. 
1<?, inciso tr dõ DecretO n"' 74.157, de 6 dcijunho de 1974, 

- assim q-ue apresentada a respectiva minuta -cre- Co'ntrato 
- com o -grupo- financiador. 

6. O Senhor Pt~ldente da República au_tõriiOU o Go
verno do Estado do Maranhão a dirigir-se ao Senado Fe
deral, na forma do art. 42, item IV, da Constituiçro. 
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7. No caso, foram cumpridas as exigências do Regi~ 
menta Interno (art. 403, alíneas a, b e c). Assim, opina
mos favoravelmente à solicitação, nos te_rmos d~.seguin
te; 

PROJETO DE RESOLUÇÃO N' _133 QIU98,4 

Autoriza o Governo do Estado do Maranhão a rea
lizar operação de emPréstimo externo, no-vãlor de até 
USSUO,OOO,OOO.OO (cento e dez milhões de dólares 
norte-americanos) destinada ao Programa de Investi
mentos daquele Estado. 

O Senado Federal resolve: _ _ 
Art.. !9 h o Goyern~ do EstadQ do-~·iar~nQã~_-ªYíO!_l

zado a realizar, com a garantia da Uqião, uma operação 
de empréstimo externo, no valor de US$11 O,OOO?OOOJ){) 
(cento e dez milhões de dólares_ norte-americanos) ou o 
equivalente em outras moedas, de principal, junto a gru
po financiador a ser indicado, destinada ao Programa de 
Investimentos daquele Estado, obedec;ido o seguin~e cro
nograma de contratações: em 1984? US$~0,000,000.00 
(vinte milhões de dólares n9rte-amerie3:nos); a par~r de 
março de 1985, USS 40,000,000.00 (quarenta milhões de 
dólares norte-ameriçancis); e_, a partir de_junho de 1986, 
US$ 50,000,000.00 (cinquenta milhões de-dôlar~ no~te-
americarios). 

Art. 29 A operação realizar~se--á nos termos aprova~ 
dos pelo poder Executivo Federal, inclusiv~_ o_exame ~~s 
condições creditícias da operação a serefetuado pelo Mi~ 
nistério da fa2;enda em_~rticulaçãº com o Banco Central 
do Brasil, nos termos do art. (9, item II, do Decreto n9 
74.157, de 6 de junho _de 1974, obedecidas as de~ais exi
gências dos órgãos encarregados da execução _d_a_ política 
econômica-_fjnanceifa do GoyernQ F_e~eral, e, ã.inda, o 
disposto na Lei E.stadLJ.~J n' 4.580, de4 d~julho 4e t984, 
autorizadora da operação, 

Art, 39 Esta resolução entra em vigor na data de sua 
publicação. 

É o parecer, Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla) - O parecer 
da Com'iSsão de Finanças conclui pela apresentação de 
Projeto de Resolução n9 133, de 1984, que autoriza o Go
verno do Estado do Maranhão a reatiz~r operação de 
crédito externo no valor de cento e dez milhões de dôla~ 
res. Dependendo do parecer da Comissão de Consti
tuição e Justiça. 

Concedo a palavra ao nobre Senador Hélio Gue_lros, 
para emitir o parecer da ComiSsão de Constitufção e Jus-
tiça. ' 

O SR. HtUO GUEIROS (PMDB- PA. Para emitir 
parecer.) - Sr~ Presidente, Srs. Senadores: 

Na forma do artigo 1' do projeto de resolução em exa~ 
me, da Comissão de Finanças, fica o .. Governo do Esta~ 
do do Maranhão autorizado a realizar, com a garantia 
da União, uma operação de empréstimo ex.terno,'-no vaw 
lorde US$ 110,000,000.00 (cento e dez milhões de dóla
res norte-americarios) ou o· equivalente em outras moe-
das, de principal, junto a grupo financiador a ser ind_ica~ 
do, destinada ao Programa de Investimentos daquele· Es
tado, obedecido o cronograma de contratações que espe
cifica. 

2. O artigo 29 do projeto, estabelece qu~ "a operação 
realizar-se-â nos termos aprovados pelo Poder Executivo 
Federal, inclusive o exame das condições crediticias da 
operação a ser efetuado pelo Ministério da Fazenda, em 
articulação com Q_ Banco Central do Brasil, nos termos 
do art. I'>', item II, do Decreto nt' 74.157, de6 de junho de. -
1974, obedecidas as demais exigênci;s do~ órgãos~encar- -
regados da execução da política econômicÕ-financeira 
do Govexno F~çi_eral, e, ainda, o disposto na Le! ~ta
dual n'>' 45&0 de 4 de julho de 1984, autorizadora da Qpe
ração". 

Para atender as disposições do Regimento Interno e 
da legislacào pertinente. foram ene:otados ao processado 
os_ seguintes d_o_cumentos_: 

a) Cópia da Lei Estadual n'>' 4.580, de 4 de julho 
de 1984, autorizando o Governo do_Estado do Ma
ranhão a contratar uma operação -de cré-dito externo 
até o valor de US$ llO,O milhões de dólares norte
americanos: 

b) Aviso n'>' 1.263, de 29 de novembro de 1984, da 
SEPLAN, reconhecendo o caráter prioritário da 
operaçãO e 'a capacidade de pagamento do Estado 
até o linlite de US$ I 0,0 milhões, conforme cronQ:
gráma de contratações que· esPecifica; 

c)-Exposição de Motivos n' 179, de 30 de no· 
veni"bro de 1984, do Senhor Ministro de Estado da 
FaZ.ênda favoráVel, enviada ao Senhor Presidente da 
República, propondo o seu encaminhamento ao Se
nado Federal, para os fiils do art. 42, item IV, da 
Constituição: 
. d) Oficio (FIRCE-CREDE no 84/353. de 30 de 
novembro de 1984) do Departamento de Fiscali
zação _e _Registro de Capitais Estrangeiros, creden
ciando a operação em pauta, conforme atribuições 
conferidas, pelo Dec. n9 65.071, de 27-8~79 e pelo 
Dec. no 84/128, 29·10-79. 

e) Comportamento da dívida Estaduaf (Interna e 
externa.) 

O exame das condições creditícias da __ operação serã 
efetuado pelo Ministério da Fazenda, em articulação 
com o Banco Central do Brasil, nos termos ao art. i', in
ciso 11 do_ Decreto n9 74.157, de 6 de junho de 1974, as
sim que apresentada a respectiva minuta de cõntrato 
com o- grupo financiador. 

-No caso, foram cumpridas as exigências constantes o 
art. 403, aHneas a, b e c, razão porque, na forma do art. 
108, item VI, ambos do Regimento Interno, a Comiss_ão 
de Fiilançã.s opinou favoravelmente ao pleito do Senhor 
Governador do Estado do Maranhão, nos termos do 
projeto de resolução que apresentou. 

Nada há que possa ser argüido contra a proposição, 
no que compete a esta Comissão examinar, pois está cor
reta mente formulada sob os ângulos constitucionais e 
jurfdicos, razão pela qual entendemos possa ter trami~ 
tacão normal. 

to parecer, Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla)- O parecer é 
favorável. 

Completada a instrução" da matéria, passa-se à discus~ 
são do projeto, em turno único. 

Em discussão. (Pausa.) 
Não havendo quem peça a palavra, encerro a discus~ 

são. 
Em votação. 
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer 

sentados. (Pausa.) 
Aprovado. 
A matêria vai à Comissão de Redação. 

O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla) -Sobre a me
sa, o parecer da Comissão de Redação que vai ser lido 
pelo Sr. 1•-Secret.ârio. 

-- Ê lido o seguinte 

PARECER N• 935, DE 1984 
Da Comissio de Redaçio 

- Redação final do Projeto de Resolução n9 133, de 
·- 1984. 

-Retãtor: Senador José Lins 
A Comissão apresenta a redação final do ProjCtõ de 

Resoluç~o- n9 133, de 1984, que autoriza_o Governo do 
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EstadOdo do Maranhão a realizar operação de emprésti
mo externo, no valor deUS$ 110,000,000.00 (cCrit.o e dez 
milhões de dólares), destinada ao Programa de Investi
mentoS- d3.quele_ EstadO. . -

Sala das Comissões, 5 de dezembro de 1984.- Passos 
P_ôrto, Presidente- José Lins, Relator- Almir Pinto. 

ANEXO AO PARECER No 935, DE 1984 

Redat-ão final do Projeto de Resolução n? 133? de 
1984. 

· FaçC:úaber que o Senado Federal aprovou, nos termos 
do __ a,__çt._-4.2, inciso IV, da Constituição, e eu, 

- ~ Presidente, promulgo ·a seguinte 

RESOLUÇÃO No , DE 1984 

Autoriza o Governo do Estado do Maranhão a rea~ 
lizar operaçio de empréstimo externo, no valor de 
'OS$ 110,000.,000.00 (cento e dez mllhões de dólares) 
destinada ao Programa de Investimentos daquele Es-
tado. 

O Senado Federal resolve: 
Art. I'>' 1:, o -Governo do Estado do Maranhão auto

rizado a realizar, com a garantia da União, operação de 
empréstimo eXtern-O~- nO valOr- de- ·uss 110,000,000.00 
(cento e dez milhões de dólares), ou o equivalente em ou
tras moedas, de principal, junto·a grupo financiador a 
ser indicado sob a orientação do Ministério da Fazenda 
ê dC:i Banco Central do Brasil destinada ao Programa de 
Investimentos daquele Estado, obedecido o seguintecro~ 
nograma de contratações: em 1984, USS 20,000,000.00 
(vinte milhões de _dólares); a partir de mcirço de 1985, 
USS 40,000,000.00 (quarenta milhões de dólafes) e, a 
partir de junho de 1986, USS 50,000,000.00 (cinqUenta 
milhões de dólares). . _ 

Art. 29 A operação realizar-se-ã nos termos aprova~ 
dos pelo Poder Executivo Federal, inclusive o exame das 
condições creditícias da operação a ser efetuado pelo Mi~ 
nisíêrio da Fazenda em articulação com o Banco Ce-ntral 
do Brasil, de acordo com o art. ]9, item II, do Decreto n• 
74.157,-de 6 de junho de 1974, obedecidas as demais eX'i
gênéiâ'S-dos órgãos encarregados da execução da política 
econômicO~-fiminceira do Governo _Federal e, aind~, a,s 
disposições· da Lei Estadual n' 4.580, de 4 de julho de 
1984, autorizadora da operação. 

Art. 3'1 Esta R~olução entra em vigor na data de 
sua publicação. 

O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla)- Achando-se 
em regime de urgência a matéria cuja redação final acaba 
de ser lida, deve ser essa submetida imediatamente à deli~ 
beração do Plenário. 

Em discussão a redação final. (Pausa.) 
Não havendo quem peça a palavra, encerro a discus~ 

são. 
Em votação. 
Os Srs. Senadores que a aprovam queiram permanecer 

sentados. (Pausa.) 
- Aprovada. 

Aprovada a redaçàO- final, o projeto vai à promul
gação. 

O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla) - Passa-se a
gora à votação do Requerimento n9 405/84, de urgência, 
lido no Expediente, para o Oficio S/39, de 1984. 

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

sentados. (Pausa.) · 
Aprovado. 
Aprovado o requerimento, passa-se à apreciação da 

matéria, que foi despachada às Comissões de Finanças, 
de Constituição e Justiça, e de Municípios. 

Solicito do nobre Senador Itamar Franco o parecer da 
Comissão de Finanças. 
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O SR. ITAMAI! Fl!ANCO (PMDB ~ MG. Para e
mitir parecer.) --Si'. Presidente, Sfs. Siriadores: _ 

O senhor Prefeito do Município- de -Belo -Horizonte 
(MG), soliCita ao ·senado Federal, nos termos do art. 42, 
item IV, da Constituição, a competente auto"rização p-ara 
que aquele Municfpio possa contraüir uma oPeração de 
empréstimo extefno,-no valor deUSS 20,000:000:00 (vín
te mi'lhões de dólares norte-americanos) ou o equiValente 
em outras moedas, de principal, destinada ao Programa 
de Investimentos do Município, oóedecído o- seguil1ie 
cronograma de contratações: em 1984, USS 12,0 milhões 
de dólares; em 1985, USS 8,0 milhões de dólares. 

2. Trata-se de operação integrante do Piano de Obras 
do Município -de Belo Horizonte (folhas nt 19 a 27), 
destacando-se as seguintes obras: 

a) canalização do Ribeirão Arrudas; b) complemen
tação da _Avenida Cristi3.ri0 Machado; c) Túnel da La
goinha; d) Programa Com-unitário de obras. 

3. :1:. a seguinte a poSição da dívida da entidade: 

POS: out. 84 
Intralimite 
Extralimite 
Externa 
Total 

Cr$ 1.000 
7.430.641 

64.803.501 
U.200.000 
83.434.142 

4. Com base na receita arrecadada em 1983 
(55.221.878 mil), descontadas as operações de crédito 
(Cr$ 6.168.974 mil), verifica-se uma receita líquida de 
Cr$ 49.052.904 mil. Corrigida esta receita até novembro 
de 1984 (índice: 2,66640), resulta um valor de Cr$ 
130.792.250 mil. 

S. Com este valor, os parâmetros principaiS -são: 
(Res. n• 62/75 e n• 93/75)_ 

I - Montante Global (70% Rec. liq.) ' CrS 
91.554 milhões 

III- Dispêndio Anual Max. (15% Rec.liq. ~'Ci'S 
19.618 milhões 

6. VerificairiOS, de outra forma, que, para 1984, os 
referidos parâmetros, ambos reaiS, estão com oS seguin
tes valores: 
I- Montante Global Interna= Cr$ 7.430-bilhões 

Externa = Cr$ 11.200 bilhões 
Total= Cr$ 18.630 bilhões 

III - Dispêndio ?nual Mâximo 
Interna = CrS 1.245 milhões 

Externa = nihil. 

M op. de US$40,0 mllhões autorizado pelo Senado Federal em 1984, ainda 
do I:OIItnltada. A entidade ati: a operaçiio de USS40,0 milhões niio possuin 
dívi!h e:o:terna. 

7. Assim, tanto para o montante global (item I) como 
para o dispêndio anual (Item) verificamos que a Entidade 
possui margens de CR$ 72924 milhões e de CrS 18.373 
milhões, respectivamente, para novas contratações, ril
zão por que nada temos a opor à presente contratação. 

Em atendimento às norm-as da Comissão de Finanças 
foram anexados ao pleito; os seguintes elementos funda
mentais para a anâlise do endividamento estadual: 

a) resumo do dispêndio anual com o serviço da 
dhida intralimite (principal +juros + encargos), in~ 
clusive as garantias, no período de5 anos, incluído o 
exercício em que fõr leito o pedido; 

b) resumo do dispêndio anual com o serviço da 
dívida extralimite (principal +juros + encargos), ín~ 
clusive as garantia_s, no período de 5 anos, incluído 
exercício em que for feito o pedido; 

c) resumo do desembolso anual com o serviço da 
dívida externa em dolar ou outra qualquer moeda, 
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----eompreend~ndo o principal +juros + encargos, no 
··_ perfodo de 5-anos, incluído o exercício em que for 

feito o pedido; 
d) _e_osição atual go _endh:idamento Ít:J.terno na 

forma do que estabelece a Resolução n11 62, de 1975, 
----do sCnado Federal (art. 211, itens I, II, III); 

e) informação sobre a -finalidade d~ empréstimo 
pleiteado (integralização de _capital, financiamentO 
específico de obra, serviço _ou programa), 

f) posiÇão-da dívida Intralimite; 
g) posição da dívida extralimite; 

- h) posição da dívida externa; 
i)_receita arrec?-dada_e~ 1983; 
j) operações de crédito realizadas em 1983. 

Para atender as disposiÇÕeS do Regimento Interno e 
da legislação pertinente, foram anexados ao processado 
os seguii)tes documentos: 

a) cópia d-a Lei Municipal n' 3.595, de 16 de se
tembro de 1984, autorizando_ o Governo Estadual a 
contratar uma operação de crédito externo, até o 
valor de USS 60,0 milhões; 

b) A viso n11 1. I 00 de 7 de novembro de 198_4, da 
SEPLAN, reconhecendo o carâter prioritáriO da o
peração e a capacidade de pagamento do Estado, 
até o limite de USS 20,0 milhões, obedecido o cro
nograma de contratação que especifica; 

c) Exposição de Motivos n~> 180, de 3 de de
zembro de 1984, do Senhor_Ministro de Estado da 
F_a}:en_da, favorável, enviada ao Senhor Presidente 
da República, propondo o seu encaminhamento ao 
Senado Federal, para os fins do art. 42, íteni IV, da 
Constituição; 

d) Oficco (flRCE-CREDE n•_84p41), de 23 de 
novembro de 1984, do Departamento de Fiscali
zação e Registro de Capita_is Estrangeiros_, creden
ciando a operação f:m pauta, cOnforme atribuições 
conferidas pelo Dec. n~' 65.071, de 27-8-69 e pelo 
Decreto n• 84/128, 29-10-79. - -

e) comportamento da dívida Estadual (interna e 
externa). 

8. -O Senhor Presidente da República autorizou o 
Governo Mun"fCíp"at -de Belo- H-orizonte (MG) a dirigir-se 
ao Senado Fe_deral, na forma do art. -42, item IV, da 
Constítuição. 

9. No caso, foram- cumpridas as exigências do Regi
mento Interno (art. 403, alíneas a, b e c). Assim, opina
mos favoravelmente à solicitação, nos termos do seguin
te: 

PROJETO DE RESOLUÇÃO N9 134 DE 1984 

Autoriza a Prefeitura Municipal de Belo Horizonte a 
realizar operação de empréstimo externo, no valor de 
USS 20,000,000.00 (vinte milhões de dólares norte
americanos) destinado ao Programa de Investimentos do 
Município. 

O Senado Federal resolve: 
Art. I~" ~a Prefeit~ra ML~:nicipal de Belo Horizonte, 

Estado de Minas -Getais autorizada a realizar, com aga
tantia da v nião, uma operação de empréstimo externo 
no valor de USS 20,000,000.00 (vinte milhões de dólares 
norte-americanos) ou o equivalente em outras moedas, 
de principal, jUnto a grupo financiador a ser indicado, 
destinado ao Programa de Investimentos do Município, 
obedecido o seguinte cr_onograma de contratações: em 
1984, USS 12.000,000.00 (doze milhões de dólares norte
americanos); em 1985, USS 8,000,000.00(oito milhões de 
dólares norte--americanos). 

Art._ 2' A operação realizar-se-â llos termos aprova- -
dos pelo Poder Executivo Federal, inclusive o exame das 
condições creditícias da operação a ser efetuado pelo Mi
nistério da Fazenda em articulação coín o Banco Central 
do Brasil, nos termos do art. 11', item II, do Decreto nY 
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74.157, de 6 de_junho de 1974, obedecidas as demais exi
gências dos órgãoS. encariegados da execução da política 
económico-financeira do Governo Federal, e, ainda:, o 
disposto na Lei Municipal n~> 3.595 de 16 de setembro de 
1984, autorizadora da operação. 

Art. 31' Esta rçsolução entra em vigor na data de sua 
publicação. É_ o parecer, Sr. Presidente. 

Sr. Presidente, apenas chamando mais uma vez a a
tenção do Senado da República para, que todos esses 
emprêstimos sejam eles externos ou internos, nós temos 
agora _o dever e a autorização, inclusive regimental, de 
fiscalizar. 

Razão pela qual, o nosso parecer é favorável. 

O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla) - O parecer 
da Comissão de Finanças conclui pela apresentação do 
Projeto de Resolução n~" 134, de 1984, que autoriza aPre
feitura Municipal de Belo Horizonte a realizar operação 
de crêdito externo no valor de USS 20,000,000. Depen
dendo do parecer das Comissões de Co.ristituição e Jus
tiça, e de Municípios. 

O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla) - Concedo a 
palavra ao nobre Senador Morvan Acayaba, para emitir 
o parecer da ComisS~o-de Constituição e Justiça. 

O SR. MORVAN ACAYABA (PDS- MG. Paia e
mitir parecer.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores: 

Na forma do projeto de i-esolução de autoria da Co~ 
missão de Finanças; em exame, fica ••a Prefeitura Muni
cipal de Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais autori
zada a realizar, com a garantia da União, uma operação 
,de empréstimo e;tterno, n_o_ valor de US$ 20,000,000.00 
(vinte milhões de dólares norte-americanos) ou o equiva
lente em_ 01.1tra.s moedas, de principal, junto a grupo fi
nanciador a ser indicado, destinada ao Programa de In
vestimentos do Município, obedecido o seguinte crono
grama de contratações; em 1984, US$ 12,000,000.00 (do
ze milhões d!! dólares norte-americanos); em 1985, USS 
8,_000,000.00 (oito milhões de dólares norte
americanos)". 

2 .. O artigo 2~> da proPosição estabelece que "a oPe
ração realizar-se-á nos termos aprovados pelo Poder E
xecutivo -Federal,- inclusive o exame das condições cre
ditícias da operação a ser efetuado pelo Ministério- da 
Fazenda em articulação com o Banco Central do Brasil, 
nos termos do art. Jl', item II, do Decreto nl' 74.157, de 6 
de junho de 1974, obedecidas as demais exigências dos 
órgãos encarregados da execução da política econômico
financeira do Governo Federal, e. ainda, o disposto na 
Lei Municipal n'i' 3.595, de 16 de setembro de 1984, auto
rizadora da operação". 

Para atender as disposições do Regimento Interno e 
da legislação pertinente, foram anexados ao processâdo 
os seguintes documentos: 

a) cópia da Lei Municipal n~' 3-.595, de 16 de s~ 
tembro de 1984, autorizando o Governo Estadual a 
·c0rilr3.far- Uriia operação de crédi~ó externo, at( o
valor de USS 60,0 milhões; 

b) Aviso n9-f.IOO de 7 de nOvembro de 1984, da 
SEPLAN, reconhecendo o caráter prioritârío da o~ 
peração-·e a capacidade de-pagamenlo do Estado, 
até o limite de USS 20,0 milhões, obedecido o era-

- ·nogram·a de -ContrataçõeS Que especifica; 
c) ExpoSiçãO de Motivos n~> 180, de 3 de de

zembro de 1984, do Senhor Ministro de Estado da 
Fazenda, fãvoráve1, enviada ao Senhor Presidente 
da República, propondo o Seu encaminhamento ao 
Senado Federal, para os fins do art. 42, íiem IV, da 
CoilstíüiiçOO-; -·~--- ' 

d) Oficio -(FIRCE-CREDE n• 84/341), de 23 de 
novembrO de 1984, do Departamento de Fiscali
zação e Registro de Capitais Estrangeiros, creden
ciando a operação em pauta, conforme atribuiçõeS 
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conferidas pelo Decreto n' 65.071; de 27-8-69 e pelo 
Decreto n~" 84/128, de 29-10-79. 

e) comportamento da dívida Estadual (interna e 
externa). 

3. --A Comissão de FiriãnÇas opinou fãvàravelmente 
ao pleito do Senhor Prefeito do Mu!licípio de Belo Hori
zonte- MG, nos termos do Projeto de resolução que a
presentou. 

4. O exame das condições creditícias da operação se
rá efetuado pelo Ministéiío da Fazenda, em articulação 
com o Banco Central do Brasil, nos termos do art. 1~>, in
ciso II do Decreto_nv74.157, de 6 de junho de 1974, as
sim que apresentada a respectiva minUta de .contrato 
com o grupo finariCíador. 

5. No caso, foram cumpridas as eXigências constan-· 
tes no art. 403, alíneas a, b, e c, razão porque, na forina 
do arl. 108, item VI, ambos do Regimenta Interna da 
Casa. 

6. Assim, entendemos nada haver que possa_ s~_r_ !lr
güido contra a proposição, na que compete a esta Co
missão examinar, pois estã corretamente formulada sob 
os ângulos constÍtl!,cionãiS-ejüifdiCõS,TaZãõ por qUe so
mos pela sua aprovação. 

O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalia) ,-- Concedo a 
palavra ao nobre Senad_or Passos Pôrto para emitir o- pa
recer da Comi_ss_ão de Municlpios. 

O SR. PASSOS PÓRTO (PDS- SE: Para emitir pa
recer.) - Sr. Presidente, Srs. Senadores: 

A Comissão de Finanças, como conclusão de seu pare
cer sobre o Oficio S- nl'39, de 1984, apresentou projeto 
de resolução que, na forma de artigo 11', fica "a Prefeitu
ra Municipal de Belo Horizonte, Estado de Minas Ge
rais, autorizada a realizar, com a garantia da União, 
uma operação de empréstimo externo, no valor de UsS: 
20,000,000.00- (Virife milhões de dólares norte
americanos), ou o equivalente em outras moedas, de 
principal, junto a grupo financiador a ser indicado, desti
nada ao Programa de Investimentos do MunicíPio, obe
decido o seguinte cronograma de contratações: em 1984; 
USs 12,000,000.00 (doze milhões de dólares norte
americanos); em 1985, USs, 8,000,000.00 (oito milhões 
de dólares norte-americanos)". 

2-.- -Na forma do art. 2~>, item IV, da ReSolução n'? 132, 
de 1979 do Senado Federal, as proposições que envol
vem operações de crédito internas e_exterha:Çde qual
quer natureza, em que um ou mais municípios sejam par
te interessàda, deverão metecer estudo e parecer desta 
Comissão. 

3. O p-rograma teve reconhecida a sua priorida_d_e, 
bem como a capacidade de pagamento do Município até 
o limite correspondente a USS 20,0 milhões, obedecido o 
seguinte cronograma: em· 1984, USS: 12,0 milhõeS; em 
1985, US$ 8,0 milhões. 

4. A pleiteante enviou .todos o~ documçntos indis
pensáveis para exame de pleitos da espécie, inclusiVe a 
posição de endividamento_lnt~no e externo com as res
pectivas margens para novas contratações como _e_stabele 
a Comissão de Finanças: 

5. Consta_d,g processado, também, o Piano de Apli
cação dos recursos onde s,ão assinaladas as principais 
obras: Canalização do Ribeirão Arrudas; Avenida Cris
tiano Machado; Túnel da Logoinha e o Progra-ma de re-
cuperação da cidade. _ 

6. O exame das condições creditfc:ias_ da operação se
rã efetuado pelo Ministêrio- da Fazenda, em articulação 
com o Banco Cen_tral_d_o Bra~iJ~_nos termos do art.l<?, in
ciso II do Decreto _n9 74_~157, de 06 de junho de 1974, as
sim que apresentada a respectiva minuta de contrato 
com o grupo financiador. 

7. No caso, foram cumpridas as exigências do Regi
mento Interno (art. 403, alíneas a, b e c). Assim, face às 
razões expostas, somos pela aprovação do projeto de re-

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção II) 

solução, de autoria da Comissão de Finanças, ora sob 
nosso_ exa!ne. 

O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla)- Os pareceres 
são- favoráveis: 

Completada a instrução da matéria, passa-se à discus
são do projeto em turno único. 

Em discussão. (Pausa.) · 
Não havendo quem queixa discuti-lo, ·está encerrada a 

discussão. -- - · 
· Em votação. 

Os Srs. Senadores que o aprovam permaneçam senta
dos. (Pausa.) 

Áprõvado. 
A matéria vai à Comissão de Re.dação. 

O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla) - Sobre a 
mesa parecer da Comissão de Redação que será lido pelo 
Sr. l<?Secretário 

É lido o seguinte. 

PARECER N• 936, DE_1!1_84 
Da Colnlssio de Redaçio 

Redaçio Onal do Projeto de Resoluçio o9 134, de 
1984. 

RelatOr: &nador AhDir Pinto 
A Có"missão apresenta a redação finãl do Projeto de 

Resolução n<?·J34, de 1980, que autoriza a Prefeitura Mu
nicfpãl de_ Belo Horizonte, Estado de Minas Geraís, ã 
realizar OPerações de empréstimo externo no valor de 
USS 20-,000,000.00 (vinte milhões de dólares) destinado 
ao Programa de Investimentos do Municfpio. 

Sala das c"Õmissõe, 5 de dezem.bro de 1984.- Passos 
Pôrto, Presidente - Almir Pinto, Relator- José Uns. 

ANEXO AO PARECER N• 936, DE 1984 

Redaçã.o final do Projeto de Resoluçílo g'? 134, de 
1984. 

Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos termos 
do arr. 42, inciso IV, da Constituição, e eu, 
________ , Pr~idente, propmlgo a seguinte __ 

RESOLUÇÃO N• , DE 1984 

Autoriza à Prefeitura Municipal de Belo Horizon
te, Estado de Minas Gerais, a realizar operação de 
empréstimo externo no l'alor de USS 20,000,000.00 
(vinte milhões de dólares), destinado ao Programa de 
Investimentos do Munlcipto. 

O Senado Federal resolve: 
ArL !<? É a Prefeitura Municipal de Belo Horizonte, 

~s_tado de Minas Gerais, autorizada a realizar, com aga
rautia da União, uma_operação de emprêstimo-ex.terno 
no valor de US$ 20,000,000.00 (vinte milhões de dóla
res). ou-equivalente em outras moedas, de principal, jun· 
to a grupo financiador a ser indicado sob a orientação do 
Ministério da Fazenda e do Banco Central do Brasil, 
destinado ao Programa de Investimentos do Município, 
obedecido o seguinte cronOgrama- de contratações: em 
1984, USS 12,000,000.00 (doze milhões de dólares); em 
\985, US$ 8,000,000.00 (oito milhões de dólares). 

Art. 21' A operação realizar-se-á nos ~ermos aprova
dos pelo Poder Executivo Federal, inclusive o C:xame das 
condições creditícias da operação, a ser efetuados pelo 
Mínistêrio da Fazenda em articulação com o Banco Cen
tral do Brasil, nos termos do art. Jto, item li, do-Decreto 
n'? 74.157, de 6 de junho de 1974, obedeci_das as demais 
exigências dos órgãos encarregados da execução da polí
tica ecOnômicõ·finariceiro do Governo Federal,_e, ainda, 
a· dispostO na Lei Muilicipi:il n-9 3.595; de 16 de seteffibro 
de \983, áutorizadora da operação. 

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

Dezembro de 1984 

O-SR.. PRESIDENTE (~oacyr Dalla)- Achando-se 
em _r_egime de urgência a matéria, cuja redação final aca
ba de Ser lida, esta deverá ser submetida imediatamente à 
deliberação do Plenário. 

Em discurso a re9-ação final. (Pausa.) 
Não havendo quem queira discuti-la, está encerrada a 

discus_sãQ. 
Em votação. 
Os Srs. Senad_ores que a aprovam permaneçam senta

dos. 
Aprovado. 
A.matéri.a _y_ai_à_ promulgação. 

O SR. PRESIDENTE(Moacyr Dalla) --SObre a In6-
sa. redução final de proposição aprovada na Ordem do 
Día de hoje e que, nos termos do parágrafo único, do árt. 
355,- do Regimento Interno, se não houver objeção do 
Plenário, vai ser lida pelo Sr. 1~'-Secretãrio. 

t: lida a ~eguinte. 

PARECER No 937, DE 1984 
Da Comissão de Redação 

. Redação final do Projeto de Decreto Legislativo 11'1 
--19, de 1984 (n9 54/84, na Câmara dos Deputados). 

Relaior: Senador Saldanha Derzi 

A ComiSsãO apresenta a redação final do Projeto d_e 
Decreto Legislativo nto 19, de 1984 (n~' 54/84, na Câmara 
dO-s-Deputados), que fixã-Os subsídios e aS verbas de re
presentação do Presidente e do Vice~Presidente da Re
pública, para o período de 15 de março de 1985 a _IS _çle 
março de 1981. 

Sala das Comissões, 5 de dezembro de \984.- PassOs 
Pôrto, Presidente - Saldanha Derz:l, Relator - José 
Lins. 

ANEXO AO PARECER N• 937, DE 1984 

Redação final do Projeto de Decreto Legislativo n9 
19, de 1984 (nt> 54/84, na Câmana dos Deputados). 

Faço Saber que o Congresso Nacional aprovou, nos 
termos do_ art. 44, inciso VII, da Cop.stituição) e 
eu , Presidente do Senado Federal) pro
mulgo o seguinte 

DECRETO LEGISLATIVO N• • DE 1984 

Fixa os subsídios e as verbas de representaçio do 
Presidente e Vice-Presidente da República, para o 
periodo de 15 de março de 1985 a 15 de março de 
1991. 

O Congresso Nacional decreta: 

Ar.t. \9 São fixf!.dos o subsídio e a _verba de represen· 
tação _do Pr~sidenfé da República, no período de 15 de 
março de \985 a 15 de março de_l991, em valores equiva· 
lentes aos efetivamente percebidos, a 15 de março de 
1985_, pelo atual Presidente da República, coffiPutados os 
reajustes previstos no art. 3<? do Decreto LegislatiVo n~' 

75, d_e Jo;i de dezembro de 1978. 
Art. 29 -_-São fixados o subsídio e a verba de represen

tação do Vice-Presidente da República, no período de 15 
de marco de 1985 a IS de março de 1991, em valores cor
respondentes a 75% (setenta e cinco por cento) e 80% Oi
tenta por cento), respectivamente, do subsídio e da verba 
de representaÇão do Presidente da República no mesmo 
período. 

Art. J<? Os sUbsídios e as verbas de representação de 
que tratam os_ artigos anteriores serão reajustados, a par
tir de IS de março de I 985, n~s- mesmas épocas e segundO 
as mesmas bases estabelecidas para os vencimentos dQs 
funciÕnários públ!cos _çivis. da União. 

ATt. 4<? Revogaril-se as disposições em contrário. 



Dezembro de 1984 

O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dal\a) -A redação 
final lida vai à publicação. 

Sobre a mesa. requerimento que serã lido pelo Sr. ('i'

Sec-retário. 

É lidO e aprovado o segtilrite 

REQUERIMENTO No 406, DE 1984 

Nos termos do art. 356 do Regimento Interno, requei
ro dispensa de publicação, pàra ín1Cdiata discussão" e vo
tação~ da redação final do ProjetO" de Decreto tegislativõ 
n"' 19, de 1984 (n"' 54/84, na Câmara dos Deputados), 
que fixa os subsídios e as verbas de representação do Pre
sidente e do Vice-Presidente da República, para o perío
do de 15 de março de 1985 a f5 de março âe [991. 

Sala das Sessões, 5 de dezemb.ro.-de-.12.84 • .,...--AJmir Pi ... 
to. 

O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla) --Aprovado o 
requerimento, passa-si à apredãÇãO-ãa matéria. 

Em discussão a redação finaL (Pausa.) 
Não havendo quem queira discutí-la, encerro a discus

são. 
Em votação. 
Os Srs. Senadores que a aprovam permaneçam senta-:. 

dos. (Pausa.) 
Aprovada. 
A matéria vai à promulgação. 

O SR. PRESIDENTE.(Moacyr Dalla)- Concedo a 
palavra ao nobre Senador Nelson Carneiro na qualidade 
de líder. 

O SR. NElSON CARNEIRQ_(PTB- RJ .. Pronunda 
o seguinte discurso.) ~Sr. Presidente, Srs. Senadores: 

Coronel Misael Tavares foi, em seu tempo, homem 
rico e poderoso na reglã-o cacueira. Mais ínteligente do 
que letrado, ocupou a prefeitura- d_e Ilhêus -e-põ,úificou 
durante anos na política óci sul baiano. Dele recolhi, ain
da na juveniuáe, "este sábio conselho: "Em polítíca, meU 
fi(ho, boca fechada, pé ligeiro e bolsa aberta". SâO passa
dos mais de cinqUenta arios. E a advertência não perdeu 
atua,lidade. 

DIÃR!ODOCONORESSONACIONAL(Seçiio 11) 

cos, se não merecem ecômios quando convertem sua car
i-eira em rosáriO de ambiçõ-es; também não lhes é dado 
transformá-la sem causa em ladainha de renúncias. E é 

-desse mal que não se curou ainda Ulysses Guimarães. 
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gro, através dos tempos, vai se fazendo reconhecer, por 
seu-viior tit-ânico, Por sua Cultura, por seus valores mo
rais. 

O perfil da raça negra é um perfil que se traça, induvi
dosªmente, sob a_ ég"id~ do épico. De Zumbi a Martin 
Luther King, dos qui lombos à luta hodierna contra ora
cismo. todas essas efemérides. retratam uma luta cons
ciente de um povo constantemente segregado, de forma 
sutil ou acirradamente, e por séculos. 

N_in_g_l_lém,_ ry~s _q!:!_!c!!I)S da Qp_osição, pQderia .disput?r~ 
lhe a primaZia mi hora em que a vitória pa-rece Próxima, 
já que a todos excedeu em trabalho, em bravura, em coe
rência desde a fundação do MDB, agora PMDB. Duran
te mais de dez. anos, yi-o acordar junto cQID_ o s__ol parare
lacion__ar as providências de_ cada dia, redigidas umas e 
anotadas outras, seÓtpre a lápis em pedaços desiguais de Mas, mesmo enfrentando as barreiras discriniina-
papel. Lembro-me das dificuldades da primeira reeleição tórías, a consciência negra vem despertando. Movimen-
para_~ presidênCí~ do _partido. Recordo-i~--peregrínaii.do tos têm Sido intensificados, no sentido de demonstrar 
pelo País na rriemorável campanha da:-,anticandidato, que à raça negra- e sem favor algum- se deve ores-
maiS significativa POrque gr.il:tuita, rea-~izada contra o peito que ela, iniludivelmente, faz por merecer. Daí, in-
vofõ de ilustres c0ri:eligionâri9S, e espalh~ndo, com B3.r-- clusive, o Movimento Negro Unificado, que fez surgir a 
bosa Li_ ma Sobrin_h_o} a semente que germinaria generosa çl_ata de ;2.0 de no_vembto, Qata da morte de Zumbi, o líder 
no pleito de 1974~,-~ntre Solidarie-dades e incompreen- de Pi!lmares, como sendo õ Dia Nacional da Consciência 
sões. comandou sua_a.gremiação com dignidade exem- Negra. Em 1981, São Paulo foi palco do .. 19 Encontro 
plãf-:-E,--COmõnáVffite-:inos, a-põs inuitos-·viVldóSna-As- EStadual em Defesa da Raça Negra", onde o ..... a-
senibléia Legistativa e até na presidência âa Câmara dos partheid" foi tema principal. propondo-se, na ocasião, o 
Deputados. sua vida pública é um rol de desistências. rompiinento das relações diplomáticas com a África do 

-~- .D1ms. vezes,_no mfniino, deixoU âe dispufar vaga no Se- Sul. A "Frente Negra para Ação Política" tem tido, tam-
----riTldoFeôera:J:-Como Ma:rigaDetran-ã sUcessãO de Eurlcõ - - bém, papel importante na luta contra a discriminação ra-

Dutra, afãstado púa enfrentar nas urnas-Getúlio Vargas cial e para que não se considere cada negro um meliante, 
___ exatamente_ por s·er muito contra o líder gaúcho. também um- marginal, ainda mais quando se sabe que os maiores 

Ulysses, pelas mesmas razões, viu atropelada, depois de criminosos de ontem, de hoje, têm a alvura dos arianos. 

lançad_a, _s_~ª- _qandid_atura à Pre$idência. -Nem por issO E, Sr. Presidente, Srs. Senadores, é, ao abandonar sua, 
abandonou a luta pelas eleições diretas, com que incen- passividade _ que, por sinal nunca existiu, daí a resis-
.diou o País. Também não criou qualquer embaraço a tência herói-Cildos quilombolas, que teve o seu exemplo 
Tancred_o Neves que, além dos reconhecidos títulos que maior na Serra da Barriga_ 0 negro encontra, em dose 
lhe exornam a vida pública, amealha a virtude de ser me- muior, 

0 
preconceito racial. 

nos contra. Fez-se, ao contrário, o Chefe da campanha~-0 
Governador J)aUITStal1ão deiXOu para Ulysses sequer õ- Creio -que IiãOeSia-ría errado ao dizer que os cfnco 

- :iieau ,ieSte:bsjoniais anuncia-ram que Oõidooi-s reivindi- anos da guer-ra_dOs PalrrÍa-r6s vêm-se Prolongando ãtê oS 
cam_ para o ilustre governante a paternidade da candída- nossos dias. DOS qUilombos ao· "apartheid", medeiam 
-~ura ___ l!li[!eira. ):..eio agqra qu_~ ~xistem no_PMDB vários três_s_ê_culos_d~ hltas da raça negra con_~ra a discrim!nação 
candi~a~os ao P~l_áci(l dos Bandeirantes. ~entre eles não racial. O _inconformismo de certos grupos raciais, não 
ligl!Iª-__q__preside~!l_ã~ionªL_QQ_pa~~idol__ ~e~i!i.!!QQ_ª-J!i~~raç_ª_Q_j-º !:!~gro na sociedade, infeliz-

Chegou a hora dos amigos impedirem nova renúncia mente, ainda é uma realidade nos dias de hoje. A Ku 
de Ulysses. Desta feita à presidência da Cãmara dos De- Klux Klan, fundada no mesmo dia em que o Congresso 
putados. Ã frente des_ses amigos sei que estará Tancredo norte-americanÔ assegurava aos negros a igualdade civil, 
NC:Ves.-Por amizide, por admirã.ção, até por gratidão ao continua-ã.ti\ia, Coffio desde 1866. Na África do Sul, com 

Antes que se exaltasse aos quatro ventos 0 trabalhar bravo e leal combatente. O dificil é impedir outra desis~ se_tenta por cento de população negra, uma minoria ra-
silendoso dOs mineiros, jã o-a:rgUt.O~cilcâ't.J.icúltC)r encare~ -----~êrid3 ãé~querii tant~téiõ resignado. cist~. _ cons_idera ainda como ''coisas", o negro, 
cia cOmO inSrrumento de-êxitO i parClinõnia nO faiã.r. -~A-;azão-~á~~~~-Ç~~~~i"Mis~el: "Pé ligejt:O .. nã9 m<irife-rúio-o-S- apartados ~dos mais comezinhos direitos 

Também, na carreira polítiCa, QUéffideiXa -de C:lrllinh-ar - Q!Jer_Qizer -~peº'ª~-- ·~ÇOJ't:_er n~ Jr~~te." Às ~v_~es deve s~r -inerentes ao homem. 
acaba pret~rido. Ou, traduzindo effi nliúdos, à irri-bição - traduzido. creio eu, como chegar e não arredar pé, ficar cfuandO, Sr. Presidente, Srs. Senadores, em meu Pafs, 
não, ca?e ~?rte_ar- ~o~I~s-~~ at_?~ do ~ornem público, mas _____ fu:_J::ru:_. oão_ tr-ª-n-~ig_ir, É que a -~~~~nsão :Q,91ítiça não_ s"e comemora-se os quase três séCulos da morte de Zumbi, o 
renuncms 1motzvadas 1mpeclem-lhe a natural ascensã-o.~ - conStrói _apenas de renúncias heróí-do -Quilombo dos ~almares, pÕder-se-ia dizer, em 
politica é uma escada. Se não se deve galgar degraus de · · · -- - sã consciência, que o negro, no Brasil, não sofre, tam-
uma só vez, também não sejustifi_~ P3rar qu:indo che-- - Era o que eu tinha a dizer, Sr. Presidente(Muito bem! bêm, a discrimíilação racial? 
gou a hora de subir algum. E quem não tem bolsa para Palmas.) 
abrir, há que investir tlldó -n·a bocil fCchada -e no pé ligei- - · - ----------·--------··-~ 

ro. - --0- SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla)- Concedo a 

Em 1958, Octávio Mangabeira insistiu para que eu 
participasse da campanha governamental, na velha 
provínciã natal. Como não me fo!fse possível apoiar o 
mesmo candidato que as circuriS:tãriCiàs tornaram a pre-
ferência do eminente brasileiro, decidi adiar por m-ãis 
quatro anos a tentativa de voltar à Câmara dos Deputa
dos., a fim de não oferecer à Bahia o lamentável espetácu
Jo de ocuparmos palanques diferentes. A renúncia repre
sentava homenagem devida a quem, morto SeaOra, 
acompanhei envaidecido~ Maior que a justificável am
bição de retornar ao Go_ngresso" era O dever para -quem 
tanto me engrandecera com sua amizade. 

Foi inesperadamente que, no mesmo ano, ingressei na 
política do Rio de Janeiro, para conquistar sucessiva
mente três mandatos de deputado e dois de senador. 
Mas, em 1970, declarei que só disputaria vaga na Câma
ra Alta. Aos sessenta anos, exigi minha vez. Recordo 
meu prOpríó exemplo para lembrar que os homens públi-

palavra ao eminente Senador Rumberto Lucena. 

O SR. HUMBERTO LUCENA (PMDB - PB. Pro
nuncia O seguinte discurso)- sr. Presidirite, Srs. Senà
dores: 

Com este meu pronunciamento, quero prestar minhas 
homenagens à raça negra, lembrando a data de 20 de no
vembro próximo Passado, Dia Nacional dã Consciência 
Negra. -

Falar sobre o negro é falar uma verdadeira epopêi3--de 
-uma raça que vem lutando, há séculos, contra- ineXplicã

Vel discriininilção, eStando as págín"as da fiiStória univer
sal manchadas, permanente, desde a escravidão colonial 
ao ••apattheid" de nossos dias. 

No entanto, Sr. Presidente, Srs. Senadores, apesar de 
seculares injustiças Sociais que se vêm perpetrando con
tra a raça negra -e, evidente, por isso mesmo - o ne-

Evidente que não temos mais os "naVios negi'eirOs" 
apartando em nossas costas. Claro que as relações ra
ciais, enfocando o negro, em nosso País, não são tensaS, 
como, por exemplo. nos Estados Unidos. Diriam oss-o- -
ci6Jogos que o preconceito racial, no Brasil, seria mais 
um precoricêito de classe, de aparência, do que mesmo 
de origem. Entretanto, o negro, entre nós, com pouqu[s
simas e honrosas excecões, não deixa de estar marginali
zado dentro do nosso contexto sócio-económico. E pre
conceito racial existe. Não fosse patente esse preconcei-
to. ilão teríamos iiecessiôade dá"Lei Afonso-Arinos•·. 

Quando teço minhas homenagens ao negro-, lembran
do a data de 20 de novembro, Dia Nacional da Cons
ciênc~a _l'{egia:--des~JO que a erriani::ipaçãO sócio
econômica do negro, em nosso País, se realize o quazlto 
antes para que se tenham integradqs à sociedade brasilei
rn, e conscientimente, os valores morais e culturais da 
raça negra, oferecendo ao negro o lugar que, de há mui
to. merece ter em nosso convívio. 

Era o que tinha a dizer. (Muito bem! Palmas.) 
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O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla)- _A presidên~ 
cia convoca seSsão extraordinária a reaitzar_:-s_e_hoje, às 
li horas e 15 minutos, com a seguinte 

ORDEM DO DIA 

-I-

Discussão, em turno único, do Projeto ele Lei_ da Câ~ 
IT!llra n~' 172, de 1984 (n~' 1.529/83, na Casa de orig6m), 
que dispõe sobre as autarquias proficionais, tetrido_ 

PARECER FAVORÃYEL, sob n' 901,.de !984, da 
Comissão 

-De Legislação Social 

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção II) 

-2-
Discussão, em turno único, do Projeto Qe Le.i da CâM 

mam n<:~ 212. Qe \984 (n~' 4.058/84, na Casa de origem), 
de iniciativa do Senhor Presidente da República, que 
concede pensão e...;;pecial a Marcelle Jaulente dos R~is 
(Beatrix Reynal), tendo _ 

PARECER FAVORÃVEL, sob no 8'76, de 1984, da 
c:pin issã.o --

- pe _Finanças. 

~3-

0iscussão, em turno único, cto parecer cta Comissão 
de Finã.nças sobre a Men~~g;rr;·" n<? 250, de 1_984 (n<? 

Deiembro de 1?84. 

498/84, na origem), de 3 de dezembro do corrente ano, 
pela qual o Senhor Presidente da República submete à 
dclibt:raçà.o do Sen'3do a es.cofha do doutor AdemarPa· 
ladini Ghisi para exercer o ~t:go de Ministro do Tribu
nal de Conta__s da União., na vaga dccorren~~ da aposen· 
tudo ria do Ministro Vida! da Fontoura. ~ ~ 

O-SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalta)- Estã encer
rada a se.<>são. 

(Levanta-se a sessão às II horas e -12 minu-toS.l 

Ata da 253'- Sessão, em 5 de dezembro de1984 

2ª Sessão Legislativa Ordinária, da 47ª Legislatura 

EXTRAORDINÁRIA 

ÀS li HORAS E 15 MINUT_OS, ACHAM-SE PRE
SENTES OS SRS. SENA.DOR,ES:. 

Jorge Kalume- Altevir Leal- Mãrio Maia- Fábio 
Lucena - Raimundo Parente - Claudionor R,oriz -
GalvãQ Modesto- Aloysio Chaves- Gabriel Hermes 
- Hélio Guciros- Alexandre Cç.sta- João Castelo
José Sarney -_Alberto Silva- Helvídio Nunes-:- João 
Lobo- Almir Pinto- José Lins- Virgílio Távora
Carlos Alberto- Moacyr Duane _o:- -~arti11-s Filho __ --: 
Humberto Lucena_~ Marcondes Gadelha.- Milton 
Cabral - Aderbal Jurema - Cid Sampaio - Marco 
Maciel - Guilherme:· Palmeira_- Carlos ~y_ra - Lulz 
Cavalcante- Albano Franco_- Pass~s Pôrto --:::-Ju_tah_y 
Magalhães - Lomanto Júnior - Luiz yian<.l_~--:" Joã~ 
Calmon - José Ignácio Ferreira -:-_ Moacyi -nana :..:.... 
Amaral Peixoto- Nelson Cilcneiró- Robc~tO Saturni
no - Itamar Franco - _Morvan Acayaba - Alfredo 
Campos - Amaral Furlan - Fernando Henrique Car
doso- Severo Gonles- Benedito FerreTra_-:-- Henrique 
Santillo- Mauro Borges--::- Ben~dito cam!las- Gas~ 
tão MüUer- Robt:rto Campos- Josê FraSe ui :._-Mar
celo Miranda- Saldanha Derzi- Affonso Carilargo
Enéas Faria- Jaison Barreto- Jorge Bornhausen
Lenoi_r_ Vargas - Carlos Chiare11i - Pedro Simon -
OctáVio Card_Q$0.~- _ 

O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla) - A lista de 
presença acusa_ o cQmparecimento d_e 65 Srs. Senad..ores. 
Havendo_número regimental, declaro aberta a seysão. 

Sob a proteção de Deus iniciamos nossos tr_abalhos. 
Sobre a mesa projeto de lei do Senado, que será' lido 

pelo Sr. 1~"-Secretárlo. 

e. lido o seguinte 

PROJETO DE LEI DO SENADO No :!66, DE 1984 

Dispõe-sObre o Ouvidor Geral e dá outras provi
dências. 

O Congresso· Nacional decreta: 
Art. Jl' Na execução do proceSso de fiscalização-:a 

que se refere o artigo 45 da ConstituiÇão Federal, obser
vada a competência de outros Órgãos, 'atuará; com as 
atribuições previstas nesta lei, um Ouvídor G~iaf~_ 

Parágrafo único. O Ouvidor Geral! escolhido pelo 
Congresso Nacional para um mandato de 2 (dois) ai1.os, 
renovável uma única vez, serâ iridicado pelo Presidçnte 

Presidência do Sr. Moacyr Dalla 

da República através de lista tríplice composta de nomes 
de' ocupantes do cargo de Procurador da República. 

Art. 29 Jncluem~se entre as atribuições do Ouvidor 
Geral: 

.I -velar pelo cumprimento da lei e demais dispo
sições -por parte da Administração; 
::- IJ - projeger o cidadão com relação a ações ou omis
sõeJL_[esiva~ a seus interesses, quando atribuídas a titular 
ou responsável por cargo ou função pública; 
-w -receber e apurar queixas ou denúncias apresen

tadas por quem se considere pejudicado por ato da Ad· 
ministrição; 

IV -zelar pela celeridade e racionalização dos proce
dimentos administrativos; 

V- criticar e censurar a tos da Administ~ação pública 
e recomendar as correções e melhoria do secviço público 
em geral; 

VI- defender a ecologia. os direitos do consumidor e 
denlais interesses do cidadão. 

Art. J9 O Ouvidor Geral será substituído, nos seus 
impedimentos, pelo Ouvidor Substituto, escolhido, con
juntamente com aquele, nas mesmas condições estabele
cidas no parágrafo único do artigo l( 

A.!-t. 49- Oii Ministros de Estado e demais autorida
des, e os funcionários que lhes forem subordinados, de
vem dispen-sa( ao· Ouvidor Gerá! o apoio e informações 
por ele solicitados, necessários ao desempenho de suas 
atribuições. 

Parágrafo úilícõ. O Ouvidor Geral terá acesso aos 
arquivos. e docurrientos sob·a gua-rda de qualquer repar
tição ou autoridade. 

Art,_59 =Q _Ouvidor Geral prp_porâ ação judicial 
quando se ~zer necessário ao cumprimento de suas atri
bUições e_ poderã determinar o arquivamento de qual
quer queixa- Ou denúncia que consiôerar irrelevante. 

Parágrafo único. Poderá, ainda, demandar em juízo 
na defesa de legítimos interesses comunitários, bem 
como daqueles de que são titulares relevantes segmentos 
sociais, entidades representativas da sociedade ou indiví=
duo_s, ainda que carecedores_de ação na form.a_do dispos
to no Código de Processo Civil, _e_m casos tai.s co.~:nQ: 

a) ptoteção ao consumidor; - ·- - - --
b) preservação do patrimônio ~tórico, cultural e 

artístico; 
c) defesa das condições ecológicas._ 
Art. 69 O Ouvidor Geral apresentará relatóiíO anual 

de sUas ativida~es ~o Congress'? Nacional e ao Pri:siden-
te da Repúbiicá. - -

Art. 79 O Ouvidor Geral exercerá suas funções sem 
prejuízo dos direnos e vantagens do cargo de que é titu
lar. 

Art. 89 O Congresso Nacional poderá, a qualquer 
tempo, de.c;tituir o Ouvidor Geral que decair de sua con· 

-fiança. 
A rt. 9? ~e, _dur2:nte período de recesso do Congresso 

Nacional: ocorrer impedimento ou áfas.tamento definiti~ 
vo do Ouvidor Geral e de seu subs_tituto, o Presidente da 
República designará quem o suceda até a reabertura dos 
trabalhos legislativos, quando prcrceder-se-á na forma do 
parágrafo "tnico do artigo (Q. 

Art. 10. Esta lei entra em vigor na data d_e sua publi
cação. 

Art. 1 I. Revogam·se as disposiÇões em contráriO":-

J ustifleaçãO 
Estabelece o artigo 45 da Constituição Federal que .. a 

lei regulará o_ prQcesso de fiscalização, pela Câmara dos 
_ Deputados e pelo Senado Federal, dos atos do Poder 

Executivo, inClusive os· da administração indireta." 
É aceso~ o de~ate noCongresso Nacional sobre as for· 

mas pelas quais tal fiscalização pode ser exercida. 
Além do~ acompanhamento e _controle da ação gover

name~tal, dúvida nãO- há de que essa atividade deve;. ter 
t;mbém por objetivo a defesa do .cidadão e o aperfeíç-oa
mento .constante da _pr_estação dos serviços públicos. 

Sabe_-_se_que a intensiva _aplicação do conhecimento 
ciei'ltífico e tecnológico; a impulsionar com particular ce
leridade o progresso dos tempos atuais, acarretou acres
cente diversificação das atividades e necessidades huma
n-aS~ ós'i~díviduos·- c-onscienies de seu papel de agetltes 
e deSfíJ,atáiiõS dos ffutos desse progresso - aspiram e 
reivindicam do Estado .mOderno ações capazes de 
assegurar-lhe o atençlimento _das su~s necessidades nos 
cam-pos social, económico, cUltural, de preservação das 
condições ecológicas do mejo onde vivem, da qualidade 
da produção e consumo dos bens e serviços. Enffm, to~ 
dos os valores in_cÜspensáveis à concretização dos an
seios de_ b~m-estar e à realização dos direitos da .Pessoa 
humana. 

A AdmírliStração Pública- na medida em que se faz 
presenie nos nlais diversos setores da vida social - deve 
contar com instrumento apto a conduzi-la à obtenção de 
-~eus·objetivos, que consistem, em última anãlise, em ser
vir- OS cjdadãÓs. 

V:ale desta~r que a A~miniStraçã.o, ao voltar-se à rea
llzação dos ~eresses gerais ou coletivos, não pode pos-
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tergar os interesses individuais, relegando o cidadão des
protegido e impotente diante de u_ma poderosa e hermé
tica burocracia estataL N_ão __ taJ:o sucede que, em face da 
lentidão e os custos elevados dos procedimentos que ca
racterizam a burocracia _excessivamente ítnpessoal e 
complexa, o indivíduo se sente impossibilitado de recla
mar contra atas e decisões lesivos a seus direitos e inte--
resses. 

Visando a corrigir injustas distorções dessa ordem, 
concebeu-se a instituição -do .. Ombudsman", çie notável 
alcance social, criada, no século passado, na Suécia. 

Váriús países-transplantaram a experiência sueca, que 
compreende a atuação de servidor_ póblico, designado 
através. do Parlamento,- com a atribuição de exercer o 
controle e fiscalização dos_ atos ·da administração. 

A adoçào da instituição tem. tido naqueles pafses- a 
Suécia, a Fiillândia, a Noruega, a Dinamarca, entre ou
tros- notável êx-ito. 

O Brasil - onde se constata uma unânime reivindi
caÇão nacional no sentido _d_o aperfeiçoamento e agili
zação dos métodos e procedimento~ administr3.tivõs -
há de incluir-se entre as nações democráticas capazes de 
assimilar tão valiosa íiistituição. 

Propõe-se, pois, a escolha pelo Congresso Nacional, 
de um "Om_budsman" - com a denominação, aqui, de 
Ouvidor-Geral -, selecionado entre os integrantes do 
quadro de ProcUradores da República, com atribuições 
de exercer a fiscalização da adminiStração pública, de ve
lar pelo cumprimento da lei e demais disposições por 
parte dos órgãos e entidades administrativãs, além de re
ceber e apurar queixas de quem se sentir prejUdicado por 
ações ou omissões dos responsáveis pelos serviços públi
cos. 

Ao Ouvidor-Geral competir§.. ainda, de modo espe
cial. a preservação da ecologia COntra danos causados 
por condições inadequadas do processo urbano e indus
trial. 

Estarão, igualmente, ao amparo da ação do Ouvidor
Geral os direitos do consuniidor, que, apesar da profu
são de leis e regulamentos visando ao seu benefício, ain
da carece de instrumento que assegure a defesa efetiV!i-de 
seus interessesL 

Com eféito, somam-se em centen"a:S as leis., decretos, 
resoluções, que pretendem exigir dos prestadores de bens 
e serviços conduta judiciosa e adequada com relação ao 
consumidor. Mas ocorre ãr muitâ distância entre a in
tenção dos legisladores e a eficácia dos seus propósitos. 
Convêm, então, que, pela ação de um fiscal da adminis
tração e defensor dos interesses dos consumidores, esses 
objetí\:os da legislação resultem concreti~ados. 

Caberá ao Ouvidor-Geral aluar, tambêm, na defesa 
daqueles interesses difusos que, par· se fundamentarem 
na pretensão do cidadão isoladamente considerado, po
rém solidário com outros pela existência de uma identi
dade comum de fato, não contam com a mesma-tüli::la 
jurídica conferida aos interesses pl'opriiiini:nie Coletivos, 
que se caracterizam pela existência de um vínculo de na
tureza jurídica ou social. Esses ·interesses, comO é"Sã.bido, 
se referem a direitos reconhecidos ao cidadão, que lhe 
devem ser eficazmente assi::gurados,no sentido de fazer 
prevalecer, por exemplo, a preservação e melhoria das 
condições ecológicaS; o patrifônio histórico, cultural e 
artístico; a qualldade dos bens-e serviços oferecidos aos 
consumidor~s. entre outros relevantes interesses. 

~para to\nar efetiva a- afi_rmação desse direito que; no-
parágrafo -único do artigo 51' do presente projeto, prevê
se a faculdade de o OuVidor-Geral demandar judicial
mente na defesa de quem, carecedor de ação por falta de 
legitim-idade processual - nos termos do Código de Pro~ 
cesso Civil - não conta com disposição legal que lhe as
segure--prop-or em jufzo. 

A escolha pelo Parlamento de integrante do_Poder_ 
Executivo, com fUnções- de atuação perante o Judiciário, 

.. 
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para o execício das atividades ora propostas, revela bem 
a medlda de integração ent_re os Poderes, fundaJ;lJento da 
organização política do Estado democrático. 

No momento em que a Democracia se vivHicã; efit"Ee 
nós, pela participação dos segmentos sociais e de expres
sivas- correntes de opinião, constitui, igualmente, reafir
maçãq__ dq__ldeal def!!ocráfico assegurar-se - como -~e 
pretende com este projetO- a defesa -da pessoa humana 
contra possíveis imperfeições e abusos do Poder estataL 
Pois o roteiro del)locrático se perfaz, sobretudo, na valo~ 
rização, perante o Poder público, -do cidadão, hoje cada 
vez mais coilscicnte de seus direitos e responsabilidades. 

Em face do exposto, esperamos contar com o apoio 
dos ilustres Pares a fim de que o projeto possa converter-

- se em lei, contribuindo, desta forma, o Cóngresso Nacio
nal no sentido de ser adotada instituição do mais expres
sivo valor para a realização dos princípios da moderna 
Democracia. 

sãfa das Sessões, 5 de cie~emb.ro de 1984. -MarcO-
Maciel. 

(Às COI;;issões de C'Qnstftuição e Justka e de S~r
viro F>r:iblico Civil) 

O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla) -O projeto 
que acaba de ser lido, será remetido às comissões compe
tentes. (Pausa.) 

S_o.._brç a mesa requerimentos que serão lidos pelo Sr. 
\<?-Secretário. 

São lidos os seguintes 

REQUERIMENTO N• 407, DE 1984 
Requeremos urgência, nos termos do art. 371, alínea 

..b", do Regimento Interno, para o Projeto de Lei do Se
nado n9 106, de 1984, de autoria do Senador Humberto 
Lucena, que autoriza a admissão pela Caixa Econômica 
Federal dos empregados das sociedades de crédito imo: 
bilíário" e das instituições financeiras privadas em si
tuação de liquidação extraju_dicial decretada pelo Banco 

_Central do Brasil. 
Sala das Sessões, 5 de dezembro de 1984.- Aloysio 

Chaves, Humberto Lucena. 

REQUEIUMENTO N• 408, DE 1984 
Requeremos urgência, nos termos do art. 371, aHnea 

'"b" do Regimento Interno, para a Mensagem n' 137, de 
1984, solicit~ndo ª~toriza9âo do Senado para que aPre
feitura Municipal de São _José do Rio Preto (SP)_ possa 

- contratar operação de crédito no valor de Cr$ 
1.801.828.349,8"0 (um bilhão, oitOcentos e um milhões, 
oítõceiltos e vi-O te e oito mil, trezentos e quarenta e nove 
crUZeirOs-e- oitenta Cenii-vos). --

Sala das Sessões, S"" de novembro de_ 1984. ~ A_loysio 
Chaves, Humberto Lutena. 

O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla)- Os requeri
mentos que vêm de ser lidos serão votados após a Ordem 
do Dia. 

O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla) - Sobre a 
mesa requerimento que serã lido pelo Sr. 1~"-Secretário.-

É lido o seguinte 

_REQUEI!IMENTO N• 409, DE_1984 
Requeiro-urgência, nos termos do art. 371, alínea. .. c" 

_ dO Regimento Interno, para o Projeto de Lei da Câmara 
n~ 218, de 1984-Complementar (nl' 1/83-Complementar, 
na Casa de origem), que cria o Estado do TocantinS C de
termina outras providências. 

Sala das Sessões, S_de dezembro de 1984.- MQI.cyr 
Duarte, Uder do PDS. 

O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dal!a)- O requeri
- me_n_to lido set:á__incluidQ na Ordem ~dQ Dia_da sessão se

guinte . 
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O SR. PRESIDENTE (Moacyr_ Dalla) ":"""" Passa-se à 

são 

ORDEM 00 DIA 

Item 1: 
Discussão, em turno único, do Projeto de Lei da 

Câmara n9 172, de 1984 (n9 1.529/83, na Casa de 
origem), que dispõe sobre as Autarquias Profissio
nais, tendo 

Parecer FavO"râve\, sob n' 901, de 1984, da Cernis-

- de Legislaçã':_ SociaL 

Em discussão o projeto. (Pausa.) 
Não havendo quem queira discutf-lo, encerro a discus-

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

dos. (Pausa.) 
Aprovado. 
O projeto vii à sanção. 

É o seguin_te o projeto aprovado 

PROJETO DE LEI DA CÁMARA 
N9 172, DE 1984 

(N9 1.529/83, na Casa de origem) 

Dispõe sobre as autarquias profissionais. 

O Congresso-Nacional decreta: 
Art. li' ü"àrt. 31' da _Lei ill' 6.99'4, de 26 de maio de 

1982, passa a vigorar com a seguinte redação: 
"Art. 3<:> t vedada a aplicação do produto da 

arrecadação das anuidades, taxas e emolumentos 
previstos nesta lei, para o custeio de despesas que 
não sejam diretamente relacionadas com a fiscali~ 

zação profissional na forma estabelecida na lei que 
institui o respectivo Conselho, salvo autorização es
pecial do Ministro do Trabalho." 

Art. 29 Esta lei entra em vigor na data de sua_ publi
cação. 

Ar~. 31' __ Revogam-se as disposições em contrário e 
em especiãt o art. 41' da Lei nl' 6.994, de 26 de maio de 
1982. 

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

Discussão, em tUrno único, do Projeto de Lei da 
Câmara nl' 212, de 1984 (nl' 4.058(84, na Casa de o
rigem), de iniciativa do Senhor Presidente da Re
pública, que concede pensão especial a Marcelle 
Jaulent dos Reis (Beatrix Reynal), tendo 

Parecer Favorãvel, sob n~' 876, de 1984, da Co
missão 

- De Finanças. 

Em discussão o projeto. (Pausa.) 
Não havendo quem queira discutí-lo, encerro a discus

são. 
Em votação. 
Os Srs. Senadores que o aprovam, permaneçam senta

dos. (Pausa~) 
Aprovado. 
O projeto irã à sanção. 

1! o seguinte o projeto aprovado 

PROJET6DE LEI DA CÁMARA 
N~" 212, DE 1984 

(N~" 4.058/84, na Casa de origem) 
De iniciativa do Sr. Presidente da República 

COncede pensão especial a Marcelle Jaulent dos Reis 
(Beatrix Reynal). 
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O Cortgresso Nacional decreta_. __ _ ~- ~ 

Art. 1~ Fica concedida a Marc,elle .Jaule_nt dos Reis 
(Beatrix Reynal) uma pensão especial, mensal, no valor 
correspondente a 5 (cinco) salári_os mínimos vigentes rlo 
País. 

Parágrafo único. Essa pensão não se estenderá a des
cend~ntes ou a eventuais herdeiros da beneficiada. 

Art. 211 A despesa decorrente desta lei correrá à con
ta de Encargos Prcvidencíãrios da União - Recurso-s 
sob a supervisão do Ministério da Fazenda. . 

Art. 31' Esta Lei entra: em_vi_gor na data_ d_esua publi
cação. 

Art. 4~ Revogam-se asliisposições em contrário. 

O SR, PRESID~NTE (Moacyr Dalla) - ltelll 3; 

Discussão, em turno únicO, do Parecer da Comis
são de Finanças sobre a Mensagem n~' 250, de 1984 
(n9 498/84, na origem), de 3 de dezembro do corr~
te ano, pela qual o Senhor Presidente da República 
submete à deliberação do Senado a escQlha do Dou
tor Adhemar Paladini Ghisi para exercera cargo de 
Ministrb do Tribunal de Contas da União, na vaga 
decorrente da aposentadoria do Ministro Vida} da 
Fontoura. 

O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla) - A matéria 
constante do item III da Orçlem do Dja_da presente ses
são, nos termos da alínea "h" do art. 402 do Regim~~to 
Interno, deverá ser apreciada em sessão secreta. 

Solicito_aos Srs. func[On"ários as provi_dência~ neces_-, 
sárias a fim de que seja respeitado o disPOsitivo fe"gfmen~ 
tal. 

(A sessão transforma-se em secreta às 1 I horas e 
20 minutos, e VOlta a sef. pública âs l 1 horas e 26 mi
nutos.) 

O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla)- Passa-se, a
gora, à apreciação do Requerimento nl' 407/84, de ur
gência, para o Projeto de Lei do Senado nl' 106, de 1984. 

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

dos. (Pausa.) 
Aprovado o requerimento; passa-se à 

Discussão, em primeiro turno, do Projeto de Lei 
do Senado !J!.l06, de 1984, de auto~ia do_SeJ;t_~~or 
Humberto Lucena, que autoriza a _admissã"o 'pela 
Caixa Ecori.ômica Federal dos empregados dâs So
ciedades de Crédito ImobiHárjo e _dãi_Ir:t~tit1,1ições 
Financeiras privadas em situação de liQuidação ex
trajudicial decretada pelo Banco Cent_r_al do BrasiL 

Dependendo de pareceres das Comissões de ConStV 
tuição e Justiça, de Legislação Social e d_e Finanças. 

Solicito do nobre Senador Almir Pinto, o parecer da 
Comissào de Cons_tlt_y_ição e Justiça. -

O SR. ALMlR PINTO (PDS-.CE. Para emitirpare' 
ce-r.)- Sr. Presidente; apresentado pelo nobre Senador 
Humberto Lucena, o projeto sob nossa consideração 
visa a disciplinar o aproveitamentO, em carâter excepcio
nal, pela Caixa Econômi~a Federal, dos empregados das 
extintas sociedades de crédito imobiliário cOm-liqui
dação extrajudicial promovida pelo Banco Central do 
Brasil. _ _ _ _ 

Determina, nõ art. 1~>, a fixação decritéfíôPCio Execu
tivo, quanto a essa admissão, não responsável a C~F: pe
los débitos trabalhistas anterior~s-daquelas_~~presas. 

A CEF. para atender a essa admissão, poderá inslituir 
quadro de pessoal suplementar especial, formalizando, 
no pr'<~zo de cento e oitenta dias, as admissões al;ltoriza:
das a partir da publicação da (ei. 
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_ Prt;:liminarm!!nte, a P!OposiÇãO não infringe ô (exto 
constitucional e adapta-se à sisteinãticá JurídiCa, n~o lhe 
pod9Õdo ser ·irÜputado qualquer viCio, quanto à técnica 
l~&fslat~va. -

A matéria é de iniciatiVa do legislador federª-! e nãõ_in
terfere na estru_turação, atribuições e funcjonamento dos 
órgãos da adrDiniStraçào direta. TraL3.-se, ademaiS, de lei 
àUiciriZativa "e. rião imperativa. 

·.NQ_mérito1_fl.ssinala-s.e,Aesde ~Qg~?, ª _in~it;açã(_) ao Go
v~rno de uma_S:QluÇão, Cxu_e Vêm sendôretafdada, pai-a o 
problema _de_algu_ns_ milh_ares de 4_esemp_~egad0S~_-~i~pen
sados como dicorrência _da intervenção de um órgão do 
GOverno na .~l~,.tJdade priv_ada em_ -que trabalhavam. 

Ademais, as admissões at~nderão às normas de admis
-são e provirriento de cargos estabelecidos pelo Regula
mento de pessoal da Caixa Econômica Federal, bem 
como :Jos critérios que vierem a ser fixados em D_ecreto 
do Executivo. 

Diante disso, consÍituciO.nãl, jurídiéci e fiel à t&:niCã te--
gislativa, opinamos para que prossiga na sua tramitação 
Õ Projeto de [ej do Senido n~' f06; -de 19"84: 

Este o parecer, Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Moacyr Oalla) - Concedo a 
palavra ao nobre Senador Jutahy Magalhães para profe
rir o parecer-da Comissão d_e Legislação Social. 

O SR. JUTAHY MAGALHÃES (PDS- BA. Para e
mitir parecer.) Sr. Presidente, Srs~ SenadOres: COm o ~b
jet!vo de assegurar aos empregados das-inStituições fi
nanceiras, submetidas à intervenÇão -dO BanCo ·central 
d~ Brasil, a garantia de seu aproveitamento em outras 
entidades de crédito o eminente Sen-a"d.Oi Humbefiõ Lu
c..epa formuJou o presente projeto de lei que aut_orizã a 
Caixa Económica Federal a proceder àquela medida. 

Salienta o ilustre autor, na justificãtiva, que, par-a os 
depositantes em poupança, a ação do Governo; ao de-
cretar a liquidação judicial daquelas instituições,- foi 
pronta e eficaz, visando, naturalmente, a devolver ao sis
tema a con~_~bilidade que ele jã vínha perdendo, 

Quanto aoS empregados das empresas sob inter
venção, no entarito, embora fossem muitas as promessas 
u-Q mã.iS completo amparo e api'oYe"ita-met'tto, as medidas 
foram tímidas, havendo, ainda hoje; centenas desses CJ;

empregados em sitUações extremamente difíceis face-à 
morosidade da ação governamental. 

O projeto é cuidadoso na sua formulaçàQ, pois que es
tàbelece criteriosas condições para a admissão daqueles 
einpreg'ados, ajustadas às disposições es-tãtutários da 
Caixa EconôiUlca Federal. Uma ve~ que os chamad~s 
"direifos trabalhistas", como sejam, f!S _férias_ as_ gra-tifi
cações e indenizações etc, se encontram subjudlce e, pÔr
tan.to, serão pagas, oportunamente, o projeto ressalvou 
que, com esse.Jlproveitame_nto, terá a Caix~a EcOnô,micª, 
apenas, as ob-1-ig:içõts legais qüe -decárrerem da referida 
admissão. 

Em face do exposto e ante o carãter"ae elevado iiüeres
se social de que se reveste a medída, opinamos-pela ãÍJr"õ

- vação do projeto. 

O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla.) """":' _Çoncedo a 
palavra ao no-bre Senador José Lins para proferir o pare
cer da _ _Comissão de Finanças. 

O SR. JÕSt LINS (PDS- CE--Para proferir pare
cii.) .:..._-sr. Presidente e ·srs. S~nadQres:~a forma ~egi
mental, vem a exame desta ComissãO de Finanças o Pro
jeto de Lei do Senado que autoriza ã_~dmissª"o pela Cai
xa Econômica F"edi!ra! dos Empregados das sociedades 
de crédito imobiliário e das ínstiiuiçõeS finanCeirà'S ~prl
vadas em situação de liquidação extrajudicial decretada 
pelo ~anca Centrai çlo B~asil. 
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T_fllta-se de projeto de autoria do ilustre s~Jlaõ_or-

HuiTI~er_~~ -~~~~~~ que afirma em sua justifiCa Uva: 

~-'o.A- idéia consubstanciada no presente projeto con
s_i_s_te;_em materializar as inúmeras promessas de Go
verno relatiYamente ao aproveitamento do pessoal 
das sociedades de crédito imobiliário ou instituições
financeiras sob intervenção do Banco Central e, 
pois, em liquidação extrajudicial, tal como a COL
~Vti;:IA_, APESP, COROA e outras. 

Sim porque, se quanto aos depositantes em pau-
pança a ação do Governo foi pronta e eficaz, coin 
vistas naturalmente a devolver ao sistema a confia
bilidade que ele já vinha perdendo, grande parte dos 
empregados dos grupos econômicos atrás citados 
ainda aguardam soluções concretas por parte das 
autoridades goyernamentais do setor que, todavia, 
nunca negaram a intenção de providenciar a sua ab-
sorção. _ _ 

O nosso projeto autoriza expressamente tal aproveitã.
mento, ao mesmo tempo que o_ disciplina, devendo, por
ta.nto, ser aprtwado, quando menos para devolver a esses 
empregã.dos e suas faffiílias a tranqüitidade perdida. 

A providêncía contida na proposição é _de grande jus
tiça por :Jmparar empregados de sociedades de crédito i
mobiliário e de instituições financeiras em liquidação ex
trajudiCial. 

Vale destacar a _experiência que estes empregados ad
-quiriram em suas funções, pois servirão_ à Caixa Econô-

- mica Federal já tr<;:inª-dq_s devidamente. 
No_que se refere ao aspecto financeiro -competência 

regimental desta Comissão de Finanças - nada vemos 
que se_ possa opor ao projeto. 

As admisões atenderão as normas pessoal da Caixa E
conômica Federal. 

Ã vista do exposto, manifestamo-nos pela aprovação 
do Projeto de Lei dÕ Senado n_9 106, de 1984. 

0- SR.. -PRESIDENTE (Moãcyr Dalla) - O parecer 
da Comissão de Constituição e Justiça conclui pela cons
titUCíõ-nalidade e juridicidade do projeto. 
- Os deffiaís pareceres também são favoráVeis. 

Completada a instruçãO da matéria, passa-se à diSCus
sãO em primeiro turno do projeto. 

Em cliscussão o pi-jeto em primeiro tur.no. (PaUsa.) 
NãO fútYeJido quem queira discuti-lo, encerro a discus-

são. _ _ _ 
Erii vátação o projeto em- primeiro turno. (Pausa.) 
Aprovado. 
Aj>(oVado o ProjetO, em primeiro turno, e estando a 

matéria em regiine de urgência, vai-se passar, imediata
mente, à sua apreciação em segundo turno. 

Discussão do projeto_, em segundo turno. (Pausa.) 
Não_havendo quem queira discuti-lo, encerro a dlsçus· 

são. 
Encerrada a discussão, em segundo turno, sem emen

das, o projeto é dado como definitivamente aprovaao, 
nos termos do ar!. 315 do Regimento Interno, e vai à Co
missão de Redação. 

Sobre a mesa o parecer da Comissão de Redação que 
vai ser lido pelo 19-Secretârio. 

~ lido o seguinte 

PARECER N• 938, DE 1984 
Da Comissão de Redaçio 

Redação final do Projeto de Lei do Senado IJI' 106, 
de_l984. 

Relator: -Senador José Lins 
A Comissão apresenta ~ redação final do PrOjeto de 

Lei do Seriado n9 105, de 1984, que autoriza a admissão 
pela Caixa Econômicã. Federal dos empregados das so
ciedades de crêdito imobiliârio e das institu.ições finan~ 
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ceiras privadas em situação de liquidação extrajudicial 
decretada pelo Banco Central do Brasil. 

Sala das COmissões, 5 de dezembro de 1984.- Passos 
Pôrto, Presidente - José Lins, Relator - Almir Pinto. 

ANEXO AO PARECER No 938, DE 1984 

Redação final do Projeto de Lei do Senado o9 106, 
de 1984. 

Autoriza a admissão pela Caixa Econômica Fede
ral dos empregados das sociedades de crédito imobi
liário e das instituições financeiras privadas em si
tuaçio de liquldaçio extrajudicial decretada pelo 
Banco Central do Brasil. 

O CongreSi;;"o Nacional decreta: 
Art. 19 Os empregaâos das extintas sociedades de 

crêdito imobiliário; em ·sztUação de liquidação-extrajudi
cial decretada pelo Banco C_entral do Brasil nos termos 
da Lei n" 6."024, de 13 de março de 1974, que, na data da 
referida líquidaÇão, se encontravam em efetivo exêfcício 
de seus empregos, poderão ser admitidos pela Caixa E
Gonômica Federal, em caráter excepcional, sob o regime 
da Consolidação das Leis do Trabalho - CLT, e Legis
lação Complementar. 

§ }9 As admissões de que trata este artigo deverão a
tender às normas para admissão e provimento de cargos 
estabelecidas pelo Regulamento de Pessoal da Caixa E
conômica Federal, bem assim Os critêricis que vierem a 
ser fixados por Decreto do Poder Executivo, não se lhes 
aplicando o disposto no -cãputa do art. 5~ do DeCretó~_lei 
n~ 759, de 12 de_.a.gosto de 1969~. 

§ 29 A CaiXa-·EcOfiô.ITiiCã Federal nijo será respo~sá
vel pelo pagamento de saJários, gratificações, féri:is e 
quaisquer outras vantagens e indenizações de qualquer 
natureza, que sejam devidos pelas referidas empresas em 
liquidação extrajudicial. 

§ 3~ O tempo de servi'"'"o ·anterior â ·admissão na Cai
xa Econômica Federal-será computado unicamente para 
fins de aposentadoria, nos termos da legislação especifi
ca:· 

Art. 2~ Para atender às admissões a que se refere o 
artigo anterior, a Caixa Econômica Federal poderâ insti~ 
tuir quadro de pessoal suplementar especial, devidamen~ 
te estruturado em cargos, carreiras e respectivos nfveis 
salariais. 

Art. 39 Para efetivação do ato de admissão autoriza~ 
do por esta Lei, os empregados, nas condições do art. 1~, 
deverão: 
I- apresentar comprovação de rescisão de contt:ato 

de trabalho com as empresas referidas no art. 19, devida
mente homologada; 

II - apresentar comprovação de quitação com ser
viço militar; 
III- comprovar o implemento da idade de 18 anos e 

não integração das c.ondições para obtenção de aposen~ 
tadoria previden-ciâria. 

Art. 49 Os empregados admitidos na fomla do art. 
I~ ficam-sú}eitos às riormas legais e regulaQlentares que 
regem a política salarial aplicâvel à Caixa Econômica 
Federal, bem assim ao disposto no art. 3~ do Decreto~ lei 
n~ 266, de 28 de fevereiro· de 1967. 

Art. 5~ A Caixa Econômica Federal formalizará ·as 
admissões autorizadas por esta Lei, no prazo de 180 
{cento e oitenta) dias, cOntados de sua publicação, desde 
que satisfeitas as ·exigêriCfas-preVistas rio art. 39.-

Art. 69 Para vinculação à Fundação dos Econo_~ 

miãrios Federais - FUNCEF, os empregados admiti~ 
dos nas condições desta Lei deverão satisfazer as con
dições que vierem a ser fixadas por Decreto do Poder E~ 
xecutivo. 

Art. 79 Esta Lei entra em vigor na data de sua publi
cação .. 

Art. 89 Revogam~se as disposições em contrâ_do. 
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O SR. PRESIDENTE {Moacyr Da lia)- A9handoMse 
em regime de urgência a matéria cuja redação final acaba 
se ser lida, deve ser submetida, imediatamente, à" delibe-
ração do Plenário. 

Discussão da redação final. (Pausa.) 
Não havendo quem queira dís_CUtí~ta, encerro a discusM 

são. 
Em votação. 
Os Srs. Senadores que a aprovam, permaneçam senta

dos. {!".:~usa.) 

Aprovada. 
A matéria vai à Câmara dos Deputados. 

O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla)- Vai-se pas
sar, agora, à votação do Requerimento n~ 408/84, de ur· 
gência, lido no Expediente, para a Mensagem n~ 137, de 
1984. 

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

dos .. (Pausa.) 
Aprovado. 
Apro"VadO O requCrimento, .pãssa-se à apreciação da: 

matéria, que foí despachada às Comissões de Economia, 
de Constituição e Justiça e de MuQicípios. 

~ PARECER No 939, DE 1984 

Da Comissão de Economia, sobre a Mensagem n9 
137, de 1984 (n9 289/84, na origem), do Senhor Pre-

- sidente da República sUbmetendo à aprovaçio do Se
nado Fed~ral, pr~posta para que seja autorizada a 
Prefeitura MuniciPal d"e São José do Rio Preto {SP) 
a contiãtii-.. OperãÇi"õ- de ·Crédito no valor de CrS. 
1.80f.828349~8() (liwit "bilhão; oitocentos e um· mi-

- lhões e oitocentos e vinte e oito mil e trezentos e qua
renta e nove cruzeiros e oitenta centavos). 

Relator: Senãdor Gabriel Hermes 
Com a·Meitsãgem -n9 137/84,-"'"ó Senhor PresideO.te da 

República submete à deliberação. do Seriado FCderal 
pleito da Prefeitura Municipal de São José do Rio Preto, 
que objetiva coritratar,junto ao Banco do Estado de São 
Paulo S.A., este na qualidade de agente financeiro do 
Banco Nacional da Habitação a seguinte operação de 
crédito: 

Característicàs da operãção: 
A·....;.:- valor: CrS 1.801.828,349,80 (Correspondente a 

238.7]9~0~jJI'C::d~Sr5 7.545,98, c;_m janeii~84); 
B- Prª-Zos: 
I - de carência: até 30 meses; 
2 ~ _9e amç_ffi~~ç: 240 mes~ 
C- Encargos: 
1 - 10,5% a.a. (BNH) + 2,0% a.a. {taxa de adminis

tração do BNH); 
2-...:.;. Córreção Monetária: variação das ORTN {UPC); 
3- OUtros ·encargOs: 1,0% {taxa do Agente Financei

ro, sobre o valor do desembolso_); 
D - Garantia:. vinculação de cotaspartes do ICM; 
E ...:..:D~tiii:;~.ÇãQ: âos recursos: _çlesenvolvimento ç!o 

projeto especial Cidades de Porte Médio~Subprojeto São 
José do Rio Preto. 
· t> ConselhQ_ M_OnetáriO Nacional pronunciou~se pelo 

~ncaminha_m_~P!o __ Qq_ pedido, tendo em vista as infor
maçõ~ do~_~Ç)_Ce-ntral_~o Brasil que asseguram que, 
não obstante a. ~atureza extraliniitç da contrata~ão pre
tendida, o enQividamento consolidado intel-no do referi
do Municípi(_)~ após· a sua realização, permaneceria con
IJ<!o.:P:QS iinilt~s-peiO Artigo 2~> da Resoluçà9 n9 62/75, 
parcialmente modifiCado pelo Artigo 19 da Resolução n" 
93/76, ambas do Senado Federal, conforme se verifica 
rio procéssado. 

No mérito, o fin_anciamento de projetas de aparelha
me_~_!9. d_a.s gidad~ de l\1~_dio __ porte: se enquadra nas dire
trizes e objetivos do Plano NaCional de Desenvolvimen
lo,.f!!i_o objetivo êdotar essas cidades, que tenham Gran
de Poieilcial de crescimento, com uma infra-estrutura 

Quinta-feira 6 4971 

básica que seja capaz de investir os fluxos migratórios 
em direção as -grandes Metrópoles (que )â apresentam 
deseconomias de escala) e se promover um desenvolvi~ 
m_ento mais equilibrado, do ponto de vista espacial. 

Ante o exposto, opinamos pelo acolhimento da Men~ 
sagem nos termos do seguinte: 

PROJETO DE RESOLUÇÃO N• 135, DE 1984 

Autoriza a Prefeitura Municipal de Sio José do 
Rio Preto a ele•ar em Cr$ 1.801.828.349,80 (hum bi
lhão, oitocentos e um milhaes, oitocentOll e vinte e 
oito mR trezentos e quarenta e nove cruzeiros e oiten
ta centavos) o montante de sua divida consoHd•da ln
tema. 

O Senado Federal resolve: 
Artigo I~> ~a Prefeitura Municipal de São José do 

Rio Pi-eto, Estado de São Paulo, nos tennos do Artigo 2~ 
da Resolução n~> 93, de 11 de outubro de 1976; do Senado 
Federal, a~,~:torizada a elevar o montante de sua dívida 
consolid-ada interna em CrS 1.801.828,349,80 {hum bi~ 
lhão, oitocentos e um milhões, oitocentos e vinte e oito 
mil, trezentos e quarenta e nove cruzeiros e oitenta cen
tavos) correspondente a 238.779,90 UPC, considerado o 
valor nominal da UPC de Cr$ 7.545,98 (sete mil, qui
nhentos e quarenta e cinco cruzeiros e noventa· e oito 
centavos) vigente em janeiro de 1984, a fim de contratar 
uma opeiclção"-de-crédito de igual valor, junto ao Banco 
do Estado de São Paulo S.A. este na qualidade de agente 
financeiro-do Banco Nacional da Habitação, destinada a 
des.envolv_imento do Projeto Especial Cidades de Porte 
MédioM$11f,projetq São José do Rio Preto, obedecidas as 
condições admitidas pelo Banco Central do Brasil no 
respectivo processo. 

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

laia 'das Comissões, 11 de outubro de 1984. - Rober-
• C..p, Presidente - Gabriel Hermes, Relator -
Jorge Kalume - José Fragelli - Luiz Cavalcante -
João Castelo. 

O SR. PRESIDENTE (Moacyr Oalla) - O parecer 
da Comissão de Economia conclui pela apresentação do 
Projeto de Resolução n9135, de 1984, que autoriz"a aPre
feitura Municipal de São José do Rio Preto, São Paulo, a 
realizar operação de crédito no valor de CrS 
1.801.828.349,00 (um bilhão, oitocentos e um inilbões, 
oitocentos e vinte e .oito mil e trezentos e quarenta e nove 
cruzeiros), depende.ildo de: -· - · 

Parecer da ComisSão de Constituição e Justiç·a. 
Solícito ao nobxe Sr. Senador Mo:;~.ç:yr Duarte o pare

cer da Comissão _c;Ie_ Consti_tuição _e ~ustiça. 

O SR. MOACYR DUARTE (PDS- RN. Para emitir 
parecer.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores: 

O presente Projeto de Resolução, da Comissão de E
conomia do Senado Federal, como conclusão de seu Pa
recer sObre a MenSà&Crn n~ 137/84, do Senhor Presidente 
da República, autoriza a PrefeitUia Municipal de São Jo
sé do Rio Preto {SP) a contratar empréstimo no valor de 
Cr$ 1.801.828.349,80 (um bilhão, oitocentos e um mi
lhões, oitoceritos e vinte e oito mil, trezentos e quarenta e 
nove cruzeiros e oitenta centavos), destinado a financiar 
o desenvolvimefitõ_:do _l1r9jeto ê>Pecial Cidades de Porte 
Médio, Subprojeto São José do Rio Preto. 

Ci j)f:didO·rortormuladO Dos tciiTnos do preceituado no 
artigo 29 da Resohlção n9 93, de 1976, do Senado Fede
ra], implicando, por conseguinte, a não observância dos 
limite5-fixados no_ artigo 2~ da Resolução nl' 62, de 1975, 
também do Senado Federal, e se faz acompanhar de toda 
documentação exigida pela legislação pertinente. 

Assim verifica-se que a proposição foi elaborada con
soante as prescrições legais e regimentais aplicãveis à es~ 
pécie, merecendo, por isso, o nosso encaminhamento fa-



4972 Quinta-feira 6 DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção 11) 

v orá vel, no que tange aos aspectos de constituCíonal_ida-
de, juridicidade e têcn\ca legislativa·._ -- - -
~ o parecer, Sr. Presidente. 

O SR- PRESIDENTE (Moacyr Dalla) - Concedo a 
palavra ao nobre Senador_.Passos Pôrto para proceder à 
leitura do Parecer da Comissão de Municípios. 

O SR. P,I.SSOS PÓRTO (PDS-:- SE. Paraernítir pa
recer.)---:- Sr. Pr~idente, Srs. Senadores: 

O presente Projeto de RçsQ!ução, de_ autoria da Co
missão de Economia dº-S~n.ado._Fede_ral, como conclu
são de seu Parecer sobre a M~nsagem n~' 137/84t.Po Se
nhor Presidente da República, autoriza a Prefeitura Mu
nicipal de São José do Rio Preto (SP) a con,t.tat(;lr em- __ 
préstimo no valor de _Cr$ 1.801.828.349,80 (um bilhão, 
oitocentos e um milhões, oitocentos e vinte e oito mil, 
trezentos e quarenta e nove cruzeiros e oitenta centavos), 
destinado a financiar_ o desenvolvimento do Projeto Es
pecial Cídades de Porte Médio, Subprojeto São José do 
Rio Preto. 

A proposição mereceu a acolhida da Comissão de 
Constit_uíção e Justiça, que a entendeu conforme os câ
nones legais, pertinentes ao assunto. 

Nos aspectos que competem a este Órgão Técnico exa
minar, entendemos que o pleito deva ser atendido nos 
termos do proposto pela Comíssão de Economia da Ca
sa, visto que a operação de crédito a ser autorizada será 
de grande impacto social para a Região beneficiada pelo 
investimento. 

É o parecer, Sr. Presidente._(Muito bem!) 

O SR. PRESIDENTE(Moacyr DaUa)- Os_p!!receres 
são favoráveiS. Completada a ins~uçã_o da maté~ia_, 
passa-se à discussão 

Projeto de Resolução n'i' 135, de 1984, ql_le::'!utori
za a Prefeitura MuniciPal de São JoSé dÕ-Rio)lreto 
(SP) a realíúu opefação de crédito no valor de Cr$ 
1.801.828.349 (um bilhão, oitocentos e um milhões, 
oitocentos e vinte e oito mil, trezentos e quarenta e 
nove cruzeiros) 

Em discusSão. (Pausa.) 
Não havendo quem peça a palavra, encerro a discus

são. 
Em votação. 
Os-Srs. Senadores que a aprovam queiram permanecer 

sentados. (E'ausa.) 
Aprovado. 
A matéria vai-à Comissão de_Redação. 

O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla) -.- Sobre a 
mesa o parecer da Corriissão de Redação, que vai ser lido 
pelo Sr. I 'i'-Secretário. 

~ lido o_ seguinte 

PARECER N• 940, DE 1984 
Da Comissão de Redaçào 

Redaçào final do Projeto de Resolução n'i' 135, de 
1984. 

Relator: Senador Jorge Kalume 
A ComiSsão apresenta a redação final do ProjetO de 

Resolução n'i' 135, de 1984, que autoriza a Prefeitura Mu
nicipal de São José do Rio Preto, Estado de São Paulo, a 
contratar operação de crédito no valor de Cr$ 
1.801.828.349 (um bilhão, oitocentos e um riiilhões, oito
centos e vinte e OitO mil, trezentoS e quarêhla e nove cru
zeiros). 

Sala das Comii~s. 5 de dezenibro de 1984. -_João 
Lobo, Presidente - Jorge Kalume, Relato-r - AlbCrto 
Silva. 

ANEXO AO PARECER N• 940, DE 1984 

Reda~ão final do Projeto de Resolu~ão n'i' 135, de 
1984. 

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

RESOLUÇÃO N• , DE 1984 

Autoriza a Prefeitura Municipal de São José do 
Rio Preto, Estado de São Paulo, a contratar ope
ra~ão de crédito no valor de Cr$ 1.801.828.349 (um 
bilhão oitocentos e um milhões, oitocentose vinte e 
oito mil, trezentos e quarenta e nove cruzeiros). 

O Senado Federal resolve: 
Art. J9 ~a Prefeitura Municipal de São José do Rio 

Preto, Estado de São Paulo, nos termos do art. 29 da Re
solução n'i' 93, de li de outubro de 1976, do Senado Fe
deral, autorizada a contratar operação de crêdito no va
lor de Cr$ 1.801.828.349 (um bilhão, oitocentos e um mi
lhões, oitocentos e_ vinte e oito mil, trezentos e quarenta e 
nove cruzeiroS); cOrrespOndente- a 238.779,90 UPCs, 
considerado o valor nominal da UPC de CR$ 7 .545~98 _ 
(sete mil, quinhentos e quarenta e cinco cruzeiros e no
venta e oito centavos), vigente em janeirO de 84,junto ao 
Banco do Estado de São Paulo S.A., este na qualidade de 
agente firiariceiro do Banco Nacional da Habitação -

_ -BNH, destinada ao desenvolvimento do Projeto Especial 
Cidades de. Porte Médio-Subprojeto São J9sÇ d_o Rio 
Preto, obececidas as condíçàes admitidas pelo Banco 
Central do Brasil, no respectivo processo. 

Art. 2'i' Esta Resolução entra em vigor na data de 
sua pub1icaÇão. -

O SR.. PRFSIDENTE (Moacyr Dalla) ~ A:chando-se 
em regime de urgência·á miitêría cuja rédaç_ão final acaba 
de ser lida, deve ser esta submetida, imediatamente, à de
liberação d_o Plc::nárío. 

Em discussão a redação final. (Pausa.) 
Não havendo quem peça a palavra, encerro a discus

são. 
Em votação. 
Os Srs. Senadores que a aprovam queiram permanecer 

sentados. (Pausa.) 
·- Ap-rovada. ~ 

b pl-ojeto vai à PromulgaçãO. 

O SR. PRFSIDENTE (Moacyr Dalla) - Concedo a 
palavra ao nobre Senador Morvan Acayaba. 

O SR. MORVAN ACAYABA (PDS~ MG. Pro· 
nuncia o seguinte discurso.)- Sr. Presidente, Srs. Sena-
dores:-_ __ _ 

Q_jornal O Globo na sua edição _de_ domingo passado, 
atribuiu-me a condição de indeciso ou i_ridifereri_te_ ao 
problema da sucessão presidencial. Já no número do dia 
seguinte, segunda-feira, 3 do corrente, na sua ••coluna 
Política" asseverou que teria eu: 

debandado para as hostes de Tancredo Neves. 

Em primeiro lugar, Sr. Presidente, Srs. Senadores, 
devo esclarecer que nunca fui indefinido ou indeciso em 
política. -

Aos dezoito anos de idade ingressei na UON, nela per~ 
manecendo até a sua exti_nção; depois filiei~me à Arena, 
cinde fiquei atê que fOSse exti-nta. Integrando o PDS dris
de a sua fundação, não pretendo deixar o Partido, nem 
abandonai os seus candidatos à PresidênCia e Vice
Presidência da RepúbHca, os quais não for:ã.in por mim 
escolhidos, uma vez que não fui convencional. 

Sempre de-fendi, nO Partido, naS -PraÇaS Públicas e na 
-imprensa da minha região, a 6a.Odidatura de Aurefiando 
Chaves à Presidênda da RepúbHca. Eilfendia e entendo 
que seria esta a melhor solução para o Brasil. 
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Mas, infelizmente, não é ele o candidato do meu parti~ 
- do. O -candidato do PDS é o Deputado Paulo Maluf e 

nele votarei no dia 15 de janeiro, no cOlégío Eleitoral. 
Já fjz e_Sta afirmativa várias vezes, inclusive em entre

vista coletiva à imprensa quando assumi o mandato de 
Senador, em substituição ao Ministro Badaró. 

Não modifiquei a minha posição, nem pretendo fazê
lo. 

Respeito e muito as atitudes assumidas por vários 
companheiros do PDS, que deixaram de apoiar o candi
d.liO do -ParüdO. 

Não me furto a dialogar com eles e participar de reu
niões, sobretudo com os correligionários do PDS de Mi
nas Gerais. 

Não confundo, porêm, a hoje tão falada "Caus1:1- de 
Minas" com pessoas ou _candidaturas_. 

Penso que as causas públicas devem sempre estar vin
culadas a princípios, ideais e programas, que se materia
lizam nos Partidos Políticos. Aliás, nós os mineiros nun
ca fizemos este tipo de_c_onfusão. De fato, nós, da antiga 
UDN, votamos no General Juarez Távora para Presi

-dente da Repú-blica, em 1955, contra o mineiro Ju_s_çelino 
Kubitschek e em Jânio Quadros em 1960, _contrã. o, tam
bém, mineiro General Teixeira Lott. Já os mineiros do 
antigO PSD votaram em Getúlio em 1950 contra o minei
ro Cristiano Machado, incorporando ao vernáculo o 
.ve!bo "Cristianizar" e repetiram a conduta em 1960, vo
tando em João Goulart para Vice-Presidente, contra o 
maior· de todos os mineiros desta geração, que foi Milton 
Canl.pos. 

Predominou, assim, seritpre, sobre as pessoas, o inte
resse dos partidos. 
- Não há, nem pode haver democracia sem partidos 

políticos fortes_ e coesos. Justamente agora que se fala em 
faZer deste País uma democracia estamos assistindo à de
sagregação e ao esfacelamento dos partidos, principal
mente do meu partido - o PDS. 

O fenômeno é grave e de consequências imprevisíveiS! 
lenho lutado, Sr. Presidente, Srs. Senadores, e conti

nuarei lutando para que o _PDS evite a sua_ auto
d_estruição e nesse_sentido tenho dialogado com o-s com
panheiros, inclusive com os dissidentes, respeitando a 
sua divergência quanto à candidatura presidencial, mas 
sempre apelando para eles no sentido de que não deixem 
~o partido, cujas bases municipais são as mais sólidas, as 
mai_s estâveis e ~s mais representativas do País. 

Entendo que passada a eleição é possível recompor e 
reconstituir o -partido. Se_ o_ destruirmos agora ou o divi
dirmos, estaremos aniquilando um valioso_ património 
político e privando o Brasil de um partido rorte e expres

- sivo~ para enfrentar os problemas do futuro. 
1:. esta a linha de conduta que tenho seguido e pregado, 

sem faltar aos compromissos políticos que, em consciên
cia, me julgo no dever de cumprir. 

Repito, pois: Õ.ão deixarei o partido. Não estou, nem 
jamais estive, indeciso o_u indefinido. Votarei no candi~ 
dato do PDS, embora reconheça que já não tem ele pos
sibilidade de êxito. 

A ·vitória e a derrota são as alternativas das disputas 
partidárias e não é possível fugir-se a este dilema. 

O que lastimo, Sr. Presidente, e enseja este_ meu protes
to ê o fato de um jornal do prestígio de O Globo atribuir
me atitucj:e que nunca tive, nem pretendo ter, e ainda, de 
forma ofensiva, como fez nas citadas notas, por mim 
aqui e por esta forma veementemente repelida. 

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

O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla) - Concedo a 
palavra ao nobre Senador Mário Maia. 

O SR. MÁRIO MAIA (PMDB ~ AC. Pronuncia o 
segy.fnte discUrSo. Sem revisão do orador.)- Sr. Presi
derife, Srs. Senadores: 

_ Qy._ero deixar, como_ minha última palavra nesta sessão 
legislativa, a Insistência sobre uma campanha -que estão 
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encetando no Norte do Pais pela preservação da nature
za 

Sr. Presidente, ainda nesta semana pronunciei-me 
sobre o assunto e volto a falar sobre o mesmo, vez que a
cabo de ler em o jornal Rio Branco, de 29 de novembro 
de 1984, o pensamento de um ilustre patrício nosso, tam
bém interessadíssimo no problema da preservação da na
tureza. 

Diz o ilustre patrício, Almirante Ibsen Câmara, no ar
tigo intirulado: 

"Desenvolvimento e ecologia 

O Brasil perde por dia 60 quilômetros quadrados 
de bosques e as florestas desaparecem no- País ao 
ri timo de cinco por cento ao ano. 

As informãÇões prCsfãdis durante reunião Oa U
nião Internacional para a Conservação da Nature
za; realizada em Madrid pelo Presidente da Fun
dação Brasileira para a Conservação da Natureza, 
Almirante Ibsen Câri:tarã, Contenaõ-áadOS -airida de 
1980 mas que se conservam atuaiS e impressionam· 
pela gravidade de qUe se revestem, iefletem Uma 
problemática que não pode deixar de ser considera
da na diversidade e extensão de suas implicações e 
como tal merecer- tratamento abrangente e conse
qüente na esfera de príoridade a que faz, realmente, 
jus. 

O informe da UICN, recém publicado, dá conta, 
por igual, de acordo com as exposições e relatórios 
feitos naquela reunião, _de que a floresta atlântica 
brasileira está reduzida a dois por cento da extensão 
que tinha na época do descobrimento. Na América 
do Sul, 40 mil quilómetros de matas desaparecem 
por ano. 

"A prosseguir nesse ritmo de desmatamento -
admitiu o Presidente da Fundaão Brasileira- meu 
País terá ci:inhecido a maior destruição de sua His
tória". 

Sabe-se, aliás, que seis- palses Sul-americanos 
(Brasil, Venezuela, Colômbia, Guiana, Peru e Bolí
via) têm 12 milhões de quilómetros qu"adrados de 
matas tropicais, o qUe- equivale a 24 por cento das 
florestas de tod_o o mundo. 

Há razões cíiii:tiHiciiii pOnderáveis,- rilencionadas 
no informe, a indicarem qUe as florestas tropicaiS da
América do Sul são fatores relevantes para o e
quilíbrio no clima mundial. 

Cita-se ainda a necessidade urgente de salVar as 
florestas do continente, pdis nelas vivem 50 por cen
to das espêcies aniinaiS -e vegetais do planeta, acres
cendo a circunstância-de que o desmatamento ma
ciço e susCetível de elevar o nível de dióxido de Car
bono da atmosfera, fazendo aumentar a temperatu
ra mundial, com efeitos negativos para a ãgricultura 
e, em conseqüência; para o homem. 

A questão aprese.nta-se, pois em uma escala que 
não comporta nos alimentos de alguma forma em 
relação às suas conseqüências atuais e potenciais, 
não podendo ser enfrentada, outrossim, mediante 
providências de rotina, antes através de iniciativas 
com o devido sentido de continuidade e organicida
de, suscetíveis de propiciar Os ·resultados desejados, 
à altura do que a realidade naciOnal, nesse particu
lar, inspira e reclama. 

Quanto ao problema do desmatamento nos ter
mos e proporções em que-no-momento se manifesta, 
é de se reconhecer, de princípio, aS lfmit.ã.Ções e pre
cariedade da própria estrutura fiScalizatória, sob a 
responsabilidade do Instituto Brasileiro do Desen· 
volvimento Florestal. - -

A vastidão do território nacional e a persistência, 
de outra parte, de práticas predatórias que não são 
coibidas, infelizmente, ·na conformidade da própria 
legislação existente, eXplicam em alguns de seus as-
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pectos mais penosos esse quadro contristãdor a que 
o Presidente_da Fundação Brasileira para a Conser
vação da Natureza em termos eloqüentes_se reporta.: 

Atentamos para o alcance de suas palavras no i
nequíV()CO tom de advertência que possuem, reduza
mos os desmaiamento a níveis técnica e ecologica
mente toleráveis, logrando inverter, afinãl de con
tas, curvas tendenciais que se afiguram, a esse res-
peito, franCamCnte inquietadoras. -

Um doS grandes desafios de noSsO tempo, refleti
dos na própria Declaração de Estocolmo, subscrita 
po-r nosso país, consiste e deverá consistir, cada vez 
mais, em coilciiiar a polítiCa de desenvolvimento 
com a defesa de valores ambientais em que se proje
ta a própria dimensão humanística de que não se 
pode dissociar.;' - - -

Por isso, Sr. Presidente, venho neste momento, neste 
fim de-sessãálegislativa, fazer um aPelo ao Senhor Presi
dente da República para que decrete, imediatamente, en
tre,_ as reservas biológicas já criadas em 1979, com a 
criãçãO do Plano do Sistema de Unidades de Proteção da 
natureza, quando foram criados, além dos 18 parques 
nacionais e das 6 reservas biológicas já existenteS~ m-a-iS
lO parques nacionaiS e oiitras reserva:5--bi01ógica-s, algu
mas delas na Amazónia, nós apelamos, neste instante, 
para o Senhor Presidente da República que, antes que 
Sua Excelência deixe a magistrtura magna do País, de- -
crete aS áreas da reserva biológica do Vale do Purus e A
cre, compreendendo as áreas abrangidas por esses rios e 
seus afluentes, a ser delimitada por técnicos, cientistas e 
engenheiros do IBDF e da SEMA. 

Sr. presidente, a razão do nosso pedido é porque con~ 
sideramos que naquela área de nossa Pátria, na Amazô
nia Ocidental, _existe um ec-ossistema amazõnicO que 
d_eve ser preservado. Medidas urgentes, portanto, devem 
ser tomadas, para que não seja muito tarde, Porque a 
destruição aJi está aceleradíssima. Naquela área, Sr. Pre
sidente, é onde existe no País a maior prevalência da 
Bertholletia excelsa, a nossa frondosa castanheira. Ali, a 
presença da castanheira, juntamente com a incidência, 
também g·rande, das seringueiras, se faz de modo endé
mico, e nós temos a obrigaçãO de preservar-para as futu
ras gera_ções essa riqueza incomensurável da Amazônia 
Ocidental. 

Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Senadores~ (Mui
to bem!) 

O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla) - Concedo a 
palavra ao nobre Senador Nelson Carneiro, na qualida
de de Líder de Partido. 

O SR. NELSON CARNEIRj)- (PTB- RJ. Como 
Líder, pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do o
rador.) ---:_Sr. Presidente, Srs. Senadores: 

Nesta Casa, ninguém é mais oposicionista do que o 
Se_nador Luiz Cavalcante, porque é um oposicionista 
dentro das hostes do Governo. Durante toda a sua pre
sença nesta Casa tem S. Ex_• mantido umaposição de ex

. irema vigilância, de discordância nos pontos mais con-
trovertidos e que reclamam uma maior solidariedade d~ 
seu Partido, o Partido Democrático Social. 

Teve como_companheiro o nosso inolvidável Teotônio 
Vilella. Mas, Teotônio deixou _o PDS para poder fazer a 
su-a memorável e inesquecível Jornada .. democrátíc8.~ Na 
sua modéstia, Lili:.:: Cavalcante, daquela bancada, sem
pre deu a sua contribuição em valiosos e documentados 
apartes aos numerosos discursos de oposição aqui profe
ridos:-

Por isso mesmo, Sr. Presidente, ocupo esta tribuna 
para estranhar que, tendo ele viajado, a convite do can
didato Tancredo Neves, no mesmo avião que o levou a 
Maceió, sua terra natal, que ele governou, Õão lhe fosse 
dado o direito de falar no último comfcío da Aliança De
mocrática,-afi-realizado. Para desagraVá-lo, Sr. Pi-esiden.: 

-te, em n_ome dos que acompanham a sua trajetória de ho-
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mem público e de oposicionista constante, é que ocupo 
esta tribuna, neste instante. 

O S-r. Luiz Cavalcãnte- V. Ex• permite, Senador Nel
son Carneiro? 

O SR. NELSON CARNEIRO - Com muita honra. 

O Sr: Luiz Cavalcante - Este aparte é tão conciso 
quão -s-inceto;--pois, a rigor, ele se restringe a cinco piila
vras: limito obrigado, meu caro amigo. 

O SR. NELSON CARNEIRO- Sr. Presidente, eram 
essas as palavras que queria proferir nesta oportunidade, 
em homenagem a um velho companheiro na luta demo
crática. (Muito bem!) 

O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla) - Concedo a 
palavra ao nobre Senaçlor Milton Cabral. 

O SR. MILTON CABRAL (PDS- PB. Pronuncia o 
segUinte_discUrso.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores: 

Estamos, neste ano de 1984, vivendo um excepcional 
momento da vida cultural brasileira, Tratawse da come
moração do centenário de nascimento do imortal poeta 
Augusto dos Anjos, que veio ao mundo em 20 de abril de 
1884, no Engenho Pau D'Arco, na Vila do Espírito San~ 
to, precisamente no local onde hoje existe a cidade de Sa
pé, na Paraíba. No dià 12-de novembro de 1914, ainda 
muito Jov~m._ aos_ vinte e nove a_nos, em Leopoldina, Mi
nas Gerais. falecia aquele que seria uma das maiores exw 
pressões- da poesia brasileira. 

Diante do que se tem falado e escrito sobre este notá
vel g"ênio da poesia, não sf:ria admissível que um repre
senümte da Paraíba nesta Casa do Congresso NaciOnal 
deixasse de dizer algo. É o que me proponho neste ins
tante, dando continuidade às admiráveis manifestações 
do Senador Humberto Lucena, e dos Deputados Ernany 
Satiro e Raymundo Asfora, no Congresso Nacional, a 
respeito da magistral- e personalíssima realizaçãO lite
rária que se constitui no único livro lançado por Augusto 
dos Anjos, no Rio de Janeiro, em junho de 1912. A obra 
que o autor batizou símpresmeitte- de "Eu", acreScida -
dos poemas recolhidos pelos amigos, vem, desde 1920, 
em mais de -30_edições, -apresentada com a denominação 
de "Eu e Outras PoesiaS." 

Como geralmente acontece com as inovações cultu
rais, a obra de Augusto dos Anjos não obteve, na época 
de sua estréia, maiOi- repercussão. Poucos foram os regis
tras na imprensa, e. escassas as opiniões de críticos da 
maior projeção. De fato, foi apenas notada discretamen
te ci aparecimento do estilo novo, criado pelo chamado 
"pcii!ta âa mOrte",- um -desconheddo vindo da distante 
prOvíncia, enfocaOdo temas até então desprezados, como 
bem acentua Antôn~O Torres, ao comentar, ein 1914, o 
surgimento do '~Eu". "O Mundo tem sido cantado, mas 
nos sf:us aspectos exterioi-es, nõs seus fulgores superfi
ciais, no brilho dos astros, na verdura das selvas, no azul 
dos- mares, no multiColorido das flores, na monotonia 
sempre nova das formas femiilinas ... " "Erã preciso 
cantá-lo agora nas suas lutas interiores, animando os 
cciinbates drarr:iáticos da- sua Cvoluçãõ orgânica ... " 

Apcsar-Cfa ie5istência inicial, pouco a pouco, o livro de 
Augusto foi se -impOndo, em que pese à restrita leitura, 
devido a pequena edição. Somente chegou à Parahyba 
uma meia dúzia de exemplares. O -poeta, no dia 13 de ju
nho de 1912, escrevia à sua mãe dizendo-lhe que "o Eu 
tem escandaJizado o superficialíssimo meio iritelectual 
daqui." Ademar Vida!,_ historiador e romancista, ex
aluno e amigo íntimo da família, provavelmente um dos 
mais profundos conhecedores da obra e da personalida
de do autor, reconhece que os jornais publicaram sim
ples registro, porém o Pais, a Gazeta de Notícias e o Jor~ 
nal do ComérCio mostraram interesse pelo "li~ro estra
nho --únicO na literatura nacional pela sua composição 
Hrico-científica." "Comentaram a linguagem do poeta 
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como sendo um meio de chamar a atenção." Sem decli
nar nomes e datas dessas manifestações, arremata Ade
mar Vida!: .. logo sentiram a grandeza da obra ... e trata
ram de dar as mais nítidas demonstrações de admiração 
em críticas, geralmente laudatórias." 

Ferreira Gullar, a propósito, observa a mudança de 
qualidade da poesia brasileira na passagem do século: 
"Para aprendermos a contribuição de Augusto é preciso 
situâ-lo no tempo; como era a poesia brasileira?" Naque
la época predominava o parnasianismo e-o simbolismo. 
duas tendências a que Augusto não se filiou. "Augusto 
rompeu com a linguagem poética em ·voga," afírlna 
Gullar. Outra abalizada opinião ê a de Álvaro Lins. •'Em 
1914, referindo-se ao ano da mort(: do poeta, estávamos 
no mundo inteiro em vésperas de uma renovação cultu
ral... explica-se em grande parte o pouco êxito de seu li
vro ... por essa circunstância de corpo estranho aos pa
drões c-orrentes". 

"Ele se tornara uma espécie de introdutor do natura
lismo na poesia brasileirà, valorizando temas prosaicos 
ou até repulsivos, empregando palavras tidas como feias 
ou sujas ... mas a poesia de Augusto dos Anjos era ess..en
cialmente a sua expefiênéfa pesso"al", 

Sr. Ptesidente, Srs. Senadores, li apenas uma pequena 
parte do que se publicou sobre Augusto dos Anjos. Mas 
o que passou pelas minhas mãos for- Suficieiúe para 
compreendê-lo e capacitar-me a este pronunciamento. 
Sem dúvida, a obra de Augusto dos Anjos resulta deva
riadas iilJluências, que incidiram fortemente sobre o seu 
sensível temperamento:_ o meio familiar, a pámeira e alU
cinante paixão- amo_rosa; o -seU apegó à famnia, a crise fi
nanceira que o fez perder o Engenho Pau D' Arco, o 
meiO iiüelectual afetado pelas sensacionais descobertas 
da ciência e pelas inovações das correntes de pensamento 
evolucionistas e materialistas. 

O meio familiar 

Interessante é a observação de Humberto Nóbrega 
sobre as diversas facetas da personalidade do poeta: 
"Humorismo, lirismo, crença, embora estas reapresen
tem maior pai-cela de suas manifestaÇões acentUadamen
te de tristeza, mágoa, aflições, angústias~ revOlta, derro
tismo e excentricidade". Está claro, pelo que se sabe da 
sua infância e juventUde, qUe ~Uito grande fof-ã:Tnfluên
cia do_ ambient~ fa_mjJiar para que tais manifeStaÇões se 
proj~tassem. _ _ _ ~ , . _. ~--~-

José Lins do Rego opfna igUalmeMte sobre o meio que 
envolvia Augusto pOr volta dos ano~ 1900, quando este, 
aos 16 anos, iniciou os ~tudos de humanidades no_Liceu 
Paraibano, No_ ano seguinte, quando ele ex.ibia as suas 
primeiras composições, comenta José Lins: ~·a casa gran
de era vasta, de muitas salas, na senzala ao lado, o enge
nho d'água lá embaixo, _o canavial na várzea e, pelos al
tos, o agreste, onde floriam no verão o Pau D'Arco roxo 
de 'outubro, e os Pau D'Arcos amarelos de novembro.~· 
''Ol10mem ma&ro-n~scera a.li .... fo!._~:'!!n9 do_ ~ngenhQ." 

"O pai de Augusto, o advogado Alexandre Rodrigues 
dos Anjos, é um letrado ... ele não tira a gravata do pes~ 
coço, .. _ sabe latim, sabe grego, sabe ciências naturais". 
"A casa não era alegre, Qs filhos do dol!tPr, todos sem o 
gosto da terra, sem a vocação para os trabalhos rudes ... 
todos _ouviram o doutor a falar dos clâssicos". ~ _ 

Contrastando com a atmosfera intelectuali~ada doca~ 
sarão incrustado nas terras úmidas de releva: suave Qo a: 
greste acatingado, a poucos quitômetros do litoral, via~se 
o atrasado interior da Parahyba, passando por grave cri~ 
se econômica, que subjugava o engenho mal administra
do pelo advogado Alexandre. 

"0 rapaz Vai estudar na Capital, enquanto gradativa~ 
mente Q_ empobrecimento toma conta Q_a família. O Pau 
D'Arco~hipotecado, os jUros crescendo, e o doutor pu
xando pelos filhos mais moços". Alguns críticos apon~ 
tam o crônico pessimismo do poeta como r~_sultado des
sas dificuldades sofridas em sua mocidade, assistindo à _ 

lenta e gradual queda da economia domêstica, A falência 
do pai, em 1900, o afetou profundamente. A gragílima 
situaç_ão financeira a que ficou submetido tornou~se uma 
constante para o resto de sua vida_ 

_Qutros consideram como causa principal da sua per
turbada vida familiar o caso da Amélia. Antes de _casar 
_çom Esther f'ialho~ o poeta teve muitos amores. Amélia 
foi_ a grande paixão, provavelmente o primeiro e grande 
amor de sua vida. Mas Amélia era uma humilde criatura, 
empregada doméstica na casa de seus pais. A mãe, movi~ 
da pelo orgulho doentio .a que se refere Horácio de Al
meida, lhe marcava o comportamento1 e por isso foi e
ílérgica na reação. A moça teve de casar-se com Qutro, 
pois sua condição social não permitia que o autor do mal 
realizasse os ~eus desejos de .com ela contrair matrimó
nio.'! Conlentâ. Adeffia_r Vida! que este episódio se cons
tituiu na grave crise que abalou o jovem Augusto, afe
ta_odo profundamente os seus sentimentos. Amélia esta
v:a_com 1.7 a!lOS, era Qo!lita, morena clara, cheia de viço, 
e que se afeiço_ara perdidamente ao namorado" ... o se
ilhorzinho para quem se envolviam todas as atenções, 
porque era extremamente intefigente e sentimental, brin
calhão e comunicattvo ... " 

A moça foi afastada para longe, e comenta-se que ela 
estava grávida, "O estado d'alma do poeta complicou~se 
pela desgraça do amor desfeito; e istõ teria cOnvulsiona
do a sua personalidade ... e desde aí", concluiu Ademar 
Vida!, "tudo indica, os rumos se alteraram ... desenga
nos, desilusões, amarguras ... têm uma úrilca Orfgem:~ A
mélia". 

Augusto, nos seus primeiros pOemaS, ·aillâa escritos no 
Engenho Pau D' Arco, !llostra o seu remorso e a sua dor. 
Proclama_ a contra_riedade cçmtra oi_pais, dizendo: "os 
que cansados de viver na paz de Buda ou inflamados de 
preconceitos de nobreza, se encheram de humano orgu
lho, e quais guerreiros priscos contra urna imb~le c_riatu
ra que_ao amor se rendera, entraram em concerto para a 
consumação da tragédia". 

O poeta dramatiza a perda de sua amada como o fato 
m_ais doloroso e arrasador de sua juventude. Horácio de 
Almeida empresta muita importância a esta atitude, "co
mo quem afasta de si a visão terrível de um drama ma
Cabro, guarda-se o poeta, mui cautelosamente, de des
cobrir o motivo cruciante d_o seu trabalho poético, dei
x.ando entretanto a perceber, em cada simbolo, em cada 
imageih de sentimentos dissimulados, um fragmento da 
realidade que abrasava o seu mundo interior". 

t preciso salientar que Augus-tO, em nenhum momen
to, esconde a sua dominante frustação. De fato, está nos 
primeiros versos, de forma nítida, a augústia que por'al
gum tempo o envolveu arrasadorame_nte. Augusto, en-

- tretanto, soube reagir, ~eja para diminuir o lmpácto que 
sofrera, seja- pó r pUro o-rgulho de mostrar-se superior ao 
sofrimento, ou ainda para ceder à pressão que lhe movia 
a mãe, a ponto de levá-lo a admitir o -eiTó e totiiã.i'-~e um 
ãrrcbpendido. Neste ponto, a sua subffiissão à autoridade 
m:ãterna -ãlCanÇà--o áPice, asSim justíficandó-sé: ~'Porque 
me de_u.cOnsciência dos meuSoãtos". 

Isto não o fez diminuir Q profundo afeto que dedicava 
ã sua mãe, em que pese ter havidO murmúrios a respeito. 
Este amor filial não poderia ser mãis claro, córrió de
monstra a extensa correspondência que o poeta a ela en
dereçou. Numa dessas .cartàs, ele comenta a inteireza do 
seu afeto particular: "a feto tãO grande e tãO -santo, ha 
nobreza inconfUndível de sua substância, que não receio 
absolutamente aquela bruta dilaceração orgânica produ
zida pelos comentários mutUadores do mundo". 

O meio intelectual 
AUgus~o di!sPertou para o mundo numa_atmOsfera 

muito propícia ao estudo e à refle:-.;ão. A casa grande do 
Engenho P_au D'Arco oferecia vida mansa, tranqUila e si
lenciosa. Tal como seus irmãos, não tinha Vocação para 
lrabalhar a terra, preferindo dedicar_ seu tempo aos ti
~ros) qJ!e o pai, um assíduo leitor dos clássic.oS da litera
turaL tinha Ctn SUa bibliOteca particular, 
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Assim, a distração de Augusto era ler hor:~s seguidas, 
todos os dias. Acresce que um irmão de seu pai, farma
cêutico de profissão, vez por outra, alimentava-o c_om 
novidades literárias e científicas. Era nesse ambiente, a
parentemente isolado, que o poeta ia sabendo das im
pressionantes e sensac_ionais descobertas das ciências físi· 
case naturais que erripolgavam aqueles últimos anos do 
século XIX. De fato, quando Augusto entrou na idade 
que lhe permitia entender as coisas, a partir de 1890, era 
freqüente o aparecimento de novos conhecimentos. 
Realmente o mundo estava passando por grandes trans
formações políticas, econômicas, e especialmente nas 
ciências e organização da produção. A América Latina, 
a _I_ndia, a China e Africa do Su_l começavam a despertar 
grançi_~ interesse para investimentos, e para essas regiões 
se dirigiam aS atenções. O Hemisfério Norte, nas dêca
das de 1890/1900/1910, experimentava o nascimento da 
produção industrial racionalizada, cuja eclosão aconte
ceu em 1914, com a I• Grande Guerra, ocasião em que as 
noviêiad~ d~~Cténciã e d? tecnologia permitiram colocar 
em serviço ativo o avião, o veículo autornotorizado, a 
comunicação pelo rádio, etc ... Naquele período surgia a 
met,alurgia do aluminio, a borracha vulcanizada, o telé
gr<iro serri fio, êntre outros avanços. 

Vale destacar, por exemplo, o espetacular võo que 
Santos_ Dumont_ fez em 1890, num aparelho mais pesado 
que o ~r, em torno da Torre Eifel. A radioatividade na tu~ 
ral, em 1896, era revelada na França, por Antoine Henri 
Becquerel. A eletricidade tornou-se ac~sível, em 1890, 
quando Thomas Edson, nos Estados Unidos, começou a 
fabricar geradores e lâmpadas. Algum tempo depoiS, em 
1895, o pruSsiano Roetgen descobria o Raio X. Em 1896, 
ãpós a morte do sueco Alfred Nobel, o descobridor da 
nif.rOcehilose e· Oa dinamite, foi criado o prêmio Nobel, 
para quem mais se destacasse, a cada ano, em alguns 
campos da c_iência e da cultura. 

A biologia ganhara outra importância com o ad_vento 
da teqria do inglês Darwin- que considerava a seleção 
naturãl como o principal fator da evolução dos seres vi
vos- e com os aperfeiçoamentos introduzidos pelo ale
mão Haeckel, que, segundo o próprio Darwim, "Q mais 
entusiasta dos seu~ propagandistas''. lançou uma teoria 
evolucionista muito mais ampla. Outro_ que exerceu 
grande influência foi Herbert Spencer, o filósofo inglês, 
t~ódco _do evolucionismo, que pregava o "laisset:-faire", 
e_ a concepção da unidade de todas as ciências.._ Ele deu 
~xtrao.rc;f.inárip impulso à Biologia, à Psicología e à So
ciologlá, 

Jo.sé Américo de Almeida fez acentuar a coincidência 
dos anos de formação da personalidade cultural do poe
ta "com_o sopro de outros ventos"_. A sociologia e a psi
cologia, nesse_ período, diz José Américo, "deram passos 
adiante''. "A histórl<i." aprofundou-se, o poeta 
apaixonou-se por esse materialismo qUe elevava a ciência 
a o-utra categoria." "Havia uma ligação: tudo era hipóte
se, tudo era fantasia ... seu ambiente estava povoado de 
sábios e fantasmas''. 

e..o mesrilo tempo, acontecimentos políticos trascen~ 
dentais ocorriam_ ng Brasil, a começar pela abolição da 
escravatura, em 1888, a proclamação da República em 
1889, e os reflex.os da .crise mundial dos anos 1910 a 
1914, quando estourou a 1' Guerra. Foram anQs agita
dos por radicais mudanÇas políticas e sociais, que envol
víam, com a abertura de novas perspectivas, a eri~orme_ 
curiosidade dos eStudantes, ao encontrarem nas ciências 
sociais muito mais atração do que nas ciências exatas, 
onde as carreiras técnicas começavam a ganhar estrutu
ra. Era, pois, muito natural que este "sopro" das corren
tes de pensamento filosófico eX.ercisse fortíssima influên
cia, sobretudo para Augusto dos Anjos, que jâ era um 
iniciante das teses _evolucionistas e materialistas. 

A vetêiade ê que ó estudioso Augusto dos Anjos, ao 
atingir a adolescência, passou a ter sua mente, como bem 
abservada..José Américo, "Cheia de física, quimica, his~ 
tóriu natural.. só pensava nisSo". ''A Preocupação 
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científica agarrou esse espíritO_analliico. foi con_sta_nte ~ 
obsessiva." Ele assinala ~sa forte inclinaçllo em "VerSos 
de Amor" quando diz: .. Eu que idolatrO o estudo ... " 

Do Liceu Paraiba._no, onde fez o curso de humanida~ 
des, Augusto se transfere para a Faculdade de DireitO~ 
em Recife. Aí encontra a mesma atmosfera intelect_uali~ 
zada, fortemente impregnada das novas correntes de 
pensamento, e culto aos idosos que pontificavam nas 
ciências e nas artes. Antônio .Houaiss ressalta os expo
nenciais persOnagens da poHtica e da cultura brasileira, 
que naqueles primeiros anos deste século .exerciam gran- _ 
de influência no meio estUdantil,. Ele ~i ta, entre outros, a 
presença de Alufzio de. Azevedo, Macl;Jado d~ Assis, 
Coelho Neto.,. Olavo _Bilac, Vicente de Carvalho, Joa· 
quim Nabuco, Rui Barbosa, Euclides da C.unha, Epitá· 
cio Pessoa e Alvaro Uns. 

O ·"Eu" do poeta vis-to de fora 
O que antes foi aqui cOmentado reforça a conyícção de 

que Augusto dos Anjos sofrera um processo de evolução 
radical ao viver dois mundos distintos: primeiramente os 
anos de confinamento na biblioteca paterna, na Casa 
Grande, submetendo-se .a um isolamento C.OJ:JseqUente 
do afastamento de AméJia e da situação finandeira...do 
pai. Segundo, o período de vida posterior aos 17 an·o~, 
.quando ele encontrou~se com a· realidade .do. totidiano e 
passou a ver não o munclo do qual se devía fugi i ·e sim o 
mundo que se .devia tranforrnar. A sua linguagem pOéti
ca pwcura exprimir a complexidade dessa nova postura. 

José OítiCica,· aniigo de Augusto, dizia~ "o que mais 
amargurava era a injustiça social soHçita em premiar oS 
ruins. dourar as falcatruas, entramar os endinheirados, e 
avaríssima c.om os: hOneStos, os·sonhadores, os restos de" 
entendimento e coraçã_o". 

Ademar Vida! focaliza o espírito democrãtico do po~
ta, muito . .sincero em .sua.s exte.r.io.rizaç~. <•Ete apreciava: 
sair em visita a seus amigos humildes que moravam em 
palhoças"." Afeiçoara-se a eSSa ge.nte ... comendo de casa 
em casa. não rejeitando a convites". "Desses amigQs 
anônimos, franciscanamente na: miséria, recebia jm~Seil
te.s: pintacilgos, curi6S, pa:üt1ivas;em pequenas gaiolas 
-e era·certo que, mal safam, o poeta tinha o gosto de 
soltá-los". 

''Ao contrário do que muitos falam, Augusto fOi ·um 
rapaz alegre, n1io perdia as iióiteS de feStas, era J)i'oCiità=
do para versejar". "Os seus improvisos coil.stil.uía.!Jl 
atrações: Era um extrovertido. Nas festiilhas de Nossa 
Senhora das Neves, na Capital, «Já estava o poeta", ti
rando conversas com as vendedoras de tab\lleiros, ou 
com as meninas mais recatadas. Ele circulava entre "~s 
duas sociedades", sem estabelecer diferenças." 

.. Nas quintas-feiras,·gostava de freqUentar a retreta no 
jardim público. Era figura que se encontrava em compa
nhia de Oriis Soates-;Cels-o Mariz, Raul Machado, e ou
tros. Tinha suas namoradas. Passional... cp.eio de caute
las, desprezando aventuras com escândalo, agindo na 
sombra, mulherengo discreto. Mas, falava muito, e d.i-
ziam que ele exagerava." -

Ele estudou os idiomas francês,-inglês e espanhol, sem 
contudo pratica-los. Escreveu às Academias de Ciêncías 
da França, Espanha, Portugal e Itália fazendo consultas, 
e obteve respostas. 

Naqueles tempos havia um especial interesse em fazer 
jornais, que mexiam com áVida proVinciana. Isto acon
tecia na Capital e no interior. Augusto era. um assfdu·o 
colaborador. Até em casa, no pequeno círculo do Enge-
nho, ele brincava com os irmãos fazendo jornal. 

O poeta tinha grande altivez. "Não era. covarde, em
bora fosse franzino, de· pOrre-·eS·quclético. Mostrava-se 
normalmente, ser alegre, .exibindo um ar dt:: autocon
fiança", com~nta Ademar Vidal. Outro cometâ~i9 trata 
do seu espfrito polêmico, do gostó pelo debate. APareci;
nas ruas e praças partiCipando de discuções. Embora fos~ 
se reservado, ele inflamava-se ao ser contrariado . .Entre-
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tunto, Jl maiori~ dos escritos falam que a lu~a enfrentada 
_pelo poeta fixou-lhe uma imagem de homem triste, um 
ar çle.melancolta, embofa··re;,elada mais oSiensiV3.ri1énte 
para os amigos íntimos. 
. A respeito dessa propalada tristeza, Orris Soares, con
temporâneo e companheiro de Au.gus.to, fa,zia realçar a 
i_magem do homem triste, o que lhe valeu a alcunha de 
Doutor TrlSteza.-. -

Por sua vez, Gilberto Freyre, ao interpretar. os poemas 
do "Eu", destaca ern Augusto o atroz pessimista: .. o 
rri"undO-Para ele não era a alegria da criação nem a festa 
de renOvação-; mas constante dissolução de vida - da 
vida mais nobre e da vida mais vil, apodreCendo diante 
de seus olhos". 

As razões desse pessimismo encontram em Horácio de 
.Almeid<!.,!l.ma curiosa interpretação. Este biógrafo parai
bano salienta a desordem nervosa do poeta como sendo 
uma conseqüência do traumatismo moral que sua mãe, 
airldõJ grávida, sofrera com a perda de um irmão. Era, 
rio! e_st~ :rnte.!"pre_ta_ção, uma questão he«:ditãria. 

Na realidade, como acentua_ Gilberto Freyre~ "nada 
existia em Augu_sto dos Anjos, fora deJe mesmo"_. J::xistia 

...apenas o seu "Eu e a sua sombra ... era estremarnente 
sensível a t!JdO que lhe parecia sordidez''. O mundo do 

jiexo era par<! ele um mundo. sórd.ido, __ em que o homem 
só fazia dçgradar-se ~uma espécie de !~ma: "lama da ca:r-
ne". 

Em seus poemas, o sexo aparece sempre manchado de 
culpa ... encontrou desde menino nessa, suprema manife:s
tliçàO de vitalidade um gosto áspero "e amargo de vene-
no" 

_ _»ilbt:rto Freyt:e.rm sua acurada.observação abo~da o 
complexp de infériOridade, e.que os poemas denunciam 
o seu sadismo, ou antes, o sell masoquismo. ~'Augusto 
~dOs ~njos esCreY_eu livremente s_obre assuntos morbi
dos" .. "Lembrando St.rindberg- o seu pessitnismo poe
tico --escreveu, entret.anto, sobre esses assuntos sem 
qualquer intenção de reforma social ou moral". "O seu 
poem-a- o" Deus Verme- é mais fo~te, n.o seu·tc:;rr.(vel 
masoquistno - olfativo, do que o verme conquistador de 
Poc." Concl.IJÍ Gilberto Freyre dizendo que "a tísica, no 
caso de Augusto, pôs-se entre as. duas supremas· deci
sões", tal como disse Barhey D'Aurevilly, comentando 
u~m li vi-o de~BUnde\air~- c!epois de semelhante livro não 
resta mais ao DJitor do que.escolher entre a boca çie uma 
p.iSto!U-e Os pés de uffia cruz". Desde os vin(e e· poucos 
ailOS'Qúe efe VIa: a Sua ·sorri6fâ iliagra a caininho da Cas.a 
do Agra, a velha casa funéra.ria do Recife" ... __ " . 

Q.uant~à~••tr~i.~~:~ .• ÁdÇ;uar VicÍal d~afi_a qUe~ pro_ve 
a sua. ocor-rência e con.cllil:. "Os sius crl~iccis atribueni-a 
angústia de_su.as poesias a um estado fisico d.e decadência 
.orgânica, ocasionada por minaz e prolongada enfermi~ 
d=ade - a tuberculose". Assegura o escrito_r com toda ên
fase que Augus.to faleceu de súbita pneumOnia dupla, 
conforow atestado assi.n9o pelos mêdicos de Leopodina, 
Dçs. Cu~tódip_JU!Jq~;~~ira, Fel!_p_e N~ne~ Pinheiro e Costa 
Velho .. "Este_ê outro ponto que me parece.esclarecido: 
Augusto não morreu_de turbeç.ulose. ]'Ja numerosa .. cor
respondê!"Jcia, inclusive_ a última carta despachada em 
Leopoldina, não se lê Uffia- i3."nica palav'ra sobre esta ou 
outra doença grave. 

Ademar Vida\ rechaça essas opiniões afimando que 
Augusto jamais viveu mergulhado em tristeza, ou pessi
mismo, enlbora confesSe -que nO perioôo ein ·que o poeta -
viveu na CaP"iial do Estado, momento em ·que o conhe
ceu, ele, Adem ar, era um menino, e o que soube depois 

- foi atraVés das conversas com os familiares do poeta, e 
dele.c; recolheu valiosíssima documentação. Pªrece-me 
que Augusto realmente mostrava-se ora introvertido; 
dõfnínado peiãS inCertezas da sua vida profissiCifial com 
ã·s ·púl-rwnentés dificuldades de subsistência, ao nível que 
tinha experimentado nos_ saudosos dias de vida mansa e 
~ômoda no _ _f'au O' Arco~ apenas, ent~ecort_ada p_elos pre-
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zeres do amor e da Leitura de bons livros, ora, confortne 
· a ocasião, exíbi:i bom humor e contagiante alegria. 

- É o próprio· Adem·ar Vida! que, em relação a esse as
pecto de dupla personalidade, termina reconhecendo~ que 
o poeta tinha uma dosagem filosófica mais forte de sofri~ 
mento que o comum dos homens. Para uns se manifesta
vam de forma c.alo_rosa, comunicativo, para outros, os 
mais íntiruos, abria sua alma. 

A-extensa correspondência que Augusto remeteu à sua 
··mãe a partír ·de agosto de 1900, cujo odginais Ademar 

Vidal póde coletar, comprova por demais o alto apreço, 
c~arinho, e aié .veneraç-ã.o que a ela dedicav.a. A última 

- -dessas missivas tem data de 20 de outubro, apenas vínte e 
dOis dias antes de . .morrer .. Nesta farta correspond.ê.nçia, 
verifica-se éom exuberância como o poeta, um extrema
do sentimental, manteve todo o tempo o maior apego à 
suã mãe"t irmãos, trque vem desmentir aqueles que o fa
z-iam um indiferente à sorte da família, notadamente à 
sua enérgica mãe, que um dia o afastou pata sempre de 
Amélia, a SrandC: paixão de sua vida. 
- Genny Cândido rC:aiça com aguda perspicâcia·a técni

ca aplicada por Augusto em manipular termos científi
cos e filosóficos, sem deixar que estes demonstrassem 
qualquer vinculaçào com idéias politicas. O autor de "A 
Circustáncia FilosófiCa" cita a aftrruação de Eudes Bar
ros;de que "as doutrinas filosóficas e científicas que pre
dominaram no começo deste século não influenciaram o 
poeta. paraibano no sentido de uma indicação de rumos a 
seguir, mas·de certificação de fundamento a convicções e 
ccmcef,ções próprla·s-, emprestando~lhe a· ·respectiVa· ter
minologia como uma espécie de indumentária verbal. .. " 
Em verdade. augusto conhecia bem uma e}tensa termi
nologia científica, e tinha muitas horas de leitura de 
grandes filósofos e clássicos da leitura universal. Isto lhe 
permitia utilizar certos termos colocados adequadamen
te em seus versos. 

Deduz-se d~ leitura da numerosa crítica que o poeta 
buscava inllis o ineditismo como forma de projetar seus 
vcrS"os, ·em meio a uma atmosfera como aquela que rei
~nava··no COmeço·· deste século, na capital da Paraíba, em 
Rec.ife c. atê no Rio de Janeiro, dominada pelo romantis
mo e o !irismo das coisas apaixonantes da vida. 

. Devo r~petir a observação de que a magistral obra de 
AugUsto dos Anjos resultou de fortíssimos fatores ·que 
influenciaram a jovem mente do autor, em um mundo 
sob grande.s e rápidas transformações e.conômicas, so
c.iãis e pO\lticas. O sensível temperamento do poeta não 
poderia deixar de assimilar os reflexos das mudanças, 
notadanlente no mêiõ intelectual afetado pelas sensacio
nais descobertas da.ciêncla e pelas inovaçôes das corren~ 
tes de pensamentos evolucionistas e materialista, que 
marcaram a última década d.o sécy.[o XIX e primeira do 
século XX, 

Os acontecimentos que envolveram o ambiente fami
liar, o confinamento dos primeiros anos, a profunda de
cepção do primeiro amor, as dificuldades de vida impos
tas r)efu decadên.cia econômica dos país, juntandQ.-se 
CQI]lO uma resultante de forças, levaram-no, sem·dúvida, 
a produzir um entendimento do mundo, revelando nas 
curiosas e inusitadas imagens. Era um poeta de rara inte
ligência e do.t.ado _de aguda sensibílid.ade, que 
exteriOrizava-se .de forma invUlgar, entre extremos de 
tristeza e de pessimismo no que escrevia, e de bom hu
mor e·contagian-te ãlegria no relacionamento pessoal. 

Em resumo, vê-se, claramente, que a personalidade de 
Augu.sto foi marcada com rigor por alguns fatores pre-
ponderantes que modelaram o seu "Eu": o biótipo -
_çom as ca~llcterísticas constitucionais de natureza here
ditúria; as amarguras que sofre.u na juventude; o peso 
das diliculdUdes financeiras que passou a carregar sem 
de.~can.so; e a innuência do meio intelectual de uma épo
ca sob ojmpacto das desc.Qb.ertas científicas e a força do 
pensa~e_nto evolucionista. t: a conclusão lógica. d9 que 
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foi dito e escrito tOil'íffiais seriedade sobre este notávd 
gênio da poesia brasileirri.. 

No mundo conturbado em que hoje vivemos, de mi
lhões de _desempregados, e até de condenados à morte 
pela fome, de milhões de desaj~stados, e_até condçna.dos 
a existir sem viver, eiS versos~de Augusto dos AJ!jos, e§
critos- há 72 anos, estão tão apropriados à nossa 'época 
que nos conduz à conclusão final de que, a despeito de 
tanto progresso material, a humanidade deixou-se estag
nar quanto ao desenvolvimento de seus próprios valores. 

Os versos do notável poeta paraibano levam-nos à re
flexão: o qUe fazer? COmO ãgir para-inverter esta eSj:lé"Cta
tiva? 

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

O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla) - Concedo_ a 
palavra ao nobre Sen~or Fernando Henrique Cardoso. 

O SR. fERNANDO HENRIQUE CARDOSO -
(PMDB - SP. Pronuncia o seguinte discurso.) -:.- Sr. 
Presidente, Srs. Senador.es: 

A campanha sucessória está praticamente ence~-;:da. -
A vontade do povo, que seria expressa, sem qualquer 

dúvida, a favor do candidato do PMDB em eleições di
retas, está sendo ratificãda de maneira consagradora no 
Colégio EleitoraL 

E as idéias, que serão transformadas no programa do 
futuro Governo, coriieçam agora a tomarC'orpó nos dife
rentes pronunciamentos do candidato Ta.ncredo Neves. 
Elas não são propostas elaboradas por um grupo fecha
do de técnicos desvinculados do&. reais anseios do País e 
de nosso povo. Ao contrário em inúineros SeminárfOs~ 
promovidos pelo PMDB, foram minucíosamente discu
tidos os mais relevantes as~untos de_ interesse direto d_a 
população como, em especial, saúde, alimentação, agri
cultura, educação, economia. 

Todo esse acervo de idéias e propostas foi e-iri grande 
parte incOrporado aos sucessivos pronuncíamentos fei
tos por Tancredo Neves na campanha e cobrem algumas 
das ãreas mais relevantes da atuação governamental nos 
próximos anos._ 

Podemos aqui lembrar os posicionamentos adotados 
no tocante aos graves problemas da agricultura, edu
cação, sâude, informãtica; às questões relacionadas com 
um possível pacto s-ocial com os trabalhadores e com 
uma nova atitude do futuro Governo em face da classe 
empresarial: às bases institucionais que-delineariam uma 
nova República e, finalmente, ao setor externo- políti
ca exterior, renegoCiação da dívida e trocas comereiáis. 

A imPortância e O Sighificado do pronunciamento fei
to, na semana passada, no simpósio orga"flii3do pela <t:o
missão de Relações Exteriores da Câmara dos Deputa
dos, sobre política externa, levaram-me a fazer uma re
Oexão sobre o a.s_s_y_n_tQ, não só para assinalar a ampla re
percussão alcançada, como também para reafi{mar os 
principats conceitos e diretrizes apresentados. 

O discurso sob~e política externa não foi diferente1de 
outros jã feitos pelo candidato Tancredo Neves, no que 
diz respeito à sinceridade de propósitos, franqueza e ób
jetivldade. 

Nos contornos básiCos das idéias sobre-política eXtér
na, ressalta uma linha de coerência que c·omeça no pro
grama do PMDB e na proposta de governo "Esperança e 
Mudança" e que passa pelo memorável discurso na Con
venção do PMDB e pelo importante roteífo consubstan
ciado no documento "Compromisso com a Nação," as
sinado quando da constituição da Aliança Democrática. 

O futuro Presidente Tancredo Neves reafirmou seu 
compromisso de executar a politica externa de seu GO
verno levando em coo ta os principias gerais consagrados 
em todos os documentos programáticõs partidários: 

-independência e não alinhamento ~m relação a blo
cos ou grupos de países; 
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-:::-_pr~servaçã.o da soberania pela'' busca do interesse 
nacional e pela reafirmação do princípio da auto"determi
nação e de atuação em favor da paz; 

-oposição firme às intervenções militares ou veladaS 
a qualquer pais; 

-luta pela defesa dos interesses dos povos subdesen-
volvidos: ---- -

-reconhecimento de diferençaS reais entre os·estãgios 
de desenvolvimento dos países em desenvolvimento; 

-defesa de soluções globais a serem negociadas Jir: 
memente com os pafses desenvolvidos para os principais 
problemas que nos afetem no contexto financeiro e co~ 

- mercial; 
-defesa_ dos preços das matérias-primas e produtos 

agrícolas exportados e luta contra o protencionismo; 
com esse pano de fundo, Tancredo Neves traç_ou de for
ma nítida ~s principais prioridades da política externa de 
seu governo. 

- Manter o diálogo e formas de ~elacionameflto ex
terno baseiidos na cooperação e nãO na confrontaÇãO ou 
busca de liderança e hegemo~ia; 
~Contribuir Para a paz e a redução das tensões inter

nacionais e também para a reformulação das normas de 
comércio e das finanças internacionais; 

-Atribuir ênfase especial à diplomacia bilateral, com 
particular relevância para os- países do continente ameri
cano, com o objetivo de ampliar a integração política, 
econômica e comercial; 

- Apoiar as iniciativas políticas para o restabeleci
mento da paz e da tranqUilidade ná Améríca Ce-ntral:-

- Da r atenção particular ao relacionamento com os 
EU A, pelo crescente contencioso ~.xistente entre os dois 
países, e ·pela importância da participação desse país no 
encaminhamento dos problemas relativos à renego
dação da dívida externa- e a manuterição da tendênCia 
siiperavitária na balança comercial; 
-- lnterisificar o relacionamento político, e"conómícó, 

comercial e teCnológicO com as demais nações da Europa 
ocidental e- oriental~_ da África e da Ásia. 

--Ampliar a ênfase política nas negociaçõeS da dívida 
·externa, secundando os esforços iniciados ~m Cartagena, 
befn assim nas neg<?ciações corrierciais, éth- foruns apre~ 
priados, como o Gatt. - - -

Particularmente significativas foram as definições fei
tas pelo candidato Tancredo N~es quanto ao papel que 
o Itamaraty deverã desempenhar na próxima adminis
tração; 

O MRE deverá ter uma atuação maiS ativa a fim de se 
. In-tegrar-:- de forma mai~ efetiVa,- na Vida polítiCa naciOnal 

e, ein lin.ha com ãs preocupações predominantes na s()
ciedade brasileira, voltar-se, em especial, para a atuação 
no campo econômico, por meio de um desempenho mais 
desinibido nos campos financeiro e comercial externos. 
O ltamaraty deverá assim ser chamado a emprestar sua 
eXperiência negociadOra, juritiuUente com os--ffiiflistéríos 
da área econômica, na execução das políticas que vierem 
a ser definidas com o objetivo de abrir novos- mercados 
para nossos produtos; e de discutir em bases mais-realis
tas as formas de amortiZação da dívida. 

A política externa do novo Governo dc,werá ser_inseri
da no contexto da política interna, pela crescente inte
ração entre ambas, emergindo no processo instituciorial 
de mudança com características próprias baseadas no in
tereSSe nacional de hoje e em realismo p-Olítico. 

As perspectivas que p~d~rão ::;e abrir para o Brasil no 
cenário internacional vão depender do grau de sucesso 
das medidas que vierem a ser adotadas diante dos 
problemas gerados pelo peso específico do Brasil e pela 
complexidade crescente dos problemas externos. A polí
tica externa, para ser"independente, deverá, com realis
mo, ser exercida com o máximo possfvel de autonomia 
dentro da dependência e das limitações e vu!nerabilida-
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des que balizam o Comportamento externo de uma po
tência como o Brasil. 

-A fim de o ltamaraty melhor responder aos desafiõs 
com que se defrontará, e criar Condições para sua rãplda 
mobilização para implementar a política externa n-essa 
nova dimensão, o futuro Presidente Tancredo Neves, em 
seu pronunCiamento na Comissão de Relações Exterio
res da Câmara dos Deputados, indicou ser sua intenção 
proceder, do ponto-de vista institucional, um cuidadoso 
e amplo reexame das sucessivas modificações e reformaS 
por que passou o MRE nos últimos anos. 

De fato, a ação centralizadora das últimas adminis
trações do MRE gerou distorções que criã.ram situações 
totalmente anômalas no seio da corporação. Hâ que 
examinar-se, em profundidade e de forma abrangente, 
essas reformas para mobilizar todo o corpo de funcio
nários da Casa de Rio Branco, que hoje denota siitais- de 
desconientamento e insatisfação. 

Na segunda metade da década de 80, O mundo-atra
veSsa-uma de suas fases de maior perplexidade. 

Os anseios gerais de paz, de justiça -e de progresso são 
permanentemente confrontados por situações concretas, 
que não deixam outra alternativa aos países individual
mente considerados, senão a de lutar com todos os meios 
a seu alcance por sua própria sobrevivência. Nesse con
texto de crise generalizada, a ordem internacional 
cãtãcteriza~se, em especial, pela concentração do pode
rio económico, financeiro, tecnológico, comercial e mili
tar; pelo acirramento da confrontação ideológica e 

- anieaça...real à paz; pela internacionalização e interdepen
dência _da_economia mundial; pela perda de substância 
dos organismos políticos e econômicos internacionais, 
defensores de um ordenamento que a rapidez das trans
formações ocorridas tornou superado. 

Por tudo isso, o setor externo passou a ser altamente 
estratég"ico. As repercussões do que ocorre no exteriór 
em todos os aspectos de nossa vida doméstica são cada 
vez mais rápidas e mais significativas. 

Como conseqüência disso, a política externa deverá 
estar siritonizada coni a política interna, istO é, com to
dos os segmentos da sociedade e, em particular, com o 
Legislativo como legítimo representante do povo. 

Não pode deixar de haver o mais estreito relaciona
mento entre Itamªraty e a_s duas Casas do Congresso. A 
atuação dinâmica -e controladora da Comissão de Re
lações Exteriores do Senado e da Câmara poderá ser da 
maior importância para a definição dos rumos de nossa 
p_olít_ica externa nos próximos anos. 

Tendo alcançado um razoável consenso favorável até 
aqui, a politica externa em seus delineamentos básicos 
deverá ter uma natural continuidade, o que não signífi· 
cará, nem imobilismo, nem continuísmo, pois os tempos 
são outros, tanto interna, como externamente. 

Atualizar a política externa, adaptando-a à nova reali
dade, e aprofundar sua atuação em áreas consideradas 
priorítârias, deverão ser a· tônica do futuro Governo. 

Como ignorar a nova postura do Governo norte
americano, derivada de seu êxito político e económico 
em decorrência dQ peso dos EUA na determinação das 
regras que afetam o sistema financ_eiro e o comércio in
ternacionais? 

COmo i,g:norar as transformações políticas, económi
cas e sociais ocorridas nos últimos meses na Argentina 
de Alfonsín, no Uruguai de Sanguinetti, e a partir de 15 
de março no Brasil de Tancredo? Como ignorar a delica
da situação na América Central, em especial na Nicará
gl,la e em El Salvador? 

Como ignorar a eventual reintegração de Cuba naco
munidade americana? 

Em relação aos EUA, trata-se de compatibilizar, com 
realismo e autonomia, nossos interesses nos campos eco
nônYicü", fiilanceiro, político e estratégico com o vasto 

._poderio norte-americano. 
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Em relação ao Cone Sul, aproveitar o momento- his
tórico para aprofundar a cooperação econômica e co~ 
mercial, bem como os laços de entendimento político 
com a Argentina e o Uruguai, pelo reflexo que poderá 
ter sobre a AmêriCa--do Sul comO um todo. 

Em relação à América Ceiltral, um a-poiOiniis efetivo 
ao Grupo de Contadora na busca de uma solução políti
ca negociada para contOrnar as dificuldades existentes e 
afastar a perspectiva de transferênCia para o continente 
americano de mais um foco de _tensões leste-oeste. 

Em relação a Cubã., embora re-conhecendo <is dificul
dades políticas existentes para promover o reconheci
mento de laços diplomâticos, poderia ser examinada de 
forma pragmática a poSsibilidade de, ã. exemplo do que 
fez o Governo norte-americano, manter algum tipo de 
conta to com as autoridades daquele Pals que permita, no 
campo comercial, apoiar esforços indivíduã1s e-iSo_Ja~9_s __ 
já desenvolvidos hoje, com Sucesso, por diversos empre- -
sários nacionais. 

Eis algumas questões e respostas para nossa idleXão, 
tão-somente no que se refere ao Cortliriente americano. · 

Muitas outras poderiam ser acrescentadas se outras 
ãfeas fosst::m conSideradas. 

Nenhuma nação tem amigos ou inimigos permanen
tes, só interesses permanentes, não havendo qualquer ga
rantia de que u~a geraçãç considere esses inte1esses p~r
manentes sob o mesmo prisma de seus predeces;ores. 

Depois t:fQ_$ $.\..l~essiv9s governos que conduziram os 
destinos deste País nos últimos 20 anos, o insuspeito en
sinamento de John Foster Dulles torna-se extremamente 
atuul e oportuno. 

A -política extern_a de autononÍia na dependência deve
rá, sem dúvida, ser a continuação e o desdobramento ex
ternos do sopro de renovação na política interna, que o 
austero e dioâmico GoVerno democrático de Tancredo 
Neves imprimirá- á sociedade brasileira a partir de 15 de 
março. 

Era ~g~e_tinha a dizer. (Muito bem!)_ 

O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla) ~A Presidên
~~_convoca sessão extraordinária a realizar-se hoje, às 
i 2 horas, com a seguinte 
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ORDEM DO DIA 

-l-
Votação, em turno único, do requerimento n9 409, de 

1984, do Senador Moacyr Duarte, solicitando, nos ter
mos do Art. 371, c, do Regimento Interno, urgência para 
o Projeto de ~i da Câmara n.,., 218, de 1984 Complentar 
(n~> lj&J.;-complementar, na Casa de origem), que cria o 
Estado do "To~ntins e determina outras providências. 

~z-

Discussão, em turno único, do Projeto de Lei da Câ
mara n9 169, de 1984 (n~' 3.013/84, na Casa de origem), 
de iniciativa do Senhor Presidente da República, que 
concede pensão especial a Inaldo Raul de Araújo e dá 
outras providências, tendo 

Parecer Favorável, sob n9 880, de 1984, da Comissão 
-De .Finanças. 

O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla)- Está encer-
rada a sessão. 

rSel'mua».\"f! a sessão às 11 floras. e 58 minuw.1·.J 

Ata da 254' Sessão Conjunta, em 5 de dezembro de 1984 

2~ Sessão Legislativa Ordinária, da 47~ Legislatura 

- EXTRAORDINÁRIA -

XS 12 HORAS, ACHAM-SE PRESENTES OS SRS. 
SENADORES: 

Jorge Kalume- Altevir Leal- Mário Maia- Fábio 
Lucena - Raimundo Parente- Claudfonor Roriz -
G<ilvào Modesto- Aloysio Chave.~- Gabriel Hermes 
- Hélio Gueíros- Alexandre COSta- JOão Castelo
José Sarney- Alberto Silva- Helvídio Nunes- João 
Lobo - Almir Pinto - José Uns- Víriílio-Távora-
Carlos Alberto - Moacyr Duarte - Martins Filho -
Humberto Lucena - Marcondes Gadelha - Milton 
Cabrar- Ade-rbal Jurema - Cid SamP-ãio - Marco 
Maciel - Guilherme Palmeira - Carlos lyra - LuiZ 
CavalCante- Albaiío -FrãriCo::..:.. PaSSOS -Pôrto- Jutahy 
Magalhães - Lomanto Júnior - _ Lu~z _Yiana - João 
Calmon - José IgnâCio -Fefreií-a - Moãcyr_ Dalla -
Amaral Peixoto- Nelson Carneiro- Roberto Saturn"i
no - Itamar Franco ~ Morvan Acayaba - Alfredo 
Campos- Amaral Furlan - Fernando Henrique Car
doso- Severo Gomes- Benedito Ferreira- Henrique 
Santillo - Mauro Borges- Benedito Canelas - Gas
tão Mliller- Roberto Campos- José Fragelli- Mar
celo Miranda- Saldanha Derzi- Affonso CamargÕ :-::::: 
Enéas -Fari"a- Jaison Barreto- Jorge Bornhausen
Lenoir Vargas - Carlos Chiarelli - Pedro'Sirrion ....:._ 
Octávio Cardoso. 

O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla) - A lista de 
presença acusa o comparecimento de 65 Srs. Senadores. 
Havendo número reB;imenta·l, dec!ã.ro aberta a sessão. 

Sob a proteção de Deus, iniciamos nossos trabalhos. 
O Sr. 19-S-eáetário irá piôi::eder à leitUra do Expedien-

te. 
É lido o seguin-te 

EXPEDIENTE 

OFICIO 

Do Primeiro Secretário da Câmara dos Deputados 
N9 l.085j84, d-e·s do corrente, comunicamos a apro

vação, sem emenda, do Projeto de Lei do Senado n9 243, 

Presidência do Sr. Moacyr Dalla 

-de 1984- ComPlemintar (n9 241/84 Compl~mentar, na 
Câmara dos Deputados) de autoria do Senador Fábio 
Lucena, que resalva das exigências da Lei Complementar 
n9 I, de 9_ de novembro de 1967, os Municípios criados 
mediante legislação estadual até 31 de dezembro de I 983, 
e dá outras providências. 

(Projeto enviado à sanção em 5-12-84.) 

OFlCIOS 

Do Sr. 19-Secretário da Câmara dos Deputados enca
minhando à revisão do Senador autógrafos dos seguintC!' 
projetas: 

PROJETO DE LEI DA CÃMARA N• 250, DE 1984 
(N• 4.222/84, na Casa de Origem) 

biSjiõe-Sobre a reversão ao Municipio de Boa Vis
ta, no Territóri~ Feder:~ de RoraiiJla, nos termos que 
especlficã, __ de glclJa patrimonial. 

O Congresso Nacional decreta: 

ArL J9 -Fica revertida ao Município de Boa Vista, 
no-TerritóriO Federal de Roraima, a propriedade da gle
ba patfimonial adqUirida por compra ao Estado do A~ 
mazonas no ano de 1899 e registrada às folhas 23 do Li
y~o de Registro de Títulos dos anos de 1890/1899 da Di
visão de Arquivo Público do Estado do Amazonas. 

-Art. 29 O Poder Executivo adotará as providências 
ries'cCSSáriãs, dentro de sua alçada, no prazo de 60 (ses
senta) dias da publicação desta lei, para o ·seu cumpri
mento. 

Art. 39 Esta lei entra em vigor na data de sua publi~ 
cação. 

Art. 4~' Revogam-se. as disposições-em contrário 

( Ã Comissão de Finanças. 

PROJETO DE LEI DA CÃMARA N• 251, DE 1984 
(N9 4.517/84, na Casa de Origem) __ 

- -De inici(Úiva .do S!· Presidente da República 

Altera a estru~a da Categoria Funciona] de Assis-
tencia Social> do Grupo-Outras A Tividades de 
Nível Superior, e dá outras providências. 

o--congresso-N-ãcional decreta: 

Art. 19 A Categoria Funcional de Assistertcia So
cial, Côdigo NS-930 ou LT-NS-930, do Grupo~Outras 
Atividades de Nível Superior, a-que se refere a Lei n'1 

5._645, de 10 de dezembro de 1970, fica alterada na forma 
constante do AneXo desta Lei. 

Parágrafo úrllco. O preenchimento dos cargos da das
se-especial e das classes intermediárias da Categoria Fun
cional de Assistente Social far-sc-á mediante progressão 
funciona] ou outras formas regulares de provimento. 

Art. 29 Os servidores atualmente posicionados nas 
referências NS-1 a NS-4 da CateS:oria Funcional de As
sisteóte SociaJ ficam automaticamente localizados na re
ferência NS..S, inicial da classe A. 

Art. J9 Os Servidores alcançados pelo disposto ries
ta lei serão posíciona(foS -nas noV8.5 classes da- categoria 
funcional, mantidas as atuais referências de vencimento 
ou saláriO, ressalvadO o disposto no art. 2~. 

ArL _ 49 A nova estrutura das classes da Categoria : 
Funçional de Assistente Social não prejudicará á trami- · 
tação e a solução de pedidos de transferência e movimen
tação de servidores, apresentados ate a data da vigência 
desta Lei. 

Art. 59 A despesa com a execução desta lei correrá à 
conta das dotações próprias do Orçamento da União e 
das autarquias federais. 

Art. 69 Esta lei entra em vigor em 19 de janeiro de 
_1985. 

Art. 7'~ Revogam-se as disposições em contrário. 
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A N E X O 

(Art. 19 da Lei nQ ,de de de W8) 

REFERêNCIAS DÊ VENCIMENTOS OU 
R U P O CATEGORIA FUNCIONAL COCIGO SAL~RI O POR CLASS.E 

"i!TRAS' ATI VI DADES 
"L NIVEL SUPER! OR 
'•:s-900 ou L T0 NS-
·.•·;o) -

h} Assistente Social NS-930 o.u 
LT-NS-930 

CLASSE ESPECIAL - NS-22 a NS-25 
CLASSE C . . - NS-17 a •·:S-21 

MENSAGEM No 374, DE 1984 

Excelentíssimos Senhores Membros do Cong-resso Na
cional. 

Nos termos do art. 51 da Constituição, teriho a honi-a 
de submeter à çlevada deliberação de Vossas Excelên
cias, acompanhado de Exposição de Motivos do_SenhQr 
Diretor-Geral do Departamento Administrativo do Ser
viço Público, o anexo projeto de Jei que "altera a estrutu
ra da Categoria Fun_cional de Assistente Socia._l, do 
Grupo-Outras Atividades de Nível Superior, e dá Outras 
providências." 

Brasília, 16 de outubro de 1984. - Joàq Figueiredo. 

EXPOSIÇÃO.DE.Mi:JT[V<JS·N,I53, DE 9 DE OU
TUBRO DE 1984, DO DEPARTAMENTO ADMI
NISTRATIVO DO SERVIÇO PÚBLICO: 

Excelentíssimo Senhor Presidente da Repüblica: 
Pela ExposiÇão de Motivos DASP n' 232, de 5 de ou

tubro de 1982, foi ·submetido à elevada consideração de 
Vossa Excelência anteprojéto de lei con_substanci811_do 
proposta no sentido de ser_ alterada a estrutura da C~Ú
goria Funcional de Assistente Social, do Grupo-Outras 
Atividades de Nível Superior, de que trata a Lei n9 5.645, 
de 10 de dezembro de 1970. 

2. Encaminhado o processo pelo Gabinete Civil à 
Secretaria de Planejamento - S~PLA.N_, para apre
ciação, foi a ma,téiüi, ·na éPOC~f, cõh.siderada inoportuna, 
.. efn face das difiCuldades orçamentárias e fmanceiras do 
Tesouro previstas para 1983." 

3. Após o decurso de mais de um ano e persistindo as 
razões que determinaram a apresentação do anteprojeto 
de reestruturação da categoria, para manter uniformida
de de classifiCação com outras de igual nível de escolari
dade, o assunto foi objeto de nova apreciação da SE~ 
PLANe ali sugerido que a medida ••entre em vigor a par
tir de t•fdejaneiro do próximo ano, de modo a evitar-se 
a abertura de_ crédito sy:plem_entar_ neste '?X~rcíc!Qo". 

4. Nestas condições, atendendo a que foram cumpri
das todas as formalidades concernentes à reestruturaçã-o 
da Categoria Funcional de Assistente Social, inclusive a 
liberação de recursos orçamentârios a vigorar em 19 de 
janeiro de 1985, impede-me submeter à ele~~da_ conside
ração de Vossa Excelêncfa, em substituiçãO ao anteriof~
outro anteprojeto, já atualizado, para o devido encarrii
nhamento ao_ Congresso Naciona~ acompanhado de 
mensagem, caso receba o beneplácito de Vossa Excelên
cia. 

Aproveito a oportunidade para renovar a Vossa Exce
lência meus protestos de elevado respeito. - José Carlos 
Soares Freire, Diretor-Geral. 

CLASSE B NS-12 a NS"16 
CLASSE A ~S' 5 a 115-11 

LEGISLAÇÃO CITADA 
LEI N• 5.645, 

DE 10 DE DEZEMBRO DE 1970 

Estabelece diretrizes para ã classificação de cargos 
do Serviço Civil da União e das autarquias federais, e 
dá outras providências. 

O Presidente d~ República: 
Faço sabCr que o _Congresso Nacional decreta e eu 

sanciono a seguinte Lei: 
Art. I 'I A classificação de cargos do Serviço Civil da 

Untão e das autarquias federais obedecerão às djretrizes 
estabelecidas na presente lei. 

Art. 2'~ Os cargos serão classificados como de provi
mento_ em comissão e de ·provimento efetivo, 
enquadrando-se, basicamente, nos seguintes Grupos: 

De Provimento em Comissio 

I- Direção e Assessoramento Superiores. 

De Provimento Efetivo 

II- Pesquisa Científica e Tecnológica 
III- Diplomacia 
IV - Magistério 
V- Polícia Federal 
VI - Tributação, Arrecadação e Fiscalização 
V II - Artesanato 
VIII- Serviços Auxiliares 
IX - Outras Atividades de Nível Superior 
X- Outras Atividades de Nível Médio. 
Art. _3'~ Segundo a correlação e afinidade, a natureza 

dos trabalhos ou nível de conhecimentos aplicados, cada 
Grupo, abrangendo vârias atividades, compreenderá: 
I- Direção e Assessoramento Superiores: os cargos 

de direção e assessoramento superiores e -ãdministração 
cujo provimento_ deva ser regido pelo critério da con
fiailça;-segundo for estabeleciment~ em regulamento. 
~-n --P~sCfuisa Cie11tífica e Tecnológica: os cargos cOm 

atribuiÇões, exclusivas Ou comprovadainente principais, 
de p_esq_uisa científica, purã ou aplicada, para cujo provi
mento se exija diploma de curso superior de ensino ou 
habilitação legal equivalente e não estejam abrangidos 
pela legislação do Magistério Superior. 
III- Diplomacia: os cargos que se deStinam a repre

sentação diplomática. 
IV- Magistério: os cargos com atividades de magis

têriO de todos os níveis de ensino. 
V- Polícia Federal: os cargos com atribuições de na

tureza -policial. 
VI- Tributação, Arrecadação e Fiscalização: os car

gos com atividades de tributação;" arrecadação e fiscali
zação de tributos federais. 

VII- Artesanato: os cargos de atiVidades de natureza 
permanente, principais _ou auxiliares, relacionadas com 
os serviços de artífice em suas várias modalidades. 

VIIi-ServiÇOs AuXiliares: os cargos de atividades 
administratiVas em geral, quando não de nível superior. 

IX- Outras atividades de nível sUperior. os demais 
cargos para cujo provimento se exija diploma de curso 
superior de ensino ou habilitação legal equivalente. 
X- Outras atividades de nivel médio: os demais car

gos para cujo provimento se exija diploma ou certificado 
de conclusão de curso de grau médio ou habilitação e
quivalente.. 

Parágrafo único. As atividades relacionadas com 
transporte, conservação, custódia, operação de elevado
res, limpeza e outras assemelhadas serão, de preferência, 
objeto de execução indireta, mediante contrato, de acor
do com o art. 1 O, § 7"', do Decreto-lei n9 200, de 25 de fe
vereiro de 1967._ 

Art. 4'~ Outros Grupos, com características_ pró
prias, diferenciados dos relacionados no artigo anterior, 
poderão ser estabelecidos ou desmembrados daqueles, se 
o justificarem as necessidades da Administração, me
diante_atQ .do Poder Exec:;utivo. 

Art. _59 Cada Grupo terá sua própria escala de nível 
a ser aprovada pelo Poder Executivo, atendendo, pri
mordialmente, aos seguintes fatores: 
I- Importância da atividade para o desenvolvimento 

nacionaL 
II- Complexidade e responsabilidade das atribuições 

exercidas; e 
III- Qualificações requeridas para o desempenho 

das atribuições. 
Parágrafo único. Não haverá correspOndência entre os 

níveis dos diversos Grupos, para nenhum efeito. 

A rt. 69 A ascensão e a progressão funcionaiS obede
cerão a critêrios seletivos, a serem estabelecidos pelo Po~ 
der Executivo, associados a um sistema de treinamento e 
qualifica:ção destinado a assegurar a permanente atuali
zação e elevação do nível de eficiência 9o funcionalismo. 

Art. 7"' O Poder Executivo elaborará e expedirá o 
novo Plano de Classificação de Cargos, total ou parcial
mente, mediante decreto, observadas as disposições ·des
ta lei. 

Art. 8"' A implantação do_ Plano será feita por ór
gãos, atendida uma escala de prioridade na qual se leva
rã em conta preponderantemente: 
I- a implantação prévia da reforma administratiVa, 

com base no Decreto-lei n<? 200,' de 25 de fevereiro de 
1967; ' 
II- o estudo quantitativo e qualitativo da lotação 

dos órgãos, tendo em vista a nova estrutura e atribuições 
decorrentes da providência mencionada no item ante
rior; e 
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III -a cxistênCiã de recursos orçamentários para Ta
zer face às respectivas despesas. 

Art. 9\' A transposição ou transformação dos cai'
gos, em decorrência -da sistemãtíca prevista nesta leí; 
processar-se-á gradativamente considerando-se as neces
sidades e --conveniências da Admin"istr3.ção e, quando 
ocupados .. segundo critérios seleüvos a s_erem estabel~ci
dos para os cargos integrantes_ de cada Grupo, inclusive 
através de treinamento intensivo e obrigatório. 

Art. 10 O ógão central do Sistema de Pessoal, expe
dirá as normas e instruções necessárias e Coordenará a 
execução do novo Plano, a ser proposta pelos Miriis-
térios, órgãos integrantes da ~residência da República e 
autarquias, dentro das respectivas jurisdições, para- apro
vação mediante decreto. 

§ ]9 O õrgão central do Sistema de PessOãlpromo
verá as medidas necessárias para que o plano seja manti
do permanentemente atualizado. 

§ 211 Para a correta e uniforme implantação do Pla
no, o órgão central do Sistema de Pessoal promoverá 
gradativa e obrig_atoriamente o treinamçnto de todos os 
servidores que participarem da tarefa, segundo progra- · 
mas a serem estabelecidos com ·esse objetivo. 

Art. 1 1 Para assegurar a uniformidade de orien
tação dos trabalhos de elaboração e _execução do Plano 
de Classificação de Cargos, haverà, em éada Ministério, 
orgão Integrante da Presidêncià-da República ou autar
quia, uma Equipe Técnica de alto nível, sob a presidên
cia do dirigente dp ógão de pessoal respectivo, com a in
cumbêncí::l de: 

1- determinar quais os Grupos ou respectivos c<irgos 
a serem abrangidos pela escala de prioridade a que sere. 
fere o art. 89 desta lei; 

II -orientar e supervisionar os levantamentos, bem 
como realizar os estudos e análises indispensáv-eis a·-iri
clusào dos cargos no novo· Plano. 
III- manter com o órgão central do Sistema de Pes

soal os contaios necessários para correta elaboração e 
implantação do Plano. 

Parágrafo único. Os membros das Equipes de que 
trata este artigo serão deseignados pelos MiniStr-os de Es
tado, dirigentes de órgãos intt;granteS da. Presidênc~ da 
República ou de autarquia, devei"ldo a eScolha recair em 
servidores que, pela sua autoridade administrativa e ca· 
pacidade técnica, ·estejam em condições de__e_xprimir os 
objetivos do MinistériO, do órgão integrante da Presi
dência da República ou _da autarquia. 

Art. 12 O novo Plano de Classificação de Cargos 'a 
ser instituído em aberto de acordo com as diretrizes ex
pressas nesta lei, estabelecerá, para cada Ministério, ór
gão integrante da Presidência da República- Ou aiúar-_ 
quia, um número de cargos inferior,~-em relação a i::Rda 
grupo, aos atualmente existentes. 

Parágrafo úriic-o. A não observâncía da norma conti- __ _ 
da neste artigo somente será permitida. 

a) mediante redução equiva'lente em ouiro grupo, de 
modo a não haver aumento de despesas; ou 

b) em casos excepcionais devidamente j ustificaOOs pe
rante o ógão·central do Sistem_!;!. de Pessoal,se ÍJ]yiável a 
providêncía indicada na alínea anterior. 

Art. 13 Observado o disposto na seção- VIII da 
Constituição e em- particU:Iãr, no' Seu art. 97, aS-formas de 
movimento de cargos, no Plan-o--dCCtassifica~O decor
rente desta lei, serão estabelecldas e diciplinadas.mediân· 
te normas regulamentares C$pecíficas, não se lhes apli
cando as disposições, a respeito, contidas no Estatuto 
dos Funcionários Públicos Civis dã União. 

Art. 14 O atual Plano de Classificação de Cargos do 
Servíço Civil do Poder EXiCUGVo;·a que se refere a Lei Ji9 
3.780, de 12 de julho de 19:60 e _legislação posterior, é 
considerado extinto, observadas as dísposiçõ6s.desta rec -

Parágrafo único À medida que for sendo implan-tado 
o novo Plano, os cargos remanescentes de cada catego-

ria, clas5111caâos conforme o sistema de qUe trata eSte ar
tigo, passarão a integrar Quadros Suplementares e, sem 
prejuízo- das promoções e· acesso que couberem, serão su
primidos, quando vagarem. 

ArL..!5 Par_a efeito_ do disposto no art. 108, § l~', da 
Con-SCitUiçào, as diretrizes estabelecidas nesta lei, inclusi· 
v~ o disposto !lO art. _14 e -seu parágrafo único, se apiica
rão à classifié:iação dos cargos do Poder LegislathiO, do 
POder IUdlcíárJO, dos-TrThunaiS de Co_ntas da Uniã_o e do 
Distrito Federal, bem como à classificação dos cargos 
dos ieiritóricis e do Distrito Federal. 

Art. 16. Esta Lei entrará em vigor na data de sua 
publicação, revogadas as disposiçõeS em contrãrio·. 

Brasrfiã:, fO de _dezembro de 1970; l49Q da fndependên
-CÍ:} e 8~ çl,a ,República. - EMILIO G. MtDICI -~ Al
freâO Buzaid - Adalberto de Barros Nunes ~Orlando 
GeiSel - Mário Glbson Barboza - Antônio Delfim Netto 
-Mário David Andreazza- L. F. Cime Lima- Jarbas 
G. Passarinho --Júlio Barata- Márcio de Souza e Melo 
- F. Rocha J..:a_gôa- ~arcos Viniclus Pratini de_Moraes 
--'-- ~ntôn~o __ Qi~ J_.elte ,.r únior - ~o_ã_o_ Paulo _d<!.~ .~.~is 

Velloso - José Costa CavalCantl - H)tgino C. COrsetti. 

(.4s Comissões de Senoiçâ Público CiVil i ae-Fi
nanças.) 

PROJETO DE LEI DA CÂMARA N• 252, DE 1984 
(NQ 3.031/84, na Casa de Origem) 

Introduz modificação no Sistema Financeiro de 
Hiibitaçio - SFH, e dá outras providências. 

O Congres-sO Nacional decreta: 
Art. IY Os reajustes das prestações_de amortizaÇão e 

jtTfúS -d9s_ fina~s:_iamento~ __ v~_f!cula~_o_s a-a: Sist~ma ~nan
ceiro de -Habitação - SFH, não poderão ultrap3.ssar, 
nos próximOS 2 (dois) anos, 50% (cinquenta pof ·cento) 
das variações da UPC ou irldice que porventura vier a 
substituí-la, observado o teta mâximo de 50% (clnquenta 
por cento) da variação percentual do salário do mu
tui'írio. 

§ 1 I' As condições previstas no caput deste artigo be
nefíciarão exclusivamente os contratOs assinados até_ a 
data de entrada em vigor da presente lei. 

9 ,2!L Os r_eajuStes subseqüentes à presente lei obede
ceri!,o- ao disposto _em seu art. 21' 

Art. 2Q Aplica-se_ a todos os contratos firmados 
dentro do SFH o Plano de Equivalência Salarial previsto 
noS§§ 4Y, 511-e 99-do art. 5? da Lei n'14.380, de:2.t de ,_agosto 
~~~.. . . 

Art. 39 O primeiro encargo mensal dos mutuáríos 
do SFH nos contratos assinados após a publicação desta 
lei fica fiXado em 10% (dez porcento} para quem percebe 
até 3 (três) salários mínimos; 15% (quinze por cento) 
para quem percebe mai~ de 3 (três) ~al~}"ios mínimoS até-
7 (sete) salários mínimos; 20% (vinte por cento) para 
quem percebe mais de 7 (sete) salários mínimos ãfé rs 
(quinú:} salários mínimos; 25% (vinte e ciilco por cento) 
pãi-ü quehl pefCebe mais de IS (quinze) salârioS mífliffiO-s 
até 25 (vinte e Cinco) salário mín-imos; e 30%(triiitã por 
cêritO)Pàf-:CQUem pef&-be mais de 25 (viilte e Cín~) sa-

-láriOs míninlos: ~ ·-
Art. 4<? Não será exigido do mutuário desempregado 

o pagamento da prestação da casa própria finanCiada 
por órgão integrante da SFH enQ'l:lanto perdurar <? de
semprego. 

Parágrafo único. O beneficio só sáã concedido em 
relação ao imóvel no qual efetivameilie reSida o mu
tuúrio, efetuando-se a comprovação do desemprego por 
qualqUer -dos modos admitidos em bireito:- -

Art 511 O-f6ilifció do pagamento das prestações -o-cor
rerá 60 \sessentã) dias após o estabelecimento d~e-~novo 
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Vínculo empr'egatíciO.--Proibida a inCTdêneia de juros no 
saldo devedor_durante o período que durar o desempre
go. 

Parágrafo único. As prestações assim em atraso se
rão acrescidas ao saldo devedor, sem alteração das de
m3is disposiÇÕes contratuais ou auffiento do número de 

__ amortizações a pagar. 
Art. 69 O mutuário por qualquer motivo em atraso 

no pagamento de prestações dentro do SFH não terâ seu 
nome inscrito no ServíCõ de Proteção ao Crédito- SPC, 
ou entidades afins. 

Art. 79 As ações e exeéuções_contra mutuários do 
SFH observarão, exdUSivãinente. -o'i-Procedimeritos pre
vistos na Leinl' 5.869, de I 1 dejanilro_de 1973- Código 
de Processo CiviL 

Art. 89 Constitui. crime de responsabilidade. punível 
com a perda do cargo e inabilitação, por 5 (cinco) anos, 
para o exercício de função pública, a autorização para a 
concessão de emprésfiffios, repasses· Ou transferências de 
recursos do SFH com desvio de finalidade. 

Pa,rágrq_fo único._ Qu_alquer mutuário ou represen
tante de órgão integrante do SFH poderá promover a 
ação penal, que terá rito sumário. 

Art. 99 Além dos juros e da correção monetária es-_ 
tabdecidos cootratualmentc, não serão cobrados dos
pretendentes -à~_aquisição de moradia própria ou dos mu
tuôrios do SFH quaisquer despesas acessórias, seja a que 
título for. 

ArL !0. Sem prejuízo do crédito dirigido para imó
-veis novos, os órgãos componentes _do SFH manterão 
ohrigatoriamerite pe'lo inenos 25% (vinte e cincO- p-Clr 
cento) de suas linhas de financiamento para aquisição de 
móveis usados. 

Art. 11. Oart.18daLein'14.380,de2ldeagostode 
1964, lica acrescidQ _dos_ s_eguintes incisos: 

"ArL 18. 

XII -Garantir a liquidação antecipada dos dé
bitos dos mutuários para com o SFH, através da 
apuração do saldo devedor reaL com exclusão dos 
juros, correção monetária _e despe..c;as financeiras 
vincendas. 

·XIII- Institui~ o Certificado 9-e Crédito Hipo
tecário ....:..:..- CCH, e sua utilização como reserva técni
ca p·elas entidades_ de previdência privada e compa
nhias de seguro. 

XIV --Assegurar, via carta de crédito, o repasse 
do empréstimo contrãído -asSim que o imóvel obti
ver habite-se." 

Art. 12. Ficam Tricluídos no Conselho de Adminis
tração do Banco Nacional da Habitação um represen
tõ.Jnte da Coordenação naCional dos Mutuários dos Siste
ma Financeiro da Habitação e um representante da cate
gOI-iã proTiS:<>iCIOar dOS- Corretores de Imóveis. 

Parágrafo- único. -o:s rePresentantes de que trata este 
artigo se~o_j01ficad9~_-pela Coordenação Nacional dos 
MutuárioS dO Sistenia_ Financeiro da Habitação e pelo 
CÕilsetho Fedeni.J de Corretores de Imóveis. 

-Art. 13. bs encàigOs- =financeiros decorrentes da 
aplicação do dtsposto nesta lei serão-Cobertos através do 
Fundo de Assistência Habitacional- FUNDHAB, dos 
resultados finanCeiros positivOs- do Banco Nacional da 
Habitação- BN H, e de outros recursos de natureza não 
exigível administrados -pelo mesmo Banco. 

Art. 14 Fica elttinto o bônus instituído pelo 
_Decret<_>-:_lei n9 2.164, ~_t;-__ t 9 d~ setembro_ de _! 984. 

Art. 15 Esta lei entra em vigor na data de sua publi
cação. 

Art. 16 Revogam-se as dispo'>iÇÕ~ em contrário. 
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LEGISLAÇÃO CITADA 
LEI N• 4.380, 

DE 21 DE AGOSTO DE 1964 

Institui a correção monetária nos contratos imobi
liários de interesse social, o Sistema Financeiro para 
a Aquisição da Clisa Própria, cria o Banco Nacional 
da Habitação (BNH), e Sociedades de Crédito Imo
biliário, as Letras Imobiliárias, o Serviço Federal de 
Habitação e Urbanismo, e dá outras providências. 

O Presidente da República; 
Faço saber que o Congresso Nacional_decreta e çu_ 

sanciono a seguinte lei: 

CAPITULO I 
Da Coordenação dos Órgãos Públicos 

e da Iniciativa Privada 

Art. J<;> O Governo_Eedcral, através do Ministério_ 
do Plancjamento, formulará a Política nãciorlal de habi~ 
taçào e de p\ancjamento territorial, coordenando a ação 
dos órgãos públicos e orientando a iniciativa-prlvãda no 
sentido de estímUiõ a co-nStrUçãO ôe habitações de iote
resse __ sociul e o finanCiamentO aa -ãquisição -da casa pró
pria, especialmente pelas classes_ da população de menor 
renda. 

CAPITULO 11 
Da Correçio Monetária dos 

ContratOS Imobiliários 

Art. 511 Observado o dísposto na presente lei, os con
tratos de venda ou construções de habitações para paga
mento a prazo ou de empréstimos para aquisiÇão ou -
construção de habitações poderão prever o reajustamen
to das prestações mensais de amortização a juros, caril a 
conseqaente correção do valor monetário da dívida toda 
a vez que o salário mínimo legal for alterado. 

§ 111 O reajustamento- ser-á baSeado em- índice geral 
de preços mensalmente apurado ou adotado pelo Conse
lho Nacional de Econ_omia que reflita adequadamente as 
variações no poder aquisitivo da moeda nacionaL 

§ 211 O reajustamento cOntratual será ~fetuado, no 
máximo, na mesma proporção da variação _do índice re
ferido no parágrafo anterior: 

a) desde o mês da data do contrato até o mês da e_n
trada em vigor do novo nível de salário míni-mo, no pri
meiro reajustamentO ap-ós a data do contrato; 

b) entre os meses de duas alterações sucessivas do 
nível de salário míriímo, nos re"ãjUStainentos subseqÚen
tes ao primeiro. 

§ 31' Cada reajus(ainento entrará- em vigor após 60 
(sessenta) dias da data de vigência da alteração do sa
lário mínimo que o autorizar e a prestação mensal rea
justada vigorará até novo reajustamento. 

§ 49 Do contrato constará, obrigatoria-mente na hi
pótese de adotada a cl_ãusula de reajustamenro, a relação 
original entre a prestação menSal de amortização ejui-os 
e o salário mínimo em-~vigor na ~ata do contrato. ---~ 

§ 511 Durante a vigência do contrato, a prestação 
mensal reajustada não poderá exceder, em relação ao sa
l[trio míf!imo em vigár, a percentagem nele estabelecida. 

§ 61' Para o efeito de determinar a. data. do reajusta
mento e a percentagem referida no parágrafo ariteríor, 
tomur-se-á por base o salário míni-mo da região onde s~ 
acha situado o imóvel. 

§ -7Q Outras formãs e ílidices- para o··reajustam~nto 
das pres:tações, da dívida, ou dos juros respectiv~s pode
rão ser adotados após ex.ame e decisão do C_onselho de 
AdminiMração do Banco Nacional da Habitação. 

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Scção 11) 

§ 8Q Aos contratos em vigor não se apliCará o·dis
posto no parágrat"o antecedente, se as partes contratan

--tes não manifestarem expressamente a sua concordância. 

§ 911 O disposto neste artígo, quãndOO- ãdquirente 
for servidor público ou autárquico, poderá ser aplicado 
tomando como base a víg"êncía da lei que lhes altere os 
vencimentos. 

Art. 6~ O disposto no artigo -anterior somente se 
aplicará aos c-ontratos de venda, promessa de venda, ces
são ou promessa de cessão, ou_ empréstimo que satis-
façam às seguintes condições: 

a) ....................•.....•......•.•.... 

b) ··········-··············----·--··-
c) ao menos parte do firianciamento, ou d_e preço a ser 

pago, seja amortizado em prestações mensais sucessiváS,_ 
de igual __ valor, antes do reajustamento, que induam 
amortização e juros; 

d) além das prestações mensais referidas na alínea an
terior, __ quando convencionadas prestações interme
diárias, fica vedado o reajuSlamento das me,smas e do 
saldo devedor a elas correspondente; 

e) os juros convencionais não excedam de tO% ao 
ano; 

f) se assegure ao devedor, comprador, promitente 
comprador, cessionário ou promitente cessionário o di-
reito a liquidar antecipadamente a dívida em forma_obri
gatoriamente prevista no ContratO~ a qUal poderá prever 
a correção monetária do saldo devedor, de acordo com 
os índices previsto no § 1~' do artigo anterior. 

Parágrafo único. As restrições dos incisos a e b não 
obrigam as entidades integrantes do sistema financeiro
da habitação, cujas aplicações, a este respeito, são regi
das pelos arts. 11 e 12. 

Art. 7Q Após 180 dias da concesSão do "habite-se" 
-caracterizando a conclusão da construção, nenhuma uni
dade residencial pode ser vendida, ou prometida vender 
ou ceder com o benefício de pagamento regidos pelos 
arts, )9 e 6"9 desta Lei. 

.: § _!Q Para os efeitos desse artigo equipara-se ao 
"habite-se"_ das autoridades municipais a ocupação efeti
Va da unidade residencial. 

§ 211 O disposto neste artigo não se aplica aos imó
veis jã construídos, cuja alienação seja contratada, nos 
termos dos arts. 5" _e 6~", pelos respectivos titulares, desde 
que estes ii'lcórpõrem·ao capital da Sociedade de-Crédito 
Imobiliário o preço da fransação. 

§ 311 Os imóveis de propriedade "das pessoas jurídica,s 
de direito público ou de sociedade de econ_omia mista, d~ 

__ que o Poder Público seja majoritário, não se_ aplica o dis-. 
posto neste artigo. 

§ 4~' A restrição deste artigo não se aplicará àquele 
que, não sendo proprietário proinitente cOmprador ou 
prBrríífente Cessionàrio de maís de uma habitação des_ejar 
.aliená-la de modo a adquirir outra, na forma dos arts. "511 
e 6<;> desta ~ei, desde que a aquisição seja de qualquer for
~a COf"!tratada simultaneamente .com a alienação. 

§ 5<;>- Não se aplicam as restrições deste artigo aos 
imóveis ocupados há mais de 2 (_dQis) anos pelo locatáriO 
que pretender açiquiri-lo mediante fin"ãi'lCiariiento de 
qualquer dos agentes financeiros do Sistema FinanCeiro 
de Habitação, desde que os recursos obtidos pelo loca
dor sejam utilizad~s na construção de novas habitações, 
cOnforme norln3.s regUlamentares a serem baixadas pelo 
Btulcci-I'lacionat da Habitação ou. que permaneçam de
positados-no Sistema Financeiro de HabitaÇãO, peJo pra
zo míni~o de 5 (cinco) anos. 

( ,4,v Ço~ni.uões de Econo~nla.,_#e. I._egislaçf!.q Social 
e de Ffnanç_as.} 

Dezembro de 1984 

O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla) - Do Expe
diente lido consta o Projeto de Lei da Câmara nl' 251, de 
1984, que receberá emendas, perante a primeiia comis
são a que f~i distribuído pelo prazõ de-cinco seSsões or
dinárias, no$ termós da alineia "b",do iriciso II, do art. 
141, do Regimento Interno. 

O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla)- Sobre a me
sa, requerimentos que serão lidos pelo Sr. l~"..Secretârio. 

São lidos os segUintes 

REQUERIMENTO N• 410, DE 1984 

_ RêQ-:tJeiii,Ao_s -~rgêncfa, no_s termos_~d~ ari:-371, alí_~~-ã 
"b-'\: do- R~gim~erito Interno, para o P;ojeto d~ Lei dà.êã~ 
mara n<;> 191, de 1984 (n~> 237/83, na Casa de origem), que 
restabeleée direito de -serVidores públicos no caso que es
pecifica. 

sala- daS Sessões, 5 de dezembro de 1984.----: Aloysio 
Chaves - Humberto Lucena. 

-- REQUERIMENTO N• 411, DE 1984 

Requeremos urgência, ·nos termos do art. 371, alínea 
"b" do ~gimento Interno, para o Projeto de resolução 
nQ 112~ de 1984, de autoria da Comissão Diretora, que al
tera o Regulamento Administrativo do Senado Federal, 
aprovado pela Resolução n_l' 58, de 1972, edâ outras pro
vidências. 

Sala das Sessões, 5 de dezembro de 1984. - Aloysio 
Chaves - Humberto Lucena. 

O SR. PRESIDENTE (Moacyr Datla) - Os requeri
mentos lidos serão votados após a Ordem do Dia, nos 
termos regimentais. 

Passa-se à 

ORDEM DO DIA 

Item 1: 

"VOtação, eril turno- úniCo, do Requerimento n_l' 

409, de-1984, do Sr. Senador Moacyr Duarte, solici
tando, nos termos do art. 371, c, do Regimento ln-

·-·· terno, urgência para o-Projeto de Lei f:la Câmara il" 
218, de 1984-Complementar (n~' 1/83-
Complementar,na Casa de origem), que cria o Esta
do do Tocantins e determina outras provídências. 

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

dos (Pausa._) 
Aprovado. 
Aprovado o requerimento, o Projeto de Lei da Câma

ra nQ 218, de 1984, complementar, será incluído em Or
dem do Dia da quarta sessão ordinária subseqaente, nos 
termos do art. 38_0, inciso II, do Regimento Interno. 

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

Discussão, em turno único, do_ ProjetO de Lei da 
Câmara n~" 169, de 1984, (NI' 3.013/84, na Casa de 
orgiem), de iniciativa do Senhor Presidente da Re
pública, que concede pensão especial a Inald Raul 
de Araújo e dá outras Providências, tendo 

PARECER FAVORÁVEL, sob n• 880, de 1984, da 
Com-issãO 

- de Finanças. 

E;m diScussão. (Pausa.) 
.Senenhum dos Sr~. Senadores desejar faz_er uso da pa:-

Javr-a, _encerro a diScu~~~o. . · . ·-
Em votação. 
_O!!)~rs. ~enadores q_ue _o aprovam, queiram permane-

ce_r -~C!ll_u_dq~ (Pausa.) -
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Aprovado~ 

O projeto irá à sanção. 
É o seguinte o projeto aprovado. 

PROJETO DE LEI DA CÂMARA N• 169, DE 1984 
(N9 3.013/84, na Casa de Origem) 

De iniciiith•a dO Si-. Presidente da República 

Concede pensão espedal a Inald Raul de Araújo e 
dá outras providências. 

O Congresso Nacional decreta: 

Art. }9 Fica concedida a Inald Raul de AraúJo, filho 
de Antônio Raul de Araújo e Noemia Maria. de Araújo, 
considerado inválido em decorrênciã. da explosão aci~ 

dental de uma granada de lança-rojão, em 23 de agosto 
de 1967, em local onde o Exército realizava uma expo
sição de material bélico, pensão especial, mensal, equiva
lente a 2 (duas) vezes o salário mínimo vigente no País. 

Art. 211 O_benefício instituído por-esta lei é intrans
ferível e extingui~-se-á com a mort_e do beneficiário. 

Art. 3"' A despesa decorrente desta lei correrá à con
ta de Encargos Gerais da União-:- ~~cur_sos sob a Su
pervisão do Ministério da Fazenda. 

Art. 4~ Esta lei entra em vigor na data de sua publi
cação. 

Art. 59 Revogam-se as disposições em contrário. 

O SR. PRESIDENTE (Moacyr DaUa) - Passa-se à 
apreciação d do Requerimento n'í'4!0, de 1984, de urgên
cia, lido no Expediente, para o Projeto de Lei da Câmara 

"' 191/1984. 
Em votação. 
Os Srs.. Senadores que o aprovam, queiram permane

cer sentados. (Pausa.) 
Aprovado. 

O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dali a)- Aprovado o 
requerimento, passa-se à apreciação do Projeto de Lei da 
Câmara n<:> 191, de 1984 (nQ 237/84, na Casa de origem), 
que restabelece direito de servidores públicos no caso 
que especifica, dependendo de pareceres das Comissões 
de Serviço Público Civil e de Finanças. 

Sobre a mesa, parecer da Comissão de Serviço Público 
Civil que vai ser lido pelo Sr. 1"'-Seúetárlo. 

É lido o seguinte 

PARECER N• 941, DE 1984 

Da Comissão de Serviço Público Civil, sobre o 
Projeto de Lei da Câmara n9 191, de 1984 (n"' 237-
B/83, na origem), que "restabeleceu direito de servi· 
dores públicos no caso que especifica". 

Relator: Senador Moacyr Duarte. 

De iniciatiVa do iluStre DePutado Nilson Gibson, vem 
a exame desta Casa projeto de lei, restabelecendo direito 
de s_ervidores públicos no caso que especifica. 

Na justificativa do projCto, o seu ilustre autor esclare
cendo que a iniciaüva tem por objetivo estender aos anti
gos ocupantes de cargos de Fiscal do QuadrO de Pessoal 
da SUNAB e da extinta COFAP, o benfício de que trata 
a Lei n.,. 6.877, de 1980, e que consiste na transposição 
para a Categoria Funcional de Inspetor- de Ãbasteciinf:n
to. c-om dispensa do requisito de formação profissional 
em nível superior. 

Esses servidores foram exchifdos da -clie-ntela- origi
nária que concorreu ao-eriquadramento na Categoria de 
lnspetor de Abastecimento, devido à circunstância de 
não possui rem o nível de escolaridãcfe exigido pelo art. 3Q 
do Decreto n9 76.984, de 1975- diploma de Contador, 
Técníco de Administração, EconOmista, Bacharel em 

tffÃRíO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção li) 

Direito, Médico, Veterinãrio ou Engenheiro A$rônomo. 
RestoU-lhes -a â:lternativa de ingresso na Categoria de 
Agente Administrativo do Grupo-Outras Atividades de 
Nível M~dio, situação em que se encontram atê o preSen
te. 

Inexplicavelmente, tambêm foram excluídos do en
quadramento proporcionado pela Lei n9 6.877, de 1980, 
que beneficia seividores em ~ituação idêntica"- antigos 
ocupantes de cargos de Inspetor de lndústria__e_Comércio 
e Inspetor de Trigo, enquadrado_s na categoria de Agente 
Administrativo, poique não satiafaziam o requisit~ es
serlcial de escolaridade para concorrer à categoria de Ins_~ 
pctor de Abastecimento. 

Assim, a proposição, contendo 3 _(três) artigõs, dispõe 
que, aos ocupantes de cargos de Fiscal do Quadro de 
Pessoal da extinta Comissão Federal de Abastecimento e 
Preços - COFAP e da Superintendência Nacional de 
Abastecimento- SUNAB, é assegurada a transposição 
para a_Categoría Funcional de Inspetor de Abastecimen
to. independentemente da exigência de título profissional 
de nível_ superior. 

--- Considerando que a matéria visa, antes de tudo, a dar 
tratamento igualitário a uma categoria de funcionários, 
excluída do enquadramento como Inspetor de Abasteci
mento, pelo fato de não possui rem o nível de escolarida
de exigido; e que nada apresenta que possa obstaculizar 
a sua normal tramitação, somos, no âmbito desta Co
missão. pela aprovação do projeto, 

Sala das comissões, 28 de novembro de 1984.- Fábio 
Lucena, Presidente- Moacyr Duarte- Relator- Pas
sos Pôrto - G_al_vão Modesto -~-J~o _Lobo. 

O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla)- Concedo a 
palavraao-nobr6 Senador Jorge Kalume para~emitir paM 
recer pel~ CÕirússão de Finanças 

O SR. JORGE KALUME (PDS - AC. Para -emitir 
parecer.)- s:r. Presidente, Srs_ Senadores: 

De iniciativa do ilustre Deputado Nilson Gibson, vem 
a exame desta Comissão de Finanças o Projeto de Lei da 
Câmara que restabelece direito de servidores públicos no 

- caso -que especifica. 
Justificando sua proposição afirma o ~utor: 

"A presente iniciativa tem por objeto estender 
aos antigos ocupantes de cargos de Fiscal do Qua
dro de Pessoal da SUNAB e âa extinta COFAP o 
benefício_de que trata a Lei n ... 6.877, de 1980, e que 
.;;:-o_~sjsLe na !ransposição para a Categoria Funcio
nal de Inspetor deAbustecimento, com dispensa do 
.requesito de formação profissional em nível supe
rior. 

Esses_ servidores foram excluídos da ciientela ori
ginária que concorreu ao enquadramento na catego
ria de lns-petor de Abastecimento, devido à circuns
tância de não possuírem o nível de escolaridade exi
gido pelo art. 31' do Decreto n"' 76.984, de 1975- di

- plonla de_ Contador, Técnico de- Administração~ EM
cano mia, Bacharel em Direito, Mé-dico, VeierináriO 
ou Engenheiro Agrónomo. Restou-lhes a alternatiM 
va de ingresso na Categoria deAgenteAdmiiiistrati
vo do Grupo-Outras Atividades de Nível Médio, si
tuação em que se encontram até o presente. 

-- ---Inexplicavelmente, também foram excluídos do 
enquadramento proporcionado pela Lei n"' 6.877, de 
1980, que_ beneficia servidor~_ em situação idêntica 
-antigos oc.up~ntes de_cargos de Inspetor de In
dús.tna e Comércto e lnspetor de Trigo, enquadraM 
dõs na Cãiegorla de Agente Administrativo, porque 
não satisfaziam o requisito essencial de escolaridade 
para Concorrer à categoria de Inspetor de Abasteci
mento." 

Na Câmara doS Deputados, a matêria colheu parece
res faVOráveis das ComiSsõeS de CoflstituiÇão e Justiça, 
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de_ Serviço Públ!ç:o e de Finanças, sendo aprovado, em 
Plenário, na sessão de IS de outubro de !984. 

Objetiva o projetO assegurar aos antigos Fiscais da 
COF AP e da SUNAB a transposição para a Categoria 
Funcional de Inspetor de abastecimento, sem a exigência 
de escolaridade de nível superior. 

Tratu-se de provídência de inteira justiça para com a
queles servidores. 

Sob o aspecto financeiro; nada temos a opor ao proje
to, cuja _d_~§_!~e~a a g_e_~a~ $Çf_á Ín)iignificante. 

Ante as razões apresentadas, opinamos pela apro
vação do_ Pr_ojeto de_Lei de Câ_mara n9 191, de 1984. 

O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla)- Os pareceres 
são favoráveis. 

Completada a instrução da matéria, passa-Se à discus
são do projeto em turno único. 

Em discussão. (Pausa.) 
~ào havendo quem queira discuti-lo, encerro a discus

são~ 

Em votação. 
Os Srs. Senadores que o aprovam, queiram permane

cer sentadOs. (Pausa.) 
Aprovado 
A matêria vai a sanção. 

E o seguinte o projeto aprovado. 

PROJETO DE LEI DA CÂMARA N• 191, DE 1984 
(N9 237/83, na Casa de Origem) 

Restabelece direito de servidores públicos no caso 
que especifica. 

O Congresso nacional decreta: 
Art. i"' AoS ocupantes de cargos de Fiscal do Qua

dro de Pessoal da extinta Comissão Federal de Abasteci
mento e PreÇoS~ COFAPeda Superintendência Nacio
nal de Abasteçím.ento 7"" SUNAB ê ass~gurada a t_rans
posiç-ão para a Categoria Funcional de Inspetor de A
bastecimento, independentemente da exigência de título 
profissional de nível superior. 

Art. 2Q Esta Lei entra em vigor na data de_s~a publi
cação. 

Arf. )Q Revogrim-se as disposições erii contrário. 

-O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla)- Passa-se a 
votação do requerimento n"' 411, de l984,1ido no Expe
diente, de urgencia, -para o Projeto_ de Resolução n~' 112, 
de 1984, da Comissão Diretora. 

Em votação . 
Os Srs. Senadores que o aprovam permaneçam sentaM 

dos. (Pau_sa.) 
Aprovado. 

O SR. PRESIDENTE (Moacyr DaHa)- Aprovado o 
requerimento, passaMse à ap-reciação do Projeto de Reso
lução n9 112, -de 1984 da Comissão Diretora, q~e altera o 
regulamento Administrativo do Senado Federal n'1 58, de 
1972, e dá outras providências. 

Concedo a palavra ao nobre Senador Hêlío Gueiros 
para emitir parecer da Comissão de Constituição e Jus
tiça. 

O SR. HtLIO GUEIROS (PMDB- PA. Para emitir 
parecer.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores 

Com o presente projeto de resolução; a Comissão Di
retora da Casa, propõe a alteração do Regulamento Ad
miní.strãtivo do Senado, apl-ovadO pela Resolução n9 58," 
de 1972, a fim de ampliar a estrutura administrativa da 
Secretaria de Divulgação e de Relações Públicas. Com 
esse objetivo, são criadas 4 funções gratificadas FG-2, de 
Chefe de Seção e 12 de Auxiliar de Controle de Infor
mações, F0-3. alterando-se, em aditamento, a tabela de 
distribuição dessas funçÕes, constante do Anexo II,_ do 
Quãdro de PeSsoal do Sena&õ F'ederal. 
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A proposição está, assim, em co-ndições de merecer a
colhimento, uma vez que objefiva o estabekc:imenfo dC 
um sistema de apoio parlamentar, tendo em vfstii-as exi:.. 
gências da moderna técnica de divulgação, sobretudo __ 
nas áreas da computação eletrônica e informãtica. · 

Para a escorreita eXecução das riormas propostas, po
rém, impõe-se ligeiio feparo na_ re~ação da matéria uma -
vez que o seu art_41' prescreve medida que afronta a siste
mática do Regulamento Administrativo do Senado, 
criando situaç_ão_ cMYi_stíca e, polTãiJ.to, injUrídiCa, erii. 
face dos príncípios Vigentes para toda a Administração 
da Casa, É que, no referido preceito, se presCreve rCgínle 
de lotação direta nas __ s-eções que integram a estrutura das 
Subsecretariã.s, quando tal atribuição, por força da legis
lação interna corpOris, é expressamente deferida ao: 
Diretor-Geral do Senado, mediante atas de distribuição 
às Secretarías da Oisa. Nesse passo, vale ressaltar que 
dispositivo idêntico, ·constante de projeto_de resolução 
recentemente aprovado em Plenário, 60/84 foi rejc;itado, 
à vista dos aspectos de inconveniência e inoportunidade 
que apresentava, argüidos pela douta Com~são de FF 
nanças. 

Em face do_ exposto, opinamos pela aprovação do pro
jeto sob exame, com a seguinte 

EMENDA No 1-CCJ 
Ao art. 49 
Suprima-se o _art.A9, renumerando-se os subseqüen

tes._ 
É o parecer, Sr. Presidente. _ 

O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla) - Solicitá do 
nobre Senador Virgílio Távora o parecer da ComiSsão de 
FinãnÇ"as. 

O SR. VIRGILlO TÁVORA (PDS- CE. PaL• emiüt 
parecer.} --Sr. Presidente, Srs. Senadores: __ _ 

Sob exame da CC:uTiissãõ de Finanças o Projeto de Re-
solução que altera o Regulamento Administrativo do Se~ 
nado Federal, aprovado pela Res_olução n9 58, de 1972, e 
dá outras providências. 

Trata-se de proposição de iniciativa da-Comissão Di
retora, que assim a justifiCa: 

"Este Projeto de Resolução visa a criar uma nova 
estrutura na Secretaria de Divulgação e de Relações 
Públicas, tornando-a compatível com as modernas 
técnicas de divulgação, especialmente na área ele
trônica e de informática, para tornar POSsível a im
plantação de um Sistema de Apoio Parlamentar. 

Este novO SerViÇO aprOveitaiá os recursos da in
formática e das têcnkas joriialísticas atuais, para as
segurar aos Senhores Senadores acessO rápido e fá
cil aos principais pontos de sua atividade diária no
Senado Federal e no Congresso Nacional, com a 
utilização da informática:. 

Com- essas inovações, a Secretaria coloca-se em 
dia com as mais exigentes técnicas, tendo em vista o 
objetivo final, que é o de manter bem informada 
uma comunidade como o Parlamento, que requer 
subsídios imediatos e perfeitás -para o- êxito no de
sempenho de suas elevadas tarefas." 

Cuida o projeto de dar nova estrutura à Secretaria de: 
divulgação e de Relações Públkas, modernizando-a enl
termos de recursos na área de eletrônica e de informáti
ca. 

S_ob o_ aspecto financeiro "-'-- que ilos cabe analisar -
nada temos a opor ao projeto, destacando_ que as despe
sas decorrentes da aplicação da Resolução correrão-a 
conta dos recursos orçamentários- próprios- do Senado 
Federal. 

A nova estrutura da Secretaria de Divulgação e de Re
lações Públicãs visa a atender melhor aos Seilhores Senã-
dorcs, com acesso-rápido e fácil as atividades do Senado 
Federal e do Congresso Nacional. 

DIÃR!Ol)<)CONGRESSONACIONAl. iScG<io li) 

Foi oferecida cemenda ao projeto pela Comissão de 
Constit1,1íÇão e Justiça~ para suprimir o artigo 49 do P!C?
jetõ;- a qual é procedente. 

Ante as razões expostas, opinamos pela aprovação do 
prõjdo, Com a Enienda n~ 1 - CCJ. _ 

O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dali~-}- Os pareceres 
são favorãvt!iS.-

Ccimpletada a instrução da matéria, passa-se à discus
sãO· do projeto, em turno úniCo. 

Em.discussão. (Pausa.) 
Não havendo quem peça a palavra, encerro a discus

são._ 
Eni: votação o projeto, sem ptt!juízo -da emenda. 
Oi'Srs_~ Senadores que o aprovam queiram pennanecer 

senta:çl_Q~._ (Pausa.} 
Aprovado. 

O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla)- Em votação 
a emenda apresentada pela douta Comi.ssão de Consti
tuição ~ Justiça. __ , 

Q_s_Sfs. Senadores que a aprovam queiram permanecer 
sentados. (Pausa.) 

Ap~ovada. 
A matéria vai à Comissão de RedaçãO. 

O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla)- Sobre a me
sa, o parecer_da_Comissão de Redação que serâ lido pelo 
Sr. }Q-Sec-retário: 

_ É lido o seguinte 

PARECER No 942, DE l984 
(Ds Comissão de Redação} 

- -~ ~- · ~ ---_aedação final do Projeto de Resolução n9 112, de 
·.1984. . . 

Relator: Senador Saldanha Derzi 
A COmi-ssão apresenta a redação final do Projeto de 

Resolução _n9 112, de 1984, que a~tera o Regula_mento 
Admit11Str3.tivo do Senado Federal, aprovado pela Rf:so
Jução~n9 -58, de lO_ de novembro de 1977, e dá outras pro
vidências. 

Sala -das Comissões, 5 de d~embro de 19.84.- João 
Lobo, Presidente - Saldanha Derzi, Relator - Almir 
Pinto. 

ANEXO A.O PARECER No 942, DE 1984 

- Redaçào final do Projeto de Resolução n~ 112, de 
--1984. 

Faço saber que o Senado Federal aprovou, e eu, 
----~ Presidente, nos termos do art. 52, item 30 
do R~gimento Interno, promulgo a se8uinte -

RESOLUÇÃO N• , DEI984 

Altera o Regulamento Administrativo do Senado 
Federal, aprovado pela Resoluçio 09 58, de 10 de no-
ve.mJ;uo de 1972, e dá outras providências. 

o· Scitado Federal resolve: 
Art. l9 O Regulamento Administnitívo do Senado 

Federal, ãprovado pela Resolução n~ 58, de 10 de no
vembro de 1972, passa a vigorar com as seguintes alte

-raç_õés:--

"Subseção III 
Da Secretarí3 de Divulgação e 

de Relações Públicas 

Art. 42. 
Parágrafo único. São órgãos da Secretaria de Di

\t'Ulgação e de Relações Eúblicas: 
I- Gabinete; 

_ H_- Seção de Administração; 
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III - SeÇão de Reprografia; 
IV- Subse.:retaria de Divulgação; 
y ~Subsecretaria de_ Relações Públicas. 

A_~t. 44. À Seção de Reprografia cotnpete exe
cutar trabalhos de reProdução de textos e outras ta
refas correlatas. 

Art. 45 .. ····-~·-·-······----·--·~~--······· 
Parágrafo único. São órgãos da Subsecretaria de 

Divulgação: 
I - Seção de Redação; 
II -: Seção de Imprensa, Rádio, Televisão e Ci-

nema; 
H1 - Seção de Produção Técnica; 
IV- Seção de Àudiovisual; 
V- Seção de c-omunicação e Expedição. 

Art. 47-A À Seção de Produção Té;cnica com~ 
pete pesqUisar, orientar a ediçãO e alimentar os ser-

- viços if~ iilfõrmação e referência parlamentares des
tinadgs ~ veiculação, por meios eletrônicos e na ârea 
de infoi"inática (PRODASEN), com o objetiyo de 
assegurar o acesso dos SenadorçS aos temas em de
bate no Senado Federal, no Congresso Nacional e 

-nos demaiS setores da vida brasileiia considerados 
de interesse legislativo. 

Art. 47-B. Â Seção de Audiovisual compete a 
cobertura fotográfica, cinematográfica e de televi· 
são destinada a ilustrar matérias noticiosas do Sena
dÕ Féaerare-para atendimento das necessidades in
ternas, e à confecção de ''tapes" e de audiovisuais. 

t\rt.- 47-C;- À Beç_?.o de Comunicação e Expe
dição compete a remessa do material noticioso aos 
\'eículos de informação, por meio de telex, pelo cor
reio ou por outros sistemas." 

Art. 2<? O item iii, do anexo IÍ, do Regulamento 
Administrativo do Senado Federal, na parte referente às 
funções gratificadas, passa a vigorar com os seguintes a
c-réscimos: 

"4 Chefe de Seção .... , ......... ·-·~~· .FG-2 
12 Auxiliar de Controle de Informaçõ~ FG-3" 

Art. 39 A Tabela de Distribuição de Funções Grati
ficadas, c_onstao_t~s do Anexo II, do Regulamento Admi
nistrativo do Senado Federal, nas partes relativas à Se
cretaria de Divulgação e de Relações Públicas, à Subse
cretaria de Di vulgaçào e à Subsecretaria d.e Relações 
Públicas, passa a vigorar acrescida das seguintes funções: 

"07.00.00 Secretaria de Divulgação e de Relações 
Públicas 
1 Chefe de Seção ........ ·-. _ ·--· ~-·--.FG-2 
3 Auxiliar de Controle de Informa-ções ... FG-3 
07.01.00 Subsecretaria de Divulgação 
3 Chefe de Seção FG-2 -
7 Auxiliar de controle de Informações FG-3 
07 .02J)() Subsecretaria de Relações Públicas 
2 Auxiliar de Controle de Informações FG-3" 

Art. 49 A _Su_b_secretaria de Pessoal providenciará a 
republicação do Regulamento AdministratiVo do Sena
do FcdCriJ~---i-enumerando os seus disj)oSitiVo-S e atuali
zando o n-áffiero e a distribuição das funções gratifica
das, de acordo_ cOm o dispOsto nesta Resolução. 

.Art. 59 _As_despesas decorrentes da aplicação desta 
Resolução correrão à conta dos recursos orçamentários 
próprios do Senado Federal. 

Art. 69 _ Esta Resolução entra em vigor na data de 
sua publicaÇão. 

Art, 79 Revogam-se as disposições em contrário. 

9 SR. _.pRESIDENTE (Moacyr-_Dalla)- Ac~ando-se 
em regime d_e urgência a ,matéría, cuja redação final aca
ba de ser lida, deve ser esta submetida imediatamente à 
deliberação do PlenÚiá. -
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Em discussão. (Pausa.) 
Não havendo quem peça a palavra, encerro a discus-

são. 
Em votação. 
Os Srs. Senadores que aprovam a redação final quei

ram permanecer sentudos. (Pausa.) 
Aprovada. 
O projeto vai à promulgação. 

O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla) - Conce.do a 
palavra ao nobre Senador Benedito Ferreiril. 

O SR. BENEDITO FERREIRA (PDS - GO. Pro
nuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.)
Sr. Presidente, Srs. Senadores: 

Estamos aqui nesse quase apagar das luzes de mais 
este período lej:!:islativo, e que inquestionavelmente foi fe-
cundo, foi efetivamente produtivo; mas bem sei que, a e
xemplo de mim, muitos regressam às SUas origenS frus
trados. Frustrados, porque não realizaram todos os seus 
sonhos que acalentaram e pelos quais lutaram nesta Ca~ 
sa, neste Plenário, nas ComisSões para a sua concreti
zação. 

Sr. Presidente, V. Ex• e o Plenário testemunharam on
tem, quando eu invocava aqui um sonho acalentado por 
uma das parcelas mais sofdda.s_da nossa gente_brasileira, 
que é o sonho do povo os tocantino, de ter ali implanta
da uma administração maiS próxima das suas dificulda
des, não as atuais do meu Estado, que em verdade tem 
para ali volvida as suas atenções e realizado muito da
quilo que a minha gente padece hâ tantos anos, mas que, 
na realidade, está muito aquém ainda, seja pela imensi
dão do te-rritório do meu Estado, seja pela distância-com 
que as ordens, os problemas e as soluções são colocadas 
em termos do centro de decisão, que é a Capital do meu 
Estado: distância que, mais das vezes, vai até dois mil 
quilômetros. 

De qualquer forma, Sr. Presidente, o Senado pôde nos 
conceder, pôde conceder àquela gente aprovação de um 
requerimento de urgência, colocando, em prioridade, 
para a próxima sessão legislativa, nesta Casa, a apre
ciação desse projeto que, sem dúvida alguma, é o sonho 
dourado d_o povo de Tocantins. 

Estamos frustrados, Sr. Presidente, porque somos um 
país de meias- verdades; o país sobretudo da desinfor
mação, da informação mutilada e as raízes talvez sejam a 
nossa imensidão territorial, além; naturalmente, do nos
so baixo n(vel cultural: 

Mas, Sr. Presidente, nós mesmos, os políticos, tam
bém temos grandes r~-ponsabilidades: por inadvertên
cia, ou por razões diflceis -até de explicar, nós mesmos,
mais das vezes, damos curso a essas meia_s-verdades, a es
sas desinformações, e que resultam, desgraçadamente, 
em prejuízo não só de modo particular aos homens 
públicos mas, até mesmo, para a consolidação da nossa 
democracia. 

Eu cbama_ria a ate_nção da Casa, por exemplo, que áiri=-
da há pouco o Sr._ Presidente convocava um~ sessãq_ ex
traordinária com_um_espaçO de três minutos. Desinfor
mados como são os nossQs c.pnt_ribuintes com a notfcia 
de que o Senado encerra uma sessão extraordinária e, 
três minutos depois, inicia outra, Poderá parecer ......: e 
vou dizer u,ma coisa que realmente espanta a quase tota
lidade da população- poderá parecer que o Senadores
tá ganhando alguma coisa, alguma remuneração pores
sas sessões extraordinárias. Porque, na verdade, os ini
migos da democracia, aqueles que querem- o Poder Le
gislativo combalido e os _(egisladores desmoralizados,_se __ 
incumbem de difundir as inverdades ou de esconder a 
verdade, que está no texto da Constituição que límíta a 
V. Ex', como limita ao Senado Fed~ral,_pagar aos Sena
dores mais de oito sessões extraordinârias por rilês. Rea
lizamos, às vezes quatro ou cinco SesS9es extraordigárla~_ 
por dia para a observância do Regimento. Podemos rea
lizar duzentas sessões extraordinárias no mês. Mas, em 
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ve-rdade, a ConstitUiÇão não permite a V, Ex~ pagar, nem 
que nós rccebumós, mais do- qUe oito sessões extracirdi
nlírias mensalmente. 

Sr. Presidente, eu gostaria de falar aquilo que seria ób
viÕ - e é _óbvio para quem conhece o texto d"a- con-sti-_ 
tuiçãÓ : ... ~.::--po~que--va_te·_atl"niê~ffió cõm:o iima_advútência·; 
uma advertênCia que preCisa estar-presente perm"anente-
mentei entre- itós, d0_--nieli -inOdestõ--Porlto de -vista;-do 
quan_to lemos sido y_ítimas ~as d_esi_nformações, Tive o:-
p"ortUnidade, neste Plenário, até sem nenhum requinte de 
maldade, mas aparentemente exteriorizando, de mostrar 
o quanto nós brasileiros somos mal-informados e, como 
paradigma~-utilii:ei o conheçimento dos meus pares, 
quando indagiva aqUi'- e nióguém desgraçadamerite 
sOube respondei--, porque-riunca foi divulgado, eu indaga
va· aos meus pares quem de nós aqui saberíã:; por exem
plo, o nome do cientista brasileiro que, no anonimato, 
desenvolveu a soja tropical, que está resolvendo o nosso 
problema de balança_ comerc;ial. que está fazendO com 
que a nossa agricultura tenha algum alento em face dos 
encar&Os -enOilnes que soJre. Mas, ninguém soube-me 
r~ponder. Perguntei se alguém de nós aqui sabia o nome 
dei ciCritist:i brasileiro que desenvolveu o milho, cujo a-:_ 
minoâcido é o sUCedâneo do trigo. Desgraçadamente 
ninguém soube responder. Mas; quando __ eu perguntei se 
alguém desconhecia o nome e a fisionomia dó ladrão do_ 
trem pagador de Londres, todo mundo sabia e conhecia 
a imagem--daquele cidadão, porque os nossos meios de 
comunicação, desgraçadamente, levados a ânsia de fatu
rar o nosso atraso culturàl, têm que vender o sensaciona
lismo para o nosso povo, povo esse do qual fazemos par
te e somos representantes. 

Eu daria tim Outro -eXeihpio, Sr: Presidente, para con
cluir. Ainda há poucos dias um enienheiro civil, de São
Paulo, conversando comigo_;... para materializar de ma
neira irretorquíVel essa a nossa preOcupação- ele disse
me; Senador, V. Ex~ é do PDS, eu atê gosto muido deste 
Presidente Figueiredo, ele é um "cara" bom, mão aberta, 
é um brasileiro batuta, mas é danado para fazer as coisas 
em causa própria. Por exemplo, V. Ex•s alardeiam tanto 
que ele é_o pai da anistia, mas ele fez essa anistia em cau-

---sa prôpría, para anistiar Euclides Figueiredo, o pai dele. 
Ora, vejam V. Ex•, se estivesse eu falando de um ope

rário ou de um agricultor: mas não, estava falando com 
-- --·um e-ngenheiro civil, uma pessoa notoriamente esclareci

da, vivendo num_dO$.centros mais injportariteS deste País -
que é São Paulo. Esse cidadão teve dific"uldade para acei-_ 
tar meus argumentos. Primeiro~ porqUe o Geh. EuClides 
Figueiredo- tinha sido constitucionalista em 1946, fora 
Deputado Federal e de mais a mais já havia morrido. Aí 
ele me disse: "Não. Esse Euclides Figueiredo está .vivo-e 
é General" -

Sr.- Presidente; ·vê V. Ex• como realmente temos que 
estar atenfos, como osjornaliS:tas, queatuam nesta Casa 
precisam estar atentos para obterem maiores e melhores 
espaÇos nos--seus jornais, de vez que fazem a matéria, 
mandam para a redação, mas no interesse- maior do fa. 
tur.amento não permite que tenhamos os espaços míni
mos neçessários até mesmo para §i preserv_ação da verda
de. Resta-nos a_Voz do Brasil, naquele exíguo-e limitado 
prazo, coincidente com os horârios de novelas de televi
são, que prendem totalmente a atenção do povo e quede 
qualquer forma somos mal divulgados, e a nossa gente 
não pode sequer acompanhar o esforço cometido _nesta 
casa, senão quando aqui se faz um pronuncia"fnento que 
possa escandaliZar a opinião púbtica nacional. 

~ p!Jr tud<?_ isso, Sr. Pr~idente, que agradeço a V. Ex• 
de_ ter-me relevado, alongando~me tanto. MM, -eu- qUeria 
assi~alar, -mais esta vez,_que tõdos precisamos.estar aten
tos, -agora que -~olt~fuo~ pa~a -~a, agora qu_e e!'-tr~mos 
no recesso _constlt~ciOnal. Precisaffios.buscar lâ, junto- a 

- noss~ gente;:ul!la inspi_r~ção, uma for~a C?.um meiO pa~a 
que possamos nós melhorar, já que remuneraç'ão maiol
nào buscamp§. _Q_uant~s de nós, aqui, sabemos, vivem 
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realmente em difiCuldades com o que efeiivamente perce..:
bem, j!J--Cj_ue não têm lima remuneração compatível, mais 
das vezes com as necessidades_ de que precisam, para o 
custeio- de sua ·vida e da sua família. Este não é o meu ca
so; g-raÇ-ãs a Deus. Sou daqueles poucos que podem se 
pefrilhíi .i.OTuXo de pagar- para ser Senador, daí por que 

- estou-ffiUito ·à .. vontaOe. Sr. Presidente, que tenhamos, 
-peío- IiiellOS;-di nossa gente, do nosso povO,-a remune-
ração que todO político busca, que não é a remuneração 
materiaj, mas ~- remuneraç~o da estima, do respeito, da 
considiraçào dos rlossos repre~entados. -

Muito obrigado. (Muito bem! P.4!mas.) 

O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla)- Concedo a 
palavra ~o nObre Seriador Morvan Acayaba. 

O SR. MORVAN ACAYABA (PDS- MG. Pronun· 
cia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.)- Sr. 
Presidente, Srs. Senadores, em breves palavras, quero 
comunicar à Casa o falecimento ocóc_rido hoje, nesta ca
pifal, do ex-Deputado Federal Benton Gonçalves Filho 
que, durante várias legislaturas, representou o Estado de 
Mínas Gúais no Congresso Nacional. O corpo do ilustre 
homem público mineiro, hje faleido, esstá sendo velado 
aqui no Salão_Nobre do Congresso, e deverã ser sepulta
do em Brasília, hoje, à tarde. 

--- O Sr._ Lengir __ Vargas - Permite V. Ex' um aparte, 
ti-ãtã.ndo-se de um votode-pesar? 

O SR. MORVAN ACAYABA- Pois não. 

O Sr. Lenoir Vargas - Quero emprestar, também, 
como àntigo Colega de Bento Gonçalves, na Câmara dos 
Deputados, em vãrias legislaturas, o meu profundo sen
timento pelo fal~imenlo -de S. Ex•, que foi um coiripa
nheiro que teve uma atuação muito destacada no Con
gresso Nacional e na vida pública brasileira, sendo, espe
cialineOte.- um· daqueles que,_ com maior empenho na 
campanha do_Marechal Lott, desenvolveram a sua ativi
dade político~pariidária e que, também, na Comissão de 
Finanças _da Câmara dos Deputados foi sempre um a~ 
tuante e um trabalhador de grande expressão. Por isso, 
em nome da representação que tenho de Santa Catarina, 
associo-me a esta saudade que V. Ex• já está anunciando 
que tOdos n"ós vamos ter de Bento Gonçalves, o nosso 
companheiro. 

O SR. MQ~V AN ACAYABA - J.\s Palâvras de V. _ 
Ex•, eminente Senador LenQic_Yargas, como colega de 
representação no Congresso dP eminente e já saudoso 
Deputado Bento Gonçalves,_valorizam muito as pálidas_ 
consider<tções .que estou emitindo aqui. 

O meu-ilt.isúe coe5iiduano, Deputado Bento Gonçal
ves Filho, corUeÇou a sua vida pública em Minas Gerais. 
Foi sempre um homem de atuação marcante, de perso
nalida.de forte, de liderança inconteStâvel. Pertenceu, du
rante muitos anos, ao antigo Partido_ Republicano. Na 
condição de representante do Partido Republicano, o ex
Deputado Bento Gonçalves foi Secretário de Viação e -
Obras Públicas do Governo Bias Fo~tes, de 1955 a "1960. 
Posteriormente integrou ele, a chamada Frente Naciona
lista, que durante um importante período da História do 
Brasil, teve também uma atuação destacada na vida 
pública nacional. 

_o Sr. Virgílio Távora- Permite-me V. Ex• um apar
te? 

O SR. MORVAN ACAYABA- Com muito prazer. 
no!>r~ Senador~ 

O Sr. Vúiílio TávOra~..:.... Quero realçar o papel de Ben
to GOnçalves, não na vida pública, porque já o foi aqui 
feitO, ~Om_ m~it-a percuciênciã, pof V. Ex• e pelo Senador 

- LenOír vargaS~ que o aparteOu de uma maneira especial, 
mr"FrCOte NaciOnalista, quando esta foi instalada e dela 
tomou conta Bento Gonçalves como seu mentor maior, e 
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quero, também, realçar o equilíbrio com que se portou, o 
orador com que defendia as su.as conviCções, ma> semw 
pre, fazendo jus à fama que têm os miileitos, com··pra:w 
dência, nunca cederido em nada de seus pontos de vista, 
mas nunca permitindo o exagero que, geralmente, carac
teriza essas campanhas em que frentes como a Naciona
lista se empenham. Foi urn exemplo de homem público e 
foi, podemos dizer, um dos protótipoS, reconhecemos, 
do agente público mineiro. 

O SR. MORVAN ACAY ABA - Agradeço o aparte e 
o_ valioso depoimento que V. Ex• presta a respeito do 
meu eminente coestaduano, hoje, falecido. 

O Sr.Gastão Müller - Permite V. Ex• um _aparte? 

O Sr. MORVAN ACAYABA- Com prazer, ouço o 
aparte do nobre Senador Gastão Müller. 

O Sr. Gastão Müller - Senador, eu lhe falo em meu 
nome pessoal e em nome do PMDB, no momento._ E: la
mentável que o eminente Deputado Bento Gonçalves te
nha falecido. Co_nvivi cOm ele na Câmara dos Depu.tados 
Curante lO anos, e depois em 1982 viajamosjuntosna-In
terparlamentar de Roma, quando ele tinha acabado há 
poucos dias de passar por uma operação de safena; esta
va bem disposto, entusiasmado, e há poucos dias num 
jantar na casa do eminente Senador Cid Sampaio, ele 
também compareceu satisfeito, alegre, com todo esPírito 
que o norteava como um grande parlamentar e como um 
gntnde homem público. Tivemos; também, uma convi
vência especiãl quando da fundação do PP, do Partido 
Popular, daquele sonho dourado que não se concretizou 
definitivamente, ele também participou e teve a mesma 
ação de equilíbrio e de moderação, ao qual se referiu o 
Senador Virgílio Távora. De modo que, em nome do 
PMDB e em meu nome pessoal, peço a V. Ex__~ que trans
mita a família enlutada e a Minas Gerais os nossO.s senti
mentos de condolências pelo desaparecimento prematu
ro do velho amigo e companheiro Bento GOnçalves. 

OSR. MOilVAN ÃCAYABA -_Muito obrigado a V. 
Ex•, eminente Senador Gastão Miiller, que com suas pa
lavras pessoais e também pela Liderança de seu Partido, 
o PMDB, valoriza a justa homenagem que estou aqui 
prestando ao meu eminente coestaduano. 

O Sr. Alfredo Campos- permite V. Ex• um aparte? 

O SR. MORVAN ACABAVA-- Pois não, ouço com 
prazer o apartedo nobre Senad.or Alfredo Campos, tam
bém meu coestaduano, representante de Minas Gerais 
nesta Casa. 

O Sr. Alfredo Campos- Senador Mon"an Acayaba, a 
morte de Bento Gõ_n_ç1!Jves fec_ha em_luto o Estado que V. 
Ex• representa nesta Casa. Bento Gonçalves, ainda me 
lembro, conheci-o e.m 1970, e d_e lã para cá, com raras in
terrupções, fui seu adversário, principalmente na cidade 
Matuzinhos em Minas Gerais, e mesmo sendo seu adver
sário quando ele integr.lva as hostes da ARENA e eu do 
MDB,pude conviver com S- Ex• e notar seu espírito a
berto, seu espírito franco, o seu espírito conet1iador, a a
mizade que nutria pelos seus coestaduanos e amigos. 
Nesta Casa do Congresso Nacional, Bento Gonçalves 
era mais do que estimado e chegou a ocupar, por diver
sas vezes, -a Presidência do Instituto de Previdência dos 
Congressistas.Sempre aberto, franco, leal e amigo, de
sempenhou uma função-muito importanfe na campánha 
que levou Tancredo Neves ao Goverrio de Minas~. por 
isso mesmo, e pela sua competência, Peta sua afinidade 
com tod_o_s__o_s_parlamentares é que Tancredo Neves o 
chamou para ser Vice-Presidente do Banco de Cié9ito 
Real de Minas Gerais, por ser esse cargo, talvez, talhado 
para uma pessoa que pudesse conviver, _diuturnamente, 
com seus ex~colcgas de Congresso Nacional. Neste mo
mento quero traz_er não s6 rrieu testemunho, mas meu 
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profundo pesar e do estado que represento nesta Casa 
pela morte do nosso eminente amigo e colega, Bento 
Gonçalves. Muito obrigado. 

O SR. MORVAN ACAYABA - Agradeço a V. Ex• 
cujas palavras ficam integrando o pronunciamento que 
estOu fazendo aqui, V. Ex•, nobre SenadOr Alfredo Cam
pos, disse muito bem; o ilustre Deputado-, hoje falecido, 
Bento Gonçalves_ Filho, ocupou posições destacadas, 
tanto na política milieirã Cômo nã Política brasileira. De
pois de ter pertencido ao Partido Republicano, ele fun
dou em Minas G~rais, o Partido Social PrOgressistas, o 
PSP e_ (oi _presid~nte deste partido. - ----

Posteriormente, integrou a Al_iança Renovadora Na
cional e, nesta oportunidade, quando e_u disputei eleições 
para Deputado Estadual, em 1970 e 1974, tive a ocasião 
de ser votado juntamente com o então Deputado Federal 
Bento Gon·çalves, em vãrios municípios. E na convivên
cia política que tivemos naquela época pude apreciar 
também as qualidades.dele de lealdade, firmeza, comba: 
tividade e, sobretudo, a disposição-permanente que tinha 
de servir aos municípios,- ãs bases eleitorais das quais ele 
recebia apoio. Atualmente, Bento GonçaJyçs Filho esta
va exercendÔ o cargo de Vice-Presideilte do Banco cfe 
CréditQ Real dç_ Minas Gerais e residia aqui em Brasília 
oOde faleceu. Ele esteve hospitalizado durante poucos 
dias e, finalmente, veio a falecer na manhã de hoje. 

O Sr. Nelson Carneiro - Permite V. Ex• um aparte? 

--o SR. MORVAN ACAYABA- Muito honrado com 
o aparte de V. Ex•, nobre Senador Neison Carneiro.-

O Sr. Nelson Carneiro- V. Ex• e o,s nobres apartean
tes já traçaram o perm e os serviços de Bento GQn_ç_alves 
à causa -póblica. Queria juntar um outro~ Durante anos 
ele integrou o Conselho Diretor do Instituto de Previ
dência dos Congressistas e foi, inclusive; seu Presidente. 
Membro daquele_ Conselho, durante todo e_s_se período, 
PoSso ateStar a dedícação co"m qUe se devotou àquela 
missão, os serviços que prestou e a afabilidade com que 
atendeu a quantos ali o Procuravam. Varava as noites 
para orde_nar os trabalhos do Instituto_ O Instituto de 
Previdência dos Congressistas, que reúne não só Senado· 
res e Deputados, mas os funcionãrios das duas Casas, o 
instituto recordará a Bento Gonçalves: como um dos seus 
mais lúcidos e mais operosos e mais dignos presidentes. 

.OSR. MORVAN ACAYABA-0 aparte de V. Ex•, 
nobre Senador Nelson Carneiro, valoriza e muito as ho
menagens que estamos prestando ao eminente parlamen
tar, hoje falecido. 

O Sr. Itamar Franco --V.-Ex• permite um aparte? 

Q S.~. MQRVAN AÇAYAB~- Quero ouvir tam
bém com muita honra, o aparte do nobre Senador lta· 
mar Franco, ilustre representante de Minas Gerais nesta 
Casa. 

O Sr. Itamar Franco- Queria juntar a minha voz à de 
V. Ex• neste momento de profunda tristeza para nós de 
Minas Gerais. V. Ex• já traçou o perfil parlamentar de 
Bento Gonçalves, V, Ex• já destacou a figura humana de 
Bento Gonçalves. Eu queria apenas ressaltar as_ suas co~
vieçõCs nãciOnalistas, que foí, realmente, uma diretri:Z, 
um balizamento de toda :a sua vida pública que nós, ho
mens de Minas Gerais, aprendemos desde cedo. Bento 
G0i1çalve.~ __ desaparece; com ele deSB.pai"ecem- homens 
públicos de Minas Gerais qUe hoO.raram e continuarão 
honrando as tradições lib~eyJárias ·do nosso Estado. Por
tantÕ, rleste momen_to elllql.!e V. Ex• prestaeslajusta ho· 
m~nagem, e eu diria, Senador Morvan Acayaba, que V. 
Ex!~ faz em nome do nosso E.Siado- aqui, o Senado da 
República, queria que V. Ex~ transmitf.sse aos Seus fani~--
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liares o nosso pesar, a nossa dor, mas a certeza de que ele 
deixa uma vid!! dedicada ao n_o_ssoJ~stadp e __ ao Pa(s,_~ 

O SR. MORVAN ACAYABA- As suas palavras, 
eminente Senador Itamar Franco, também valorizam, 
como o depoimento expressivo, as homenagens que, pa
lidamente, aqui, estou prestando. 

O Sr. Jorge Kalume- V. Ex• me permite um aparte? 

O SR. MORVAN ACAYABA -Com muita honra, 
nobre Senador Jorge Kalume, ouço o aparte de V. Ex• 

O Sr. Jorge Kalume- O golpe que acaba de sofrer_ o 
Estado de Minas Gerais atingiu a todos nós, potque 
Bento Goriçalves, pela sua conduta retilfnea, pelo seu di· 
namismo, pelo seu- amor ao próximo, pela sua bondade, 
também, como uma das características da sua vida, tor
nou essa figura iriipar credor da admiração e da estima 
de todos nós. Por isso, nobre Colega, quero associar-me 
.às palavras de saudade que V. Ex~ estã pronunciando 
nesta hora em memória desse ínclito brasileiro, que foi 
Bento Gonçalves. 

O SR. MORVAN ACAYABA-Agradeço muito a V, 
Ex•, nobre Senador Jorge Kalume, as suas palavras, pa
lavras que partiram da sinceridade do seu coração e re
presentam, também, um testemunho de quem conviveu 
com- o eminente coestaduano, hoje falecido. 

Mas, basta ver, Sr. Presidente e Srs. Senadores, a 
quantidade de_apartes de figuras tão eminentes desta 
Casa às modestas considerações que estou aqui, nesta 
manhã proferindo, para termos a exala dimensão do va
lor, do mérito, da qualidade pessoal, do ilustre homem 
público hoje falecido. 

Deixa Bento Gonçalves, de fato, muita saudade, co
mo, também, um grande vazio na vida pública do meu 
Estado- e 00 Brasil. 

Felizmente, os grandes homens públicos, ao desapare
cer, deixam atrás de si, através da recordação dos seus 
feitos, das justas_ homenagens que lhes devem ser tributa
das, o exemplo, que é algo valioso para estimular as ge
rações mais novas, a fim de que elas possam reproduzir a 
sua conduta. 

Tenho certeza de que o exemplo -de Bento Gonçalves 
haverá de se multiplicar, tanto nas fileiras partidárias do 
meu- Estado, corno nas do Brasil. As nossas palavras são 
de homenagem, são de saudade e, também, de condofên· 
cias, de pêsames, à sua viúva, às suas cinco filhas, seus 
genros, seus numerosos netos e demais parentes. 

Nós nos associamos à dor e ao pesar que todos eles es· 
tão, nesta hora, sentindo e, estamos certos de que eles 
também guardarão as melhores recordações: desse gran
de homem público que soube ser, também, um grande 
pai de família, uma pessoa humana das mais admiráveis. 

Com estas considerações, fica o registro do falecimen· 
to do eminente homem público, ex-Deputado Bento 
Gonçalves_, com a manifestaÇão mais sentida do nosso 
pesar. 

Era o que tinha a dizer, Presidente! 

O SR. PRESIDENTE (Lenoir Vargas) - A Mesa, 
diante _ _d~s_ manif~tações unânimes do Plenário, se asso
ci~!2:_ffib-é~, a esse sentimerüo coletivo.do Se0ado, pelo 
fafecimento do nobre ex-Deputado Bento GonÇalves, 
que foi, por seu espírito público, um parlamentar desta· 
çado na. Câmara dos Deplliados, um diligen~~ Prc:_s_ident~ _ 
do Instituto de Previdêncíil dos Congressistã.s e, ultima
men_te, ViCe-p_residente de um dos estabelecimentos o fi· 
ciais d~ _crêd_i_t_o Qo Estado de Minas Gerais. 

Com esta solidariedade, que a Mesa empresta _ao 
espírito prevalente no Senado, nesta manhã, homenagea· 
mos a figura expressiva de homem público, que foi o ex· 
Deput~do Bento Gonçalves. 
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O SR. PRESIDENTE (Lenoir Varg3:_s)- Concedo a 
palavra ao nobre Senador José Ignãcio Ferreira 

O SR. JOSJ!: IGNÁCIO FERREIRA (PMDB- ES. ~ 
Pronuncia o seguinte discurso.) -Sr. Presidente, Srs. 
Senadores: 

No meu primeiro pronunciamento sobre a privati
zação da Companhia Ferro e Aço de Vitória, COF A VI, 
manifestei-me favoravelmente à tese da desestatização de 
empregos do Governo. No entanto, levantei conside
rações específicas quanto a esta pretendida privatização, 
que me levaram a, finalmente, adotar posição contrária 
àquela objetivada desestatização. Detectei irregularida
des __ no processo de licitação; uma relação ínfima entre ó 
preço ofertado e o valor da _empresa, segundo a qual as 
empresas são transferidas __ da. governo para a iniciativa 
privada. O procedimento adotado lastreia-se_ no Decreto 
n9 83.740, de 18-8-79, que instituiu 6 Programa Nacional 
de Desburocratização e deu outras proVidências. E cito o 
ponto focal da miriha análise: 

O primeir6 ato administrativo que se referiu com 
clareza, nos últimos anos, à transferência do contro
le de empresas da administração indireta para o se
tor privado foi o decreto n~' 83.740, de 18-7-79, que 
instituiu o Programa Nacional de Desburocrati
zação e deu outras providências. Mas a normali
zação específica do processo de desestatização veio 
através do decreto n'i' 86.215, de 15-7-81, arrimado 
na disposição contida no inciso V do artigo 81 da 
Constituição Federal de 1969, que atribui compe
tência privatiVa a-o Presidente da República para 
"disPor sobre a estruturação, atribuições e funcio
namento dos órgãos da administraçãO federal" Tal 
norma constitucional, que não tem precedentes nas 
constituições anteriorés, de 1967 e 1946, abre ao Po
der Executivo uma zona de ação discricionária de 
enorme amplitude, com vistas aos proclamados ob
jetivos de deseStatizaçào. AsSini, ressai evidente e ln
controversa, d_o texto constitucional, a competência 
privativa do Presidente da República para dispor 
sobre órgãos da administração federal, direta e indi
reta, no que toca à sua estruturação, atribuições e 
funCionamento. E aí a lei magna do país justifica o 
Decreto n'i' 86.215/81, que pTessupõe semp"fe a-exis
tência anterior de um texto de lei. Mas no que toca 
às disposições regulamentares do processo de trans
ferência: do controle de empresas para o setor priva
do, não há disposiçãO alguma de lei que justifique os 
regramentos constantes do decreto n' 86.215/81. E_ 
decreto. sem lei, não obriga. Sem lei, o decreto não 
pode normalizar - como o fez arbitrariamente o 
Executivo, no caso - -••transferência, transfor
mação e desativação de empresas sob o controle do 
Governo Federal". 

Geraldo Ataliba, cm magnífica lição doutrinária, 
publicada na Rerista de Direito Puõllco n's 57/58, 
páginas 182 e sCgui"iliCs, sob o trtulo "Poder Regula
mentar do Executivo", bate certeiro no assunto que 
aqui nos interessa: uNão tolera a nossa ConstiM 
tuição que o Executivo ex.Crça nenhum tipo de com
petência nornliltiva inaugural. Nem mesmo em maM 
téria administrativa. Essa seara foi categoricamente 
reservada aos órgãos da representação popular. E a 
sistemática é cerrada, inflexível. Se a tal conclusão 
não for levado o intérprete pela leitura das dispaM 
sições ·que delineiam a competência regulamentar, 
certamente esbarrará no print:i:pio da legalidade, tal 
como formulado: ninguém, nenhuma pessoa, ne
nhum sujeito de direito poderá ser constrangido por 
norma que não emane do legislador". E culmina 
sempre preciso: .. Os atas do Executivo (com a estriM 
ta excessão do decreto-lei e da lei delegada) não 
obrigam senão aos subordinados hierárquicos da 
autoridade que os emanou". 

DIÁRIO DO CONGRESSONACIONAL(Seção II) 

_Dir-§e-j gue ó"~çlecre_to QQ 8_6-2f5/81 a~s~nta as 
disposições Contidas no inciso III do artigo 81 da 
Constituição Federal, que atribui competência pri
vativa ao Presidente da- República para "Sancionar, 
promulgar e fazer publicar as leis, expedir decretos e 
regularitenfos para a sua fiel execução". Mas o pró
prio texto do dispositivo -erige a lei como regra bási
ca, e destina os decretos- que são normas subalter
nas- à sua fiel execução. A respeito, é ainda Geral
do Ata!iba, na_m.esma externação_doutrin~riajá re
ferida. qUem explicita: "Ao contrário do que inge
nuamente pode supor o leigo, ao ler essa disposição 

-(inciso III do artigo 8_1 da Constituição Federal), o 
preceito não tem o sentido de conceder ampla facul
dade, nem de outorgar competência irrestrita ao 
Executivo. Nãol " A redação dada - consoante a 

- tradição do nosso Direito Constitucional ~ paten
teia,- evidencia e explicita a visceral subordinação do 
regulamento à lei. Por isso, assinalou Celso António 
Bandeira de Mello: "Seu objetivo precípuo- cona
tural às conQuistas políticas que se substanciam no 
Estado moderno- é precisamente o de impedir que 
o Executivo possa estabeleçer, por ato seu, res
trições à liberdade e à propriedade dos individu_os" 
(Ato Administrativo e Direitos dos Administrados, 
Ed~ Revista dos Tribunais, 1981, p. 83). E ainda Ge
raldo Atãliba, na mesma liçãO: -·-·COmo o regula
mento é ato subordinado à lei, não lhe pode ampliar 
o .conteúdo nem restringi-lo. Sua específica finalida
de não é - como pensam os leigos jornalisticainen
te inforffiâdos - corltr)Ietar a -lei, nem eXplicá-la 

- (ÍunçãQ dos juristàs), n-em m!nudei1ciá--la,- mas d-isM 
por sobre a maneira pela qual os agentes adminis
trativos irão, com fidelidade e exação, fazê-la cum
prida, providenciar sua efetiva aplicação, assegurar 
a eficãc13 de seus mandamentos". E finaliza, sobre a 
espécie, em outro segmento do seu magnífico artigo: 
"'Q-UantO aoS· admiriistrados,_ não são -destinatários 
dos regula-irieniás, no- se:n-tido- de que estes não po
dem criar-lhes deveres, obrigações e encargos. Tais 
constrangimentos só da lei podem defluir (art. 153, § 
2•). 
---wocaso sob exame, o Decreto n~' 86.215/81, in
teiramente sem apoio em lei, fixou oS princípioS bã
sicos para a transferência do controle de empresas 

. para o setor privado, abrindo zonas literalmente de 
puro arbítrio à ação do Executivo, embora sempre 
erlfatizando que-tudo se fãria-••sem prejUízo do inte
res...s.e _da adminiStração". Por seu turno, -a Portaria 
n'i' 121, de 14-9-81, norma situada quase ao nível do 
solo em termos de expressão hierárquica, eXibe dis
posições que ainda mais ampliam os Cspaças·-ao 
arbítrio destinados à movimentação do Poder Exe
cutivo. 

Gostaria- de ater-me, ainda, do meu primeiro-pronun
ciamento, quando dizia: 

Mesmo as normas arbitrariamente elaboradas e 
editadas pelo Poder Executivo e queconstarri inScul· 
pi das nos textos do Decreto n' 86.215/81 e Portaria 
n~' 121/81 estão sendo desdenhadas no episódio da 
pretendida dessestatizaçào da COFAVI. Aberto o 
processo-de pré-qualificação pela Comissão Espe
cial de PrivatiZação da COFAVI, constitufda pela 
SI DER BRÁS, só se candidataram, efetivamente, à 
habilitação a Companhia Siderúrgica da Guanaba
ra (COSIGUA) e a Siderúrgica J. L. Aliperti. Esta 
última não atendeu aos requisitos mínimOs COnstan
tes do-edital de-pré~-quaÚficação e não foi considera
da- habilitada à formulação da proposta de compra. 
Qualificou-se somente-a COSIGUA, que teve assi
nado o prazo de 90 dias para apresentação de sua 
proposta. 
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. .Pr~isa_meot~; no dia_ 3 H0~83, tempestivamente, 
<~ coSiGuA- ~presentou s~a proPosta de compra 
da participação acionária da SI DER BRÁS no capi
tal du COFAVI. Uma proposta de pagamento da 
importância. de aproximadamente Cr$ 8 bilhões e 
meio, cerca de IS vezeS menor que o valor do patri
mõnio líquido real da COF A VI, ainda assim pagá
veis co11_1 uma pequem! entrada e o restante em 7 
anos, com 18 mes_es s_em correção monetâria e sem 
juros. A~proposta_f6i rejeitada peja ComissãO de 
Privatização e por toda a Diretoria da SI
DERBRÂS, co-riforri1e relatório encaminhado à Co
missão Especial de Desestatização, em que, inclusi
ve, se duvídaya da seriedade da mesma. 

--Embora tocando raias do escândalo, as nego-
-ciaçêies com a COSIGUA contin_uam presentemenle 
a ser_estimuladas e entretecidas, sob o pãlio de arbí
trio e da imoralidade administrativa. E a evidência 
disso é o textO do Ofício CElYil'i' 17 /8"4, de 22-5~84, 
do- Sr. Pa-ulo Roberto de Oliveira Niccoli, PresidenM 
t~ da Co~issão "E:Sp~Ciãt de DCsestatização, ao Sr. 
Henrique Brandão Cavalcanti, Presidente da SI
DERBRÂS, cuja cópia chegou-me às mãos e que 
tem_ o seguinte teo-r: 

"Senhor Presidente: Refiro-me ao Ofício de V. 
s•. de n'i' P/IQ6/84. de_16 do corrente, n-o ciu-al é soli
citada desta Comissão diretrizes (sic) quanto a ques
tões relativas ao prosseguimento do processo de pri
vatização da CQffipanhia Ferro e Aço de Vitória--
CÕFÍ\VI. - - ~ ~ 

Com relação ao item a, d0-~itado o-fício, essa SI
DERBRÁS não ~d~v~ ~bri~ mão de cumpri"mCnto, 
por parte da COSIGUA, das condições estabeleci
das na fase de pré-qualíficãção. A negociaÇão direta 
prevista no item 2.5.4, alínea • da Portaria n' 
121/81, se restringe a preço, condições de pagamen
to e çiemais itens passíveis de negociação numa ope
~aç~(_)_ comercial, como ·a transação objeto desta 
consulta. 

Pc_>r outro lado, na aluai fase t;l_e ne_goci:ição, a 
operação deve ser- discutida exclusivamente com a 
COSIGUA, única empresa pré-qualificada no mo
mento._-Esgotados o~~recursos da negoc_iaçào, sem 

- que-ãs pa-rtes chegarrl ·a boln termo, o processo deve
rá !.er encerrado e reaberto, em seguida, através da 
publicação de novos Editais. Atenciosamente. Pau
lo Roberto de Oliveira Niccoli- Presidente da Co
missão Especial de Desestatização. 

Por tal peça se vê qUe continuam as negoçiações 
com vistas_ à privatização da COFAVI. Continuam, 
ap~r de ter sido repudiada a até insultusa propos
ta da COSIGUA; continuam, apesar de- confor
me se coristata com clareza diante dos termos do 
ofíciO gue acabo __ de ler- a COSIGUA não haver 
cumprido nem mesmo as condições estabelecidas na 

- fase de qualifiCaÇão-(Cm razãO do que não po(feria a 
COSIGUA nem mesmo ter sido considerada habili
tada para efeito de apresentação de proposta). 

São_fatos que estão a _c_lamar aos céus, neste País 
dos escândalos e da impunidade. em que por trás de 
cada pleito mal consegue se ocultar uma jogada es· 
_púria de __ g_abinete. 

Finalmente, cheguei, à ocasião do referido pronuncia
mento, à conclusão de _gue o assunto versava mais sobre 
uma empresa da órbita do Estado para a iniciativa p-riva
da. E assi~ falei a respeito, àquela época: 

Ainda_ que a COSIGUA tívesse sido regularmen
te habilitada -e não o foi, conforme se viu, pois 
nem mesmo cumpriu fielmente o disposto no elenco 
de normas arbitrárias que orientarará a pré
qualifiCação, a partir de um decreto e não de uma 
lei- a proposta fOrmalizada não poderia e não de-
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veria ser reexamiriâda. E isto pofQUe--Oâe que Se tem 
cogitado, pelo menos par:a eféTto ex:ternó, é de venda 
e não de uma qwlsedoaçilo. O Ministro Camilo PenM 
na, em declaração prestada ao_s_jornais no mesmo 
dia do advento do famrgerãdo Decreto n~' 86;215, 
disse que "é bom não se confundir desestatização 
com doação". Ele explica que "as empresas priva
das podem até se beneficiar qom a compra de algu
ma empresa estatal, mas nunca essa venda terá um 
carãter de doação". Deixou claro - prosseguem os 
jornais - que "o Governo quer é transferir pa~a ·o 
setor privado algumas empresas estatais inas sem 
com isso ter lucro n_em tampouco prejuízo". 

Segundo_os três critéi10S definidos no Aviso In
terminísterial n'>' l.205, de 7-12-81, a situação da 
COFAVI, em 6-4-84 estaria assim: 

Valores reajustados segundo : 
a) Valor Patrimonial a_tuali- BaseORTN 
zadQ(ou valor do Ra.tri- Cr$ 1.000 
mônio Líquido_Real) 130.016.090 

BaseUSS 
Cr$1.000 

185.137.010 

b) Valor de Reposição dos 
Ativos Operacionais 182.665.140 260.172.080 

c) Valor de Retorno de 
investimento 138.552.140 197.340.460 -

~. portanto, inadmisSível, intolerável, incabivel, 
porque além de ilegal é imoral, a pressão _que vem 
sendo exercida sobre a SIDERBRÁS para que ne
gocie com a O 'SIGUA co_m vistas à privatização 
objetivada. Alér. disso, a proposta apresentada é 
quinze vezes_men. r que o valor do patrimônió líqui
dodaCOFAVI.l delogosevêqueaCOSIOUA, 
ou o GrUPo -Gerd~u. jamais apresentara uma pro
posta ao menos con,patível com o valor da COFA
VI, pura e simplesmente porque não dispõe de .. cai
xa" para tal. 

Transferir lfmã empresa econômica e financeira
mente viável, lucrativa, com um nome arduamente 
conquistado no mercado siderúrgicO itacional e in
ternacional, simplesmente por ter a maioria de suas 
ações nas mãos do Gove_r_n_o, e ainda mais pOr un1a 
ninh:iria, é procedimento que não ficará sein é:onse
q~ências, sobretudo porque ó Governo não é ónípo
tente e incontrolado. Entregar a COFAVI no facili
tário dessa privãtiZaçãO--marCã.da pela ação de arbí
triO e pela despreocupação com comportamento éti
co, é um ilícito e é uma íriiõialidade. Sobretudo por
que tanto Os tecnocratas do Governo quanto os em
presários do GrupO Gerdau sabem que, colocada 
em marcha a sua Aciarhi.-II,já em fase final de con
clusão, e feitos pequenos aCertos- em seu Proj~lQ e 
forri1~ de recebimento de matéria-prima (providêD~ 
cias exclusivas de cunho governamental), a COFA
VI poderá alcançar 650 mil t/ano de produtoS aca
bados; sabem que a COFAVI tem condições de for
necer todo o aço necessâríõ- às-Torres de Transmis
são de Itaipu, de Tucuruí e outras grandes hidrelé
tricas-em- ConstrUÇãO; ·sabem que a insfalação de 
uma usina de porte da COFAVI, atualmente, não 
pode ser efetivada sem urri investinlentõ de pelo me
nos US$ 200,000,000.00,já que ã. previsão é de USS 
500 por tonelada instalada. 

Se querem mesmo privatizar a COF A VI, por que 
não democratizar o"-Seu Capital, através da transfe
rência de parte de ações votantes dele para os em
pregados? É, ali.{is, o que preconiza _o_ ex-Ministro 
Mário Henrique Simonsen, mostrand_Q. inclusive, 
que tal alternativa seria realmente salutar para a 
economia brasJ\eirã. 

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAl. (Sc,iiol!) 

O que não ê pOssível é pretender-se a todo transe 
a privatização, a preço de banana, de uma usina 
cUjo faturamento bruto cresceu 110,6% em 1983 e 
cujas vendas para o mercado exterrio cresCeram 
539~%~ cõlaborando expressivamente com a políti
ca de exportação do Go~erno. Não é possível 
pretender-se a venda, a preço vil de 8,5 bilhõ~. e 
ainda pagáveis a prazo longo, parte sem correção e 
senl juros, de uma empresa cuja rece:ita operacional 
foi de -24,5- bilhões de cruzeiros e que, por sua enor
me presença no plano hidrelétrico brasileiro deveria 
ser,- inclusive, considerada como de grande impor
tância para a própria segUrança econôrilica nacio
naL" 

No meu segundo pronunciamento, alinhei alguns as
pectos bem mais técnicos a respeitO do assunto. 
Manifestei-me a respeito da posição da Secretaria de 
Controle de Empresas Estatais - SEST, a respeito dos 
critérios a~otados pelo Decreto n9 83.740.- de 18-7-79, 
vis-a-v_is os a dotados pelas empresas privadas quando se 
defrontam com alternativas que envolvam prOjeto de 
aquisição e fusão. Gostaria de tornar a falar sobre õ pro
cedimento das empresas privadas, para o que valho-me 
do que disse no meu -segundo pronunciamento: 

-___ -"Pritl).eiramen~e. existein dois procC:dimentos se
gundo os quafs uma empresa pode Se eXPãndir: por 
alargamento de suas próprias bas_es no mercado ou 
por penetração no mercado, propiciada pela com
pra de outra empresa. Assim, a primeira-decisão que 
enfrenta a administração é descobrir qual das duas 
opçõe~ ~ a m~is rentável. De um modo geral, os cri~ 

- térios Pãra ãproximação de preços -de aquisição im
plicam no cálculo do valor atual do fluxo de lucros 
esperados para a empresa num dado horizonte de 
tempo, e a uma dada taxa de juro. O que se faz é 
avaliar, ta!llo o p_sojeto_ de_expan~ão interna quanto 
o de aquisição, mediante um exame do potencial 
que a própria empresa ou aquela a ser adquirida 
apresenta em termos de mercado. Desta forma, se a 
alternativa implica em adquirir urria firma em si
tuação falimentar, há que se -verificar quanto resta 
de dinheiro após pagos todos _os credores.e_depois 
de vendid9s todos os ativos ao preço corrente de 
mercªdo, E,sta dif~rença representaria o conCeito de 
patrimônio líquido, ou seja, o resíduo que pOderá 
ou não existir depois de ace_rtados todo_s os itens 
pendentes para a firma. A suposiÇão, neste_caso, é a 
de que a empresa vai falir; não vai continuar no 
mercado; vai perder sua imagem, sua clientela, seus 
fornecedores. 

com~ se pode ver, a utilização do patrimônio 
líquido, como critério, está acoplada à suposição de 
que a empresa não dispõe de nenhum potendal de 
mercado. Em prevalecendo o contrário, os procedi
mentos seriam outros: Ievar-se-ia em conta a irria
gem da firma, o seu relacionariltmto bancário, a sua 
tra~ção no !Tlercado, a sua capacidade gerencial, as 
expectativas de ampliação na sua fatia de- mercad_o. 

Em países nos quais o mercado acionãrio é_ bas
tante desenvolvido, pode_-se utilizar o- valor das 
ações em bolsa multiplicado pelo número de ações 
existentes para se chegar a um valor aproximado 
para a empresa. Imagina-se_ que o mercado está sufi
c;:ientemente informado a respeito das potencialida
des __ e possíveis fragilidades da firma·, para julgar, 
pelo valor atribuído a cada açào, se a empresa tem 
(uturo ou não. 

Um procedimento mais analítico envolveria, 
<:Onforme já for mencionado, um exame da capaci
dade própria de expandir-se vis-a-vis a alternativa 
de aquisição. Em seguida, ter-se-ia que estimar os 
[~eras num horizonte de tern'po considerado ade-
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quudo a chegar-se a uma taxa de juro que represen
tasse a "taxa -de atratividade" d_o capital para a em
presa. Em função desta taxa .e do f]ux_o dJ:: lucros, 
poder·se-hi.chegar u-ma estimativa preliminar do va
lor do projeto. Evidentemente que outras conside~ 
rações de ordem administrãtiva, legal, econômica·, 
etc., teriam que ser tecidas para .. calibrar" o__mon
tante a ser negociado. As bases da decisão; entretan
to, estariam sempre nas expectativas futu-ras e não 
nO património Hq"uid_O, conforme já se demonstrou 
ãnferiormente. Este só ê utilizado na hipótese de se 
lidar com empresas decididamente .. doentes"." 

Seria extremamente oportuno martelar à exaustão 
sobre :is posiÇões do Grupo Gerdau, da SIDERBRÃS- e 
da Comissão Especial de Desestatização: 

Aliás, na Nota aos Acionistas, publicada pelo 
Grupo Getdau em 29-6-79, no Jornal do Brasil, o 
Grupo deixa explicita a sua filosOfia. No item 2: 

"Dentro do programa de privaHZ:ação do Gover
no do Presidente João Figueiredo, as empresas sig
na-táriaS vêm mantendo entendimentos visando à 
aquisição d_o controle acionãrío_ da Cia. Ferro.e Aco 
de Vitória, CQFAVI, _que tambêm a tua no setor de 
aÇos rião-Planris (grifO meu)". 

No item_ 3: -
"A fesponsabilidade pelo setor de aços não~ 

planos_ foi atribuída pelo próprio Governo Federal à 
iniciativa· privada. Dentro dessa linha, todas as em~ 

_ presas _ct;_ controle ~tatal do- setor seriam privatizá
veis. Entretanto a transação com a COF A VI, apre
senta,_ em relação às demais, justificativas Pe vãrias 
ordens, inclusive mercadológica, eis que sua linlia 
de produtos amplia as atuais linhas das signatárias: 
A_lém dis_so, a_ COEAVI tem um património líquido 
.equiv<!-!ente a um terço do patrimônio liquido con
so_lidado na Metalúrgica Gerdau S.A. esqas con~ro
ladas e produz cerca _de um sexto da towlagem de 
aço, operando em setor de características tecnológi
cas idênticas, Qnde firm_arão seu conceito, _Os riscos 
de assunçã.o __ d_a__empresa nova estariam, portanto, 
minimizados" (grifo meu). 

8. O Grupo Gerdau_explicita, por conseguinte, 
sua p~eocupação com os riscos-; afirma serem as ieC
nqlogias afins; estabelece relações técnicas entre pa
trimónios líquidos - tudo buscando as_segurar aos 
seus_ acionistas a maior re!ltabilidade e o menor ris
co. Por que razões estran_har o procedimento intran
~igentemen~e adotado pela SIDERBRÂS no sentido 
de proteg!;;r também os seus acionistas - O pov·o 
brasileiro?. O que fica dificil de entender é a posição 
da Comissão Especial de Desestatização que flão 
adota as medidas preconizadas pela SIDERBRÃS 
no documento anexo à Resolução n"' 1992, datada 
de 29-12-83 ... no _seu item 48:"' 

.. Proposmos, pois, que a Diretoria (da SI
DERBRÁS): 

a) declare encerrado o procedimento de licitação 
aberto pelo edital de 14-1-83, Para a alienação da 
participaçãO aCionáiia da SI DER BRÁS e CO.EA
VI. em resultado de a _única proposta apresentada 
não estar nas_ condições lixadas nas normas que re
giam essa Hcitaçào: 

b) solicite de Sua Excelência _o Ministro da In
dústria e do Comércio e da Comissão Especial de 
De.'iestatização orientaçãO sobre a forma de prosse
guir na privatização da COFAVI, designadamente 
quanto à eventual abertura d~ nova licitação." 

9. Ficu, por conseguinte, claro, o fato de que, 
mesmo supondo haver base legal para o processo de 
privatização - o que demonstrei inexistir - fica 
difícil entender-se o procedimento adotado pela-re
ferida Comissão Especial. O enfoque adotado pelo 
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Grupo Gerdau é perfeitamente compreensível: de
fende a riqu-e-zrt--dos seus acionistas. A posição da ST
DERBRÃS, tarilbém, é transparentemente clara: 
defende os interesses_ do parque siderúrgico e do 
povo brasileiro. Decorrido tanto tempo desde q_ue o 
Grupo Gerdau, ainda em 28-6-79, ·manifestava seu 
desejo de adquirir a COFAVI, jâ era mais do que 
hora de se exibir uma posição -clara, inequívoca, ter
minal. insuspeita, em face, inclusive, do próprio re
gramento de Direito existente, que questiono, e 
também dos fundamentos-de moralidade adminis
trativa inafastáveis_ em qualquer caso. 

Procurei, por ocasião do meu s.egundo libelo trazer a 
lume_, também, considerações de ordem econômico~ 
financeira a respeito do prõCessO de privatização da C·O~ 
F AVI. AnaliSando as estimativas para inStalação de uma 
usina siderúrgica (US$ 500,00 por tonelada)cheguel a 
uma aproximação de Cr$ 200 milhões para o preço j1,1sto 
de venda .da_ COF A VI. Examinando seu fluxo de caixa 
para o período de .1985 a 2009 e ressalvando todos --;;-s_ 
possíveis viéses decorrentes do longo prazo da projeção, 
cheguei a uma estimativa deUS$ 164 milhões para a ven~ 
da da COF A VI, ou seja, à taxa vigente em 9 de outubro 
de 1984. Cr$ 2.407, para a venda, o equivalente a Cr$ 
394,7 bilhões de cru.7;~iros! 

Não há como deixar de consignar totalmente a linha 
de raciocírii"õ- então adotada." 

"Analisando a privatizaçãO proposta do ponto 
de vista económico e financeiro, reporto-me aõ meu 
pronunciamento d~ 29~5-84, no_ qual, com base 
numa estimativa de US$ 500,00 por tánelada insta
lada, demonstrarei que chegar-se-ia, para a COF A
VI, a um valor deUS$ 200 milhões no que tange aos 
investimentos necessáriOs a colocá-la instalada so
mente na parte de ins_t_alações e equipamentos. 

2. A COfAV_I projetou seu fluxo de caixa no 
período de 1985 a 200"9, segundo critêrios conserva
dores, chegando aos seguintes números para expres
sar seu lucro depois do imposto de renda e antes dQs 
dividendos (em cruzeiros milhões de dezembro de 
1984): 

1985 4.857 1998 25.009 
1986 6.460 !999 25.549 
1987 14.416 2000 25.915 
1988 11.078 2001 26.232 
1989 9.997 2002 28.242 
19'l0 10.721 2003 28.422 
1991 11.313 2004 28.484 
1992 11.578 2005 28.546 
1993 11.686 2006 .2!!.607 
1994 12.217 2007 28.668 
1995 12.781 2008 - 28.730 
1996 12.929 - 2009. . 28.791 
1997 20.386 

Mesmo considerando as margens de erro ineren
tes a projeçõés ....:.- espeCiãlniente por período tão 
longo - há que se admitir que aludidas projeções 
representam um conjunto de expeCtativas da empre
~a quanto ao seu desempenho nos próximos 25 
anos. Poder-se-á questionar a validade das estimati
vas - os critérios utilizados poderão, sempre, ser 
solicitados à COFAVI e, se for o caSo, ajustados. 
Mesmo assim, foi elaborada uma breve análise fi
nanceira para a série de lucros em questão. 

Devo lembrar que jâ foi eXPlicado que as empre
sas privadas utilizam, na avaliação de aquisições -ou 
de projetas de expansão interna, projeções do de_~ __ 
sempenho futuro ou o preço de bolsa das ações em 
circulação, imaginando que, no primeiro-caso, con
sigam exprimir com razoável grau de variabilidade 

o desempenho da firma e, no segundo_caso, que o 
mercudo transferiu suas expectativas para as ações 
mediante estabelecimento de preço sob as leis da 
oferta e demanda. 

O primeiro passo da análise consiStiu em tomar 
..:orno válida a taxa de juros de 10% de que trata o 
anexo U Resolução n9 1.992 da Diretoria da Sl
DTRBRÃS sobre a proposta da COSIGUA, item 
29, Isto posto, descontou-se o fluxo de lucros no 
pcriodo de 1985 a 2003, e obteve-_se urri valor atual 
de Cr$ 109 bilhões, aproximadamente. Este valor 
representa cf -montante, ·em cruzeiros de dezembro 
de 1984, que a empresa teria se lhe fosse possível op
tar entre receber os lucros ano_a ano ou mediante re
muneração de 10% aa, obtê--los, à guisa de exemplo, 
por empréstimo para pagamento no período consi~ 
~erado. 

Observe-se que _a- oferta da quãr tomei cbnhiêí~ 
menta, mesmo levados em conta todos os -questio-

~. n-amCntoS-jâ'Tormulados, -atingiu a cifra de 40 bi~ 
lhões;- filiancíudos- em 7 anós, ·a juros de 4%aa. 
Como se pode ver, o preço mf~irito-a ser ~stabelecí
do para a empresa deveria compor-se dos US$ 200. 
milhões deduzidos_os dêbitos segundo critérios-a_se
rem estabelecidos quanto a prazos e taxas de juros e 
ai:resêidos de US$ 64 milhões, correspondentes à 
conversão dos Cr$ 109 bilhões à taxa de CrS 
1.699,00 prevaJecente nesta data para o dólar ameri
cano. 

Mesmo imaginando que os valores a serem dedu~ 
zidos chegassem a US$ 100 bilhões- hipótese mui
to pessimista- ainda teríamos um valor de venda 
para ã COFAVl em t9rno deUS$ l64 milhões, ou, 
à mesma taxã aplicada acima, 278 bilhões de cruzei
ros, importância superior em 595% (quinhentos e 
noventa e cinco por cento) aos 40 bilhões propostos. 

Examinando o assunto sob outro enfoque, 
(ornou-se o fluxo projetado no período de 1985 a 
2009, ajustou-Se a série, considerando os exercícios 
de 1991 a 1993 como se gerassem lucros iguais a 11 
bilhões; os anos de 1994 a 1996 com lucros de 12 bi
lhões~ os períodos de 1998 a 2000 com lucros de Cr$ 
25 bilhões e, finalmente, os anos 2002 a 2009 com 
lucros de 28 bilhões. Comparou-se esse fluxo com a 
proposta efetuada, 40 bilhões, imaginando~se fos
sem pagos à vista. Procurou-se, então, descobrir a 
tax·a-dejuros capaz de tofnar iOdO o fluxo de lucros 
igual aos 40 bilhões propostos e chegou-se a uma 
taxa de remuneração para a proponente, a COSI~ 
G_UA, em tor_no de 25%aa (vinte i círl~o j)Qf cC:nto 
ao an_o)! C~.m efeito, vale a pena _lutar .. às últimas 
cOnSeqiiênCiás. Para_ viabilizar uma ·compra· destãs! 
Que01 não -deséjarla pagar 4%aa e··ganh-ar 25%aa, 
alén;~ de obter uma série de. Ôutrás vantagens de mer- -
cada!? Começain a ficar bem mais dã"i-os os motivos
da insistência da COSIGUA! 

Uma vez explorado o raciocínio anteriormente 
detalhado, passoLJ-Se a verificar os impactos da 
aquisição no tocante ao mercado de fatores e de 
produtos, _Mapas de custeio da COFAVI apontam, 
em !llaio deste ano, um percentual de 47,6% para a 
_pa_~ticipaÇão_ da sucata na composição do custeio da 
produção, Deve-s.e, por conseguinte, verificar como 
se comporta o mercado deste produto, tão impor
tante para a elaboração do produto final da empre
sa. O grolfico n-ii I, anexo. mostra como evoluiu o 
preço da sucatã no perfodo de janeiro de 1981 a 
abril de 1984. Os valores foram g(:afados tomando
se as médias quadrlmestrais, visando reduzir ten
dências mensais, ~ perfeitamente claro que durante 
todo o períádo examinado a curva subiu a- pique. 
No espaço de tempo compreendido entre os quadri
mestres 83/1 e 84/1, a curva toma fOrina muito mais 
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acentuada. No gráfico n~" 2, também anexo, 
transformou-se os valores médios quadrimestrais e 
números fn_çHces, vah:ndp o primeiro quadrimestre 
de 1982 como a base- 100- e os demais quadri
mestres expressoS'"·em função do seu crescimento a 
partir da bus.e. Foram grafadãs dUas curvas: a) a 
curva representativa da mêdia quadrimestral do 
fnâiCe Gerai" óe~:Pr-CçOs, cõluna 2, da Confunfiifa 
Ec_g~ôri1ieã, ComiuTiente Usado como indicador da 
inflaç::io e b) a curva resultante do crescimento qua· 
drimestral do preç_o da sucata. A partir do quadri
mestr~ 83/3 noÍU·se o preço da sucata avançando 
acima da innação. Como interpretar isso'? 

Uma possível interpretação diz respeito ao fato 
dos preçOs estarem subirido po~ insuficiência de 
oferta de-SuCãta: outra, teni- que ver cãm pressões da 
demanda. Evidentemente que hol muitas outras va
riúvels no contexto. Estou-me restringindo somente 
<l duas para facilidade de exposição. As duas razões 
ucima podem estar ocorrendo em separado e em 
conjunto. 

- Dhiii.ú! desses ná~eros, parece que se -pode exPH
cur u_ subida do preço da sucata em decorrência de 
um motivo muitÕ mais ligado à pressão de deman
da. Com a penetração do Grupo Gerdau no merca
do de perfis, para cuja fabricação a sucata contribui 
com mais ou menos 47,6%, acelerou-se a demanda e 
subiram Os preços. Deve-se notar que o Grupo Ger
dau tem muito mais flexibilidade para absorver o 
custo da sucata- de vez que seus preços finais não es~ 
tão submetidos ao controle de preços do CIP, como 
ê o caso da Cofavi, Pode-se concluir, então, sem 
muita margem de dúvidas, que Gerdau estã desde o 
quadrimestre 83/3, contribuindo para que o preço 
da sucata _dispare acima da inflação e, em conse
qüência, dificultando o acesso da CQfavi ao rõerCa
do de fatOres. 

A constatação acima não deve ser tida como no
Vidade, uma vez que o próprio Grupo Gerdau, na 
nota aos acionistas publicada em 29-6~79. no Jornal 
do Bruil, afirmava a afinidade tecnológica e merca
dológíca entre o grupo e a Cofavi. Informava, ou
trossim.-set rii.fnimo ô risco a ser cotrido pelos seus 
acionistas. Pudera! Comprar uma empresa que vale, 
na pior das hipóteses, 278 bilhões por 40 bilhões, a 
prazo e juros de 4% a.a. eliminaria COmpletamente o 
risco financeiro e reduz a quase zero o risco de mer
cado! 

_Não me furt_ei a examinarJ inclusive, a_spectos merca~ 
dológicos vinculados à compra da Cofavi pelo Grupo 
Gerdau. Ficaram perfeitamente claras as fundamentação 
de ordem mercadológica, cqmo deixam ver os seguintes 
trechos lidos em plenário: 

''Dese}o agora exaTrtinar a upriVatizaÇã.o'' SOb o 
ponto de vista mercadológíCo: COmo sCI-ifO rii.erC_ado 

-=--afetado pela aquisição da Cofavi, fa.to que e·sperO 
não ocorrer? Em primeiro lugar, haverá uma inte
gração. mUito _íod.e oo mercado de fatores. Como jâ 
se Viu; a sucata é inatêria·prima disputada dentre 
outras, pelas duas empresas. Com a compra, cessa
ria a disputa, o preço da sucata tenderia a cair. uma 
vez qu'e os vendedÜfêf iriam derrontar·se corri um 
sólido e quase único comprador. Consolidar-se-ia 
um monopsonio, ou seja, um monopólio ou quase 
monopólio no mercado de compra fatores de pro
auçUõ. Em segUndo lugar, a união Gerdau/Cofaví 
iiia propiciar à Gerdau uina dominãncia quase ab
soluta no mercado de perfiS leves (vide gráfico 3) e 
de perfis tDédios (vide gráfico 4). 

Fato importante a destacur ~. relembro, a ati
vação de Tucuruí e Itaipu, conforme declaração -do 
própríOSei:::retáriCi de- Controle de Empresas Esta· 
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tais- SEST, em documento já citado neste pronun- · 
ciumento, às fls. 27 do texto distribuído pela SE
PLAN/PR em fevereiro de 1984. A Cofavi chegou, 
em passado recente, a oferecer 70% de sua produção 
à ELETROBRÁS. Os preços- da Cofavi são contro
lados pelo CIP ~ uma das razões, inclpsive, para 
sua reduzida margem de lucro. A união Gerdauf
Cofavi está para ocorrer exa:tarriente no período em 
que se irá expandir a demanda da ELETROBRÂS. 
Mui ta coincidência! 

Acresça-se ao acima exposto que o Grupo Ger
dau não está sujeito ao CIP e pode vender seus pro
dutos a preços de mercado, por outra coincidência, 
preço que será em grande parte determinado pelo 
Grupo, uma vez aglutinada sua fatia d_e mercado à 
da Cofavi. Senhores Senadores, não estamos diante 
de algo simplesmente grave e sim defronte de _fato 
gravíssimo. Q_ própiio Governo Federal, por meio 
da ELETROBRÁS, irã ser tremendamente prejudi
cado ao adquirir material para as linhas de trans
missão de Tucur:uí, Itaipu e outras usinas por um 
preço muito maior do que aquele oferecido pela Co
favi! A Cofavi é uma empresa, sob este aspecto, es
pecialmente estratégica." 

Um aspecto relevante da minha denúncia foi o exem
plo utilizado a partir de uma comparação de como se 
vende uma empresa nos EUA e como se estâ doando. a 
COFAVI, Refiro-me à aquisição da empresa CONOCO 
pela Du-Pont de Nemours. Tive o cuidado de mostrar as 
repercussões na bolsa de valores e nas empresas envolvi
das, praticamente dia a dia, desde a data da oferta ini
cial, no mês de maio de 1981 até o dia 28 de agosto de 
1981, quando os eventos mais marcantes tiVeram fim. 

Não fcii difícil perceb~r como os preços _de ações seele
varamem aproximadamente três meses. Não foi obs_c_uro 
o processo pelo qual as empresas envolvidas, lutaram às 
claras, para efetivar o negócio. Captou-se até o nervoSís
mo dos principais "executivos n-o decorrer dos, repito, três 
meses, nos quais foi fechado _o negócio. Na Verdade, os 
aspectos mais marcãntes da compra duraram cerca de 
dois meses, de 22-6-="81 e 28-8~81. 

No cas_o da COFAVI, tem-se oassédiodaCOSIGUA, 
de forma irregular, a portas fechadas (sem a chancela do 
mercado de ações nem o direito de recusa da COFAYI 
em unir~se à COSIGUA). As repercussões e_conômico
financeiras resultantes deste penoso processo de .. gato 
pegando rato" não aparecem nos balanços patrimoniais 
nem nas demonstrações de resultado. Todavia, afetam 
perigOS:imente o·mot-ã.l dos COFAVIANOSCftie, a- du-ras 
penas, vêm mantendo a empre.sa à tona e, quase que por 
mitagre, ativa e operantC:ilo mercado;se-b-e"ITI-que, o "tem
po todo, navegando em águaS minadas: minaS magnéti
cas e teleorientadas estão colocadas desde o mercado de 
insumos a_té_ o m-ercado_ de produtos. Minas estão semea
das no mercado específico de sucata - crucial para a 
COFAVL Artefatos semelhantes flutuam no espaço en~ 
tre o qual negociam a COFAVI, os bancos e a própria 
SIDERBRÁS que nãõ tem podido alocar verbaS-pa-ra a 
manutençãod e expansão dos investimentos na COFA
VI, tamanhas as injustiças Cria:das Pela Comissão Espe
cial de Desburocratização num processo que exibe um 
precário etTibas_amento ético jurfdico. 

Informações que transpii-ou da referida COmissâo Es
pecial de Desburocratização dão conta de que a venda 
da COFAVI já eStaria acertada faltando a_p~nas um pa
recer técnico para sacramentar a venda, contra a qual ve
nho lutando e continuarei" lutando, mesmo diante da hi
pótese absurda de vê-Ia .efetivada. 

I I) As Infonnações Econômico-Flnanceiras 
I. Com o objetivo de abordar .Q problema 

COSIGUA-COFAVI, sob outro ângulo; elaborei com 
base nos dad_os de balanço constantes dos relatórios das 
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diretorias da SIDERBRÃS, COSIOUA e COFAVI, 
uma série de IS quadros e 14 gráficoS. 

2~ Deve-se deixar claro _que a análise _econômico- -
financeira que pretendo desenvolver padece as inúmeras 
imperfeiçÕes. No que tange à SIDERBRÁS, po-r exem
plo. lida-se com demonstrativos consolidados, o que fun-
de tanto potencialidades quanto restrições das empresas
membro da holdlng em termos médio_s_ e não permite que 
se aquilate o verdadeiro desempenho das firmas indivi
duais que oompÕe!TI o complexo SIDERBRÃS. Por ou
tro lado, têm-se o mérito de vislumbrar: um certo padrão 
típico de comportamento para os agregados contábeis e 
financeiros_que se iiá revelar muito útil para o meu pro
pósito. Tanto a COSIGUA como a ÇQfAVI, sendo em
presa~_irdividt,~ais, têm nos balanços apenas as restrições 
inerentes às imperfeições que estão no bojo dos princí
pios contábeis geralmente aceitos e da legislação que 
norteia a montagem dos balanços e demonstrativos fi
nanCeiro-s, tornando-os, às vezes, bem pouco representa
tivos da realidade. Tentei eliminar um pouco desses_ efei
tos distorCi vos deixando de considerar a apuração de re
sultados após incluído o resultado líquido da aplicação 
mo-netâria nos ati vos permãnentes e no patrimônio líqui-

. do. At_ive-me, tão-somente, aos resultados provenientes 
_das operações para todas as empresas. 

3. -A metodologia de análise constou da elaboração de 
JS quadros "Du Pont" de análise, a partir dos quais 
tenta-se chegar ao conceito de rentabilid_ade sobre o in
vestimento. A rentabilidade foi definida como o lucro 
operacional antes do imposto de renda e o investimento 
como o capital de giro pr~p~i'? mais as aplicações em ati
vos fixos e em outros ativÕs. Os quadros d~membram 
cada componente do retorno sobre o__inves_tirncmto em 
seus principais agregados para que se ~eja o peso relativo 
de cada um, quer na formação do lucro operacional, 

Dczcmhro de 1984 

quer na formação do investimento. Os dados inseridos 
nOSTõrmulários (anexoS) não foram os retificados pelas 
empn;sas. Procurou-se adotar o critériO de usar os valo
res originais dQ período como referência básica. Para 
cada componente julgado importante dos formulários 
"Du Pont" foi montado um gráfico em papel quadricu
lado em escala monologa rítmica. No_eixo das abscissas o 
g:ráfic_o é linear para marcar os exercícios contábeis ana
lisados....,.... de 1979 a 1983. No eixo das ordenadas a esca
la toma conotações logarítmicas. Estes gráficos são ex
tremamente vantajosos em análises financeiras uma vez 
que conseguem conter uma variação absoluta de núme
ros muito grande, compactada pelo efeito logarftmico, 
assim como mostram, pela inclinação dos gráficoS, a ver
dadeira velocidade de subida ou descida da variável que 
se afere. Tomando-se dois gráficos de receita e 
observando-se que as receitas da COSIGUA, por exem
plo, sobem de forma mais acentuada que as da SI
DERBRÃS, pode-se interpretar, com fidedignidade, que 
a tãXa de crescimento das receitas da primeira foram, de 
fato, superiores às da segunda. Os papéis milimetrados 
comuns deixam de registrar essas peculiaridades e distor
cem sobremaneira as curvas para efeito de análise. 

4. O quadro a seguir relaciona o retorno sobre o in
vestimento obtidO ao longo do período que a COFAVI 
vem sendo vitimada pela obsessiva perseguição por parte 
da COSIGUA~ -perseguiÇão que consegui sintetizar il.o 
meu _segundo pronunciamento quando disse: com efeito 
vale a pena lutar até as últimas conseqüências para viabi
lizar uma conipra pela qual se paga juros de 4%aa, mais 
carência e prazo em troca de uma rentabilidade em torno 
de 25%aa., além das demais vantagens do negócio -em 
termos de integração de- mercados de fatores e de produ
tos. 

Quãdro de Retornos sobre o lnvestimeDto (% aa) 

os 8418!63rll83 

SIDERBRÃS 
COSIGUA 

COFAVI 
Ex.ercfclo 

"' O Parêntese significa negativo. 

(17,53) 
14,00 
2,00 
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s.-como se põde observar há uma cena semelhança 
entre os retornos da SIDERBRÃS e da COFAVI. Uma 
hipó_tese_ capaz de explicar o fenômeno detectado seria-

- tanto a holding quanto a COFA VI estarem em fase de 
amortização de investimentos com pouca expansão de 
receíiã. e pressão de cuStos financeiros e de produção. 
Neste caso, ter·se-ia os investimentos volumosos (que 
compõem o denominador d_a fração que represenfa: ore
torno sobre o investimento), é, aO mesmo tempo, prejuí
zos causados por-despesas financeü-aS devad_as e amorti-_ 
:zações·e depreciações peSadas. Veja-se que se trataria de 
situação eminentemente tran-sitóijã; Tão logo ·se· reduzis
se os custos fixos ao longo do tempo, com concomitante 
diminuição das despesas fiilanciir3.s,- visiUmbfar-=-se-ia 
um cenário de margens positivas de lucro, uma vez que o 
sistema de eletrificação brasileiro estará a demandar fa
tiaS cre-scentes de produção- o que reduz- desta feita 
aritmeticamente - ainda mais o referido custo fixo. 

6. No caso da COSIGUA. tem-se uma empresa com 
desempenho exemplar. Não é qualquer firma, atualmen
te, que remunera seus investidores à taxas quase idênti
cas às de pápeis de mercado como as CDB's- Certifica
dos de Depósitos Bancários, muito superior-es aoS juros 
pagos pelo Tesouro Nacional em s_uas obrigações reajus
táveis, de aproximadamente 6% a 8% aa reais. É de se_dar 
a mão a palmatória e aplaudir. de pé, o desempenho da 
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(5,00) 
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(5,81) 
24,00 

(12,00) 
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(16,86) 
14,00 
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(7.52) 
13,00 

(3,00) 
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COSIGUA._ Não somente o nível de. retorno -.sempre 
acima de 13% aa, mas seu nivelamento, numa média de 
16,64% aa com desvio-padrão de 4,56- formando um 
coeficiente dã variação_ de somente 27% ao longo de 5 
exercícios~ O desvio-padrão registrado demonstra, es
tatisticamente, para a COSIGUA, um perCentual de64% 

-de.chances do seu retorno continuar na faixa .de. 12,04% a 
21,16%- Ui:na zona de q.tratividade invejável para qual
quer investidor potencial. Não é de se admirar -o sucesso 
de sua recente campanha de captação de capital de risco. 

7. Quais serhim aS razões que poderiam levar a CO
SIGUA, sólida e com performance invejáVel, a adquirir 
um "patinho feio" (em termos contábeis) como a CO
FAVI? 

8. Todos os gráficos (anexos) elaborados, que acom
p-anham o desenvolvimento de parâmetros contábeis 
c~ave ao longo de cinco anos são ilustrativos- mas não 
resp-ondem ao questionamento acima. No que toca à 
evolução da receita bruta dis_tinguiu-se a- COSIGUA, 
cuja velocidad_e_de crescimento das receitas- elevada
superou a das despesas- o que não ocorreu para as de
liHiÍS, A-s despesas financeiras da COSIGUA estão c;.::e_s
cendo a velocidades decrescentes, as da SI DER BRÁS à 
veloc_idade crescentes e as da COFAVI crescendo a pique 
até 1982 e caindo abruptamente de 82. para 83. 
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9. Os custos operacionais (dados só disponíVeíSpara 
a COSIGUA e COFAVf)Cresceram bem mais rapida
mente para a COSIGUA do que para a COFAVr: ..... con
seqüência, sem dúvidas - de sua agressiva política de 
penetração no mercado. A COSIGUA, conforme já foi 
demonstrado anteriormente, tem perfeitas condições de 
absorver referidos custos com increnientos na prodúiíVí~· 
dade ou com a agregação, a preços de doação, de uma 
empresa bem estruturada ao seu patrimônio, no caso, 
com a ''aquisição" da COFAVI. 

10. Os gráficos representativos da evolução dos àti
vos fixos vem de confirmar a hipótese leVantada ante
riormente: os ativos fixoS creSceram vi"ofentamente para 
a SIDERBRÁS, principalmente no período 82/83, em-
505% acompanhados de 504% para a COSIGUA- em 
franca penetração no mercado e contrastados com 217% 
para a COFA VI, em decorrência das pressões para ser 
"privatizada" a preço vil, o que determinou bloqueio de 
verbas para investimento por parte da SIDERBRÁS, 
conforme denunciei no meu pránunciamerlto -de 29-6-84. 

ll. Tentando sintetizar o que foi visto, tem-se: (a) ã 
SIDERBRÂS investindo -fôrtCmeiite p3ia-3ssegUrar sua 
presença estratégica no País, (b) a COSIGUA em franco 
e violento processo de avanço nO ·mercado e (c) a COF A
VI, mantendo-se à tona, sofrendo prejuízos nos quais 
certamente não estaria incorrendo se nã.o estivesse sob o 
estigma de 5 anos de privatização a preços de doação 
com todas as seqtlelas negativas desse longo, oneroso, 
ilegal e arbitrário processo df. transferência. 

12. Permanece, ainda, sem resposta a questão: por 
que uma empresa lucrativa como a COSJGUA deseja 
adquirir uma empresa contabilmente .. frágil" como a 
COF A VI? Na resposta parece res:idir todo o busílis da 
questão. Levanto a tese de que a COSIGUAjamais iria -
adquirir uma empresa potencialmente fraca. O qüe ácon
tece é que a COFAVI tem tido que se comportar segun~ 
do normas do Controle lnterministerial de ·Pieços
CJ P durante todo o exercício em exame. Em decorrência, 
não pode repassar para o consumidor custos de pro~ 
dução via preços de merc-ado, em função dos quais apre
sentou resultados negativos- outra hipóteSe subsidiária 
para reforçar os danos sofridos pela COFAVI nos últi-
mos S_ anos. -

13. O que se cOnsiãti, então, é que os dados de ba
lanço da COF A VI não se podem comparar aos da C_O-

SIGUA, uma vez que as premissas de desempenho são 
âiferentes para aS duas. se isso é V"erdade, qUalquer ava- -
liação noS moldes do Decreto n'183.740, de i8-7-79,.que 
se afirma em dados de balanço, deixa de ter significado. 
NC:ste c"a.So o úniCo critério a prevalecer seria o do merca
do _- prejudicado para a COF A v r; uma vez que, con
(orine iTu.Sirou O caso CONOCO-bU Pü"NT·; ãs açõ"és 
desta COFAVI sofreram restrições de preço durante 5 
anos- enquanto as da COSIGUA tiveram seu valor pO
tencializado. Uma vez que os preços das ações nã.o PO
dein servi i' Como orientação pãra estimã:r o preço âa CO
F A VI, restaria o critério aplicado no meu segundo pro
nunciamento: o valor de venda seria igual ao valor de 
mercado dos ativos, como teto mínimo, calculado em 
US$ 200 milhões, deduzidos os débitos segundo critérios 
a sererri eStabelecidos quanto a praZos e taxas de JUros e 
acrescidos dos USS 64 milhões, representativos em dóla
res do valor atual do_ cash-Oow de lucros à taxa de lO% 
a.a. (anexo· à -Resolução n\' 1.992 da Diretoi'ia da SI-

- DERBRAs:-S.o-bri-ã -p-roposta da COSIGUA, itém 29), 
para o períõdo 1985 a 2003. Segundo a premissa, extre
mamente Pêssiffiista, de se ter uin débito do equiv3.iente a 
USI 100 milhões, ainlja teríamos um valor de ven.da 
mínimo para a COFAVI em torno de USI164 milhões 
- ou seja - Cri 395 bilhões, à taxa de venda do dólar 
prevalecente em 9-10-84. -

14. Como prova de que não sou contra a privatí
zaçã.o, passarei a apoiá-la, ressalvando a ilegalidade do 
Decreto n~" 83.740, tão logo saiba que a COSlGUA esta-
rá oferecendo os Cri 395 bilhões à vista pela COFAVI 
ou o seu valor a prazo, financiado pelas taxas de merca-
do, taxas, conforme se-viu, segundo as quais, muito acer
tadamente, a COSIGUA remunera o capital dos _seus 
~iCionistaS. EnqUanto o valor fixado não representar o 
montante realisticamente obtido para a empresa- vare·-- -
dizer Cr$ 395 bilhões ·ou seu valor financiado ao preço de 
merCado, ffianter-me-ei intransigente na defCsa da CO
FAVI. 

Finalizando, torno a repetir o que já disse em meus 
pronunciamentos ailteriores, sentindo-me, a esta altura, 
constrangido em ver que de. pouco valeram minhas ·dé
núnclas ao povo braSileiro. Mesmo assim, não haveria 

-queixas se o valor a ser pago fosse coerente com os cri
térios pelos quais se baseia a iniciativa privada. Retomo 
o repto lançado em pronunciamento anterior: 
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"Se a proposta da GERDAU é tão boa quanto se 
afirma: se os cinco anos de luta não atingiram a efi
ciência e a eficácia da COFAVI; se não houveres
trições no mercado de sucata; se não existiu pressão 
psicológica para os COFAVIANOS: se a forma de 
aquisiÇão é considerada justa pelo Grupo GER

-DAU, perguntO: serà que o Grupo GERDAU con
cordaria em vender uma d~ suas Empresas exata
mente rias mesmas condições e dentro dos mesmos 
cr1téríos que propõe para a absorção da COFAVI'? 
Caso ã r-6Sp0sti-fosse positiva, em tese, evidente
mente, então poder-se-ia concordar com os termos e 
critérios adotados. 

Na hipótese contrária, a mais pro-.,.ável, deve-sC 
repelir, de pronto, tal pfoposta. heve-se encerrar 
esse suRfício de-5 anos de uma vez por tÕdasL Deve
se deixar que ·a COFAVI continue contribuindo 
para o-sucesso dós planos de eletrificação da ELE
TROBRÁS. D~ve-se permitir que uma empresa es
tatal lucrativa e socialmente produtivã continUe a 
fun-cionar em PR~ Deve-se atentar para a posição 
estratég-ica da CÕfAVI no fornecimento de mate
rial à EL_ETR,QBRÃS. DeVe-se evitar formação de 
grupos que venham a concentrar horizontalmente o 
mercado e, em conseqüência, ganhar controle abso
luto sobre os preços, desvirtuando as bases de fun
cionamento de uma eConomia de mercado, como fi
cou itustrãdo sobejamente nos casos CONOCO-DU 
PONT." 

Reitero, Senhor Presidente e Senhores Senado
res, o que afirmei ao final de meu pronunciamento 
de 29-5-S.il-: se não for detido o processo de absorção 
da COFAVI pelo Grupo GERDAU, irei bater-me 
junto ao Poder Judiciário. Haverei de pleitear, se 
neCessário. Senhor PreSidente, como parte legítima, 
no exercício do direito de cidadania, a anulação dos 
a.tos lesivoS a·O-PS.trimônio público que se pretende 

-praticar. E, igualmente, haverei de forcejar pelares
ponsabilidade cívll e criminal de quantos se tenham 
direta ou· indiretamente enovelado nessa trama in
fernal' qUe infelíimente é apenas mais uma em meio 
a tantas outras urdidas no hermetismo dos gabine-

- -ieS deste País dos escândalos, da corrupção e da im~ 
punidade. 

Era o- q-ue tinha a dizer, Sr. Presidente. (Palm~s.) 
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Dezembro de 1984 

O SR. PRESIDENTE (Lenoir Vargas)- A Presidên

cia convoca os Srs. Senadores para uma sessão extraor

dinária a realizar-se hoje, às I 2 horas e 44 minutos, Com 

a seguinte 

DIÁRIO DO CONGRE~SONACIONAL_CSeção ll) . 

ORDEM DO DIA 
-1-

Discii:is-ã~~~m t"~rno único, da reda~ão final (ofe;ecida 
~elª_Cg_qtjssão _Q~ __ Red~ção em seu Parecer n9 864, ci.e 
1984), do Projeto de Resolução n"' 92. de 198~. que sus
pende a execução dos artigos }9, 211 e 711 da Decreto n"' 
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20.637, de.31 de outubro de 1970; dos artigos ]I' e 21' da 
Lei nl' 7329, de 28 de dezembro de 1979, ~_do Item IV, nl' 
VIU, letra "a", da Tabela anexa à referida Lei, do Esta
do do Rio_ Grande do _Sul. 

O SR. PRESIDENTE (Lena ir Vargas) --Nada mais 
hãvend_o _a tratar, está encerrada a sessão. 

(Levanta-se a sessão à.~ 12 libras e 42 minutos.) 

Ata da 255~ Sessão, em 5 de dezembro de 1984 
2~ Sessão Legislativa Ordinária, da 47~ Legislatura 

-EXTRAORDINÁRIA-

ÀS 12 HORAS E45 MiNUTOS, ACHAM-SE PRE
SENTES OS SRS. SENADORES: 

Jorge Kalume-Aitevir Leal- Mário Maia- Fábio
Lucena - Raimundo Parente - Claudionor Roriz -
Gaivão Modesto- Aloysio Chaves- Gabriel Hermes 
-Hélio Gueiros- Alexandre Costa -João Castelo
'José Sarne)'- Albe-rto-Silva- Helvídiá Nunes- João 
Lobo- Almir Pinto _:--JõSél..inS-_: Vii·gilio Távora..:... 
Carlos Alberto - Moacyr Duarte - Martins-Filho .:. 
Humberto Lw::ena - Marcondes Gadelha - Milton 
Cabral - Aderbal Jurema - Cid Sampaio - M"aiCO 
Maciel- Guilherme Palmeira- Carlos Lyra......:.. Luiz 
Cavalcante- Albano Franco- Passos Pôrto -Jutahy 
Magalhães - Lomanto Júnior- Luiz Viana-- Jo"ão 
Calmon - José Ignácio Ferreiia - MOi:tcyr "Dalla -
Amaral Peixoto- Ndson -carneiro......:..:. Roberto Saturni
no - Itamar Franco - Morvan Acayaba- Alfredo 
Campos- Amaral Furlan - Fernando Henrique Car
doso- Severo Gomes- Benedito Ferreira- Henrique 
Santillo --Mauro Borges- Benedito Canelas - Gas
tão Müller- Roberto Campos- José FfageHi- Mar
celo Miranda- Saldanha Defzi- Affonso Camargo....;.. 
Enéas Faria- Jaison Barreto- Jorge Bornhausen
Lenoir Vargas - Carlos_ Chiarelli - Pedro Simon -
Octã vi o Cardoso. · 

O SR. PRESIDENTE (Lenoir Vargas) - A lista de 
presença acusa o comparecimento de 65 Srs. Senadores. 
Havendo número regimental, declaro aberta a sessão._ 

Sob a proteção de Deus iriiciamos riõSSOs trabal&Os. 
Sobre a mesa, projeto de)·esoluçã.o que- vai ser lido 

pelo Sr. I "'-Secretário. · - -

.t lido o seguinte 

PROJETO DE RESOLUÇÃO N• 136 DE. i984 

Aprova as conclusões e recomendações da ueo
missão Parlamentar de lnquérJto, destinada a Investi
gar os problemas vinculados ao aumento populacional 
brasileiro", criado pela Resoluçi.o q9 1/83. 

O Senado -Federal resolve: 
Art. l"' Ficam aprovadas as cOnclusões e recomen

dações da Comissão Parlamentar de Inquérito, criada 
pela Resolução n"' I, de 1983, _ 

Art. 2"' O anteprojeto 4ispondo sobre a Política Na
cional de População e Planejamento Familiar, seus fins e 
mecanismos dt formulaçãõ'"l!: aplicação, será enviado à 
Presidência da República para que possa submeter ao 
Congresso Nacional seus pi"incíPiõs. 

Art. 39 Esta resolução entra em vigor na data de sua 
publicação. 

Sala das Comissões; 5 de dezembro de 1984. ~ Mirlo
Mala, Presidente - Almir Pinto, Relator - PIUSOS Pôr
to- Marcondes Gadelha ~-Jutahy Magalhães. 

Presidência do Sr. Lenoir Vargas 

. _j':ÕMISSXO. PARLAMI!:N...'I'A.!U!E.i.NQ.U.tRIT_O 
DESTINADA A INVESTIGAR OS PROBLEMAS 
VNCULADOS AO AUMENTO POPULACIONAL 

. BRASILEIRO 

RELATÓRIO E SlNTESE DOS DEPOIMENTOS 

cOMPOSIÇÃO DA CP! 

~resld_e_qt_e_: __ Sin"ãCfor MÚÍo Mala (PMDB- AC} 
Vice---Presidente: Senador Claudionor Roriz (PDS .....,.. -
RO) 
Relator: Senador Almir Pinto (PDS -CE} 

Membros Efetivos: 
S_enador João _Lobo (PDS - PI) 
Senador Marcondes Gadelha (PDS - PB) 
SenadorAdo/baUurema (PDS - I'E} 
Senadora Eu~ ice Michilles (PDS - AM) 
Senador Hélio Gueiros (PMDB - PA) 
Seil~~P-r J~son Bat:!:~ __ (PM_Q~_- SC) 

Me_m_b_ros Suplentes: 
Siiiad\ir _ _-LouriVal Ba-ptista (PDS - SE) 
~enador Lomanto Júni~DS- BA) 
Senador Passos Pôrto (PDS - -SEf 
Senador Jutahy_ Magalhães (PDS - BA) 
Senador-José Ignáció (PMDB - ES) -
Senador Gastão Mtiller (PMDB :::- MT) 

I - Considerações 
II- Terminoloiia 

SUMÁRIO 

III- Aspectos Demográficos 
IV- AsPectos Econômicos 
V- Aspectos SoCiais 
VI- Aspectos Médicos 
VII- Aspectos J:tiCos 
VIII- Aspectos Jurfdicos 
IX- Aspectos Religiosos 
X - Outros Aspectos 
XI -Parecer, Conclusões e Recomendações. 

DEPOENTES 

I- Prof. Walter Rodrigues, Secretário Executivo do
BEMFAM 

2 .,...- Dr. JeSsé_de SoUza Montello, Presidente do IBGE 
3- Senhora Vera Santana, Presidente da_Associação 

das Donas-de-Casa de Brasilia 
4- Prof" Ana Maria Mendonça, Diretora-Presldente 

-da Sociedade Brasileira de Proteção à Infância e Pro
teção à Família 

5 - Deputado Oscar Alves, ex-Secretário da Saúde do 
Estado do Paraná 

-- 6~- Dr-.: C-a-rmem BarroSO~ Pesquis-adora da Fundação 
ca-rlOS Chiig3s-- ------

7 - Dr. M ária Barreto, Piesidente da Associação M é~ 
dica Brasileira 
- 8- Miriistro Diiriilo Venturini, MiníSho Extraordi

nário para Assuntos Fundiários e Secretário-Geral do 
Conselho de-SegUrança Nacional 
9- Dr. Murilo BelchiOr, Presidente do- Conselho Fe

deral de Mediciria 
10- Ministro.Waldir Arcoverde, Minístro de Est'aóo 

da Saúde 
li -Prof" Martha Suplicy, Sex.ôloga 
12- Ministra Esther de Figueiredo Ferraz, Ministra 

da Educação e Cultura 
\3- Prof. José Aristodemos Pinotti, Reitor da Uni

-camp 
14- Dr. Hélio Aguinaga, Presidente do Centro de 

Pesquisa e Assistência Integrada à Mulher e à Criança
Ceraimc 

!5- Ministrõ Waldyr de Vasconcelos, Ministro~ 

Chefe do EMFA 
!6- Senhora Lea Leal, Presidenta da LBA 

""'17- Ministro Hélio Beltrão, Ministro da -P-revidênciii 
e Assistência Social 

18- Dom Luciano" Mendes Almeida, Secretário
Geral da CNBS 

I - CONSIDERAÇ0ES 

A Nação brasileira se vê, atuaimente, mergulhada na
que:la que é, certam~nte, a mais_ profunda e mais grave 
crise de toda a .sua história. Ao contrário de muitas ou
tras crises que jã tivemos de enfrentar, esta não se apre.. 
senta circunscríta a um determina..:_do ~etor da vida nacio-_ 
nal. Ela possui variados contornos sociais,juridicos, eco
nômicos, políticos e jnstitucionãis, que se revelam, prin
cipalmente, nas enonnes dificuldades económicas e fi
nanceiras porque passamos e, também, por alguns indi
cias de convulsão social surgidos, não faz muito tempo, 
em diversas partes do País. Felizmente, tais indícios ain
da são esporádicos. Todavia, ninguêm pode asseverar 
que, no .f~turo, eles não se tornarão mais freqUentes e 
com maior amplitude," até porque a tendência mais pro
'{ável é que a situação econômica do País se agrave ainda 
mais no próximo ano. 

Não há como negar que existem, hoje, no Brasil, 
problemas conjunturais diversos que demandam urgente 
equacionamento e encaminhamento de soluções. No en
tanto, por maior que seja a expressão desses problemas, 
nem o Poder Executivo (a quem compete, sobretudo, a 
definição e implementação de medidas destinadas a pro
porcionar melhorias na qualidade de vida dos cidadãos) 
nem o Poder legislativo (ao qual cabe legislar com este 
mesmo objetiVo geral, além de procurar acompanhar e 
fiscalizar a ação do Executivo) podenl-se deixar levar por 
uma perspectiva estrábica da realidade, que contemple 
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apenas-os aspectos meramente conjUnturais-da crise. Os 
aspectos estruturais precisam e devem ser levados_em 
consideração, prioritai"lalnente. 

Se assim não procedermos, estaremos trabalhando no 
sentido de perpertuar a crise que ora nos assola, pois os 
nossos atuais problemas conjunturais têm como causa 
primeira o descaso com que, há décadas, vimos tratando 
nossas questões de ordem estrutural. Agora mesmo, es
tamos dando preferência a medidas destinadas unica
mente a tapar os muitos buracos de nossa ecouontia, em 
absoluto detrimento das ações tendent_es a planejar e es
truturar melhor nosso futuro. Estas ações, que deveriam 
constituir a prioridade governamental, estão_ relegadas. a 
plano secundaríssimo. O Governo tem como idéia fixa o 
fechamento de suas contas externas em 1983. Quer dizer: 
age e reage com se o mundo, e_com ele os nossos proble
mas, fossem acabar em 31 de dezembro. Sobre este pon
to, inclusive, o próprio Instituto Brasileiro de Economia 
(IBRE), lembra, ou melhor, adverte que "os problemas 
de curto prazo de hoje sãõ as queStões de __ longo prazo, 
não solucionadas, de ontem". 

Uma dessas questões de longo prazo, para qual, até 
agora, o Governo Federal não se Qispôs a encaminhar 
qualquer alternativa de solucionamento, refere-se ao 
ímpeto do nosso cres~imettto populacional, das __ suas 
conseqUênciaS para o desenvolvimento s_Qci_o-eConõmjco 
da Nação, e, também, da necessidade de se implantar, no 
País, um Programa Nacional de Planejamento Familiar, 
que inclua o fornecimento de informação e educação, 
além de necessária preStação de serviços. Conforme fi
cou demonstrado pelos depoimentos prestados a esta 
Comissão, a ausência de um efetivo Programa de'Plane
jamento Familiar compromete os nossos esfor:_ços vi_san
do o desenvolvimento. Esta ausência, ademais, poderá 
fazer c_om que, dentro em pouco, sejamos confront-ªdos 
com a necessidade de implantar uma política a:utóritária 
de restrição da natalidade, em nenhum ponto condizente 
com o atual momento político brasileiro e que, certa
mente, chocaria a consciência do nosso povo, por 
abstrair:.. lhe o sagrado_ direito de decidir, de maneira livre 
e consciente, o número de seus filhos e o ~paçamento 
entre eles. 

A população é, apenas, um dos fatores que afetam o 
desenvolvimento do País. Mas não há dúvida d~ que é 
um fator critico. A TinaJidade do desenvolvimento eco~ 
nômico não é somente incrementar o total de bens e ser
viços produzidos- o Produto Interno Bruto (PI~). Vi~ 
sa, também e principalmente, elevar os padrões e a quali
dade de vida dos indivíduos, inclusive-a parcela de bens e 
serviços posta à disposição de cada um. 

O PIB pode ser elevado ampliando-se a produção de 
bens e serviços, frea-ndo-Se o crescimento populacional 
ou, com maior eficácia, realizando-se ambas as cois:as. 
Onde ocorre rápido aumento da população e o Governo 
visa exclusivamente o incremento da produção de bens e 
serviços, o aumento do PIB per caplta pode ser circuns
crito ou inexistente. _Quando também se busca a redução 
do crescimento populacional, o esforço desenvolvLrnen~ 
fista tem maior probabilidade de êxito. Isso foi plena
mente confirril.-ãdo nesta CPI, da qual se originoU-o pre-· 
sente documento. 

II- TERMINOLOGIA 

Phmejamento Familiar 
e Controle da Natalidade 

O Planejamento Familiar é um instrumentO da assis
tência materno-infanti1 e uma ação de Medicina Preven
tiva. Advém de um processo de informação e educação 
aos casais, e à popu\ação_em geral, sobre a reprodução, a 
família, a importância da família na comunidade, o pa
pel da mulher, do pai e do filho dentro deste contexto e, 
finalmente, sobre as repercussões de tudo isto na c_omu-
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nidade. O objetivo do Planejamento Familiar é o de per~ 
mitir que, espontânea e voluntariamente, os casais pos
sam liv_re e_ conscientemente decidir s~bre q_ tªffianho de 
sua prole e o espaçamento dos filhos. 

Tanto por sua natureza quanto por seus objetivos, o 
Planejamento Familiar opõe-se ao Controle da Natalida~ 
de, que~ um instrumento de emergênda do Q.ual um de
terminadq_ governo lança mão, em vista dos graves 
problemas demográficos, não tratados no seu devido 
tempo. O c;ontrole da Na~alidade se caracteriza por in
cluir uma legislação especial e, compulsOriamente, buSca 
metas demográficas definidas, dentro de um contexto 
global de desenvolvimento. É uma política traçada pelo 
Governo, iridependentemente de um processo educatívo
informãt.ivo_ e, t~mbém, da_VontaQe dos casais. 

Na década de 40, diversas i~siituiÇões ameriCa.nas es- · 
pecializadas em controle da natalidad_e (con~itu!).do 

como intervenção estatal para reduzir n·ataiidãde) cfia
ram a expressão Planejamento Familiar para indicar a li
vre- expressão do casal, para ter o númeiõ de filhos que 
desejai-_. E·/identemente, criou-se, aí, um subterfúgio. 
Utiliza-se outro nome, paia atingir os mesmoS objetivos, 
trocando o aspecto ecoilômico-ideológico pela necessi
dade ética, técnica e de justiça. Sob o manto do novo ter
mo, estas instituiçõ"es foram e sãO resPonsáveis por rii.ui
tos programas que reduzem as taxas de natalidade. A no
vidade é que, diante da falência de progrmas baseados 
em métodos anticoncepcionais· transitórios, j:larte=-se 
para métodos irreversíveis de esterilização. 

A palavra ••controle" é ideologicamente neutra em si 
mesma. No entanto, no âmbito da regulação da fertilida
de, pode dar a falsa impressão de se estar tentando justi~ 

_ficar uma política demográficá marcada por intensa rn
terferência governamental. Ao contrário, o que vem sen
do sustentado é que as ações gÕvein!lmentãis hão de se 
processar de maneira informativa e educativa, sem qUal
quer violência- seja esta fisica ou pSíqUiCa, direta ou in
direta, próxima ou remota, osten-siVa ·ou disfarçada. Ou 
-as pessoas concluem livremente que, em certas circuns
tâncias, ponderadas determinadas razões sérias e graves, 
não &vem procriar (ou continuar a procTiar), õu-tudo o 
que s_e faça visando a regualar os nascimentOs"será inútil 
ou mesmo contraproducente, além de violar o princípio 
ético de que ao indivíduo, e só a ele, cabe tomar as deci
sões retativ~s à. sua própria feci.J.ndid~de. 

Paierltld8de ReSposâvel 

Paternidade Resposável é sempre uma atitude cons
ciente e vOluntária do casal. Coloca-se, portanto, no 
nível familiar e reflete a decisão espontânea de ter apenas 
o número de filhos que possam ser criados e educados 
com dignidade, no espaçamento considerado_ id_~l. Tal 
atitude, assumida livremente pelo próprio casal, é produ
to da assimilação e aceitação de informações e conheci
mentos adquiridos ao longo da vida, compatibilizando
se os progressos e respostas científicàs com a formação e 
as necessidades_ familiaresA 

Em países que ainda não atingiram o plena: desenvol
-vimento, e se vêem às voltas com posições pr~Conceituo
sas ou ideologicamente radicais, o conceito de Paternida
de Responsável terá de ser fruto, primeiramente, de uma 
atitude amadurecida diante da questão. Só a partir dessa 
atitude é que se poderia propiciar a implantação de um 
intenso e consciente processo informativo e educativo. 
Porém, todo e qualquer trabalho de informação e edu
cação, neste campo, pode reduzir.se a mera e inútil teo
ria, sem nenhuma possibilidade de ser incorporado ao 
comportamento do casal, caso não haja acesso real aos 
meios de evitar uma gravidez não-desejada. 

A edu_cação para a paternidade responsável, se realiza
da sem a concomitante oferta de meios e SerViços anti
concepcionais, contribuirá para a elevação do número de 
abortos provocados, que hoje chega a 2 m1lhões de_ casos 
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anuais, com pesados reflexos no sistema de atendimento 
m-édíCo-previdenciário, já que se presume que i/4 d3.s 
m1,1lheres que abqrtam_precisam de internação hospitalar 
(de4 a 6 dias), para tratar das complicações decorrentes. 

Daí, portanto, pode-se concluir que o Planejamento 
Familiar é o exercício efetivo e consolidado da paterni
dade responsável, pela possibilidade de utilização, vo
luntária e consciente, por parte do casal, do instrumento 
que julgar necessário à planificação do número de filhos 
e ao espaçamento entre gestações. Por isto, o Governo, 
como agente educativo e facilitador de recursos, e jamais 
como jpsturm~nto de coerção e intervenção, deve 
colocá-lo_ o:omo parte de uma política maior de edu- _ 
cação, sa6de e assistência social. 

lll - ASPECTOS DEMOGRÂFICOS 

O Crescimento Populacional Brasileiro 

A população brasileira vem aumentando sistematica-
-mente desde 1972, ano ·em que se realizou o primeiro 

Censo Demográfico do País. No mais recente, realizado 
em setembro de 1980, registraram~se pouco mais de t 19 
milhões de habitantes. Hoje, a população total do País 
gira em torno dos 126 milhões de pessoas. As taxas mé
dias geométricas de crescimento anual apresentaram-se 
frre&ulares ao longo dos períodos intercensitários, co-

-meçando a deCresc_er a partir da década de 50, quando 
assUmiu o valor de 2,99, até alcançar 2,49, taxa registra
da no período 1970-80. 

-Se observarmos a evolução do crescimento demográfi
co no mundo e analisarmos o crescimento de um país 
como a Inglaterra, por exemplo, vamos ver que, de 1800 
a 1850, este país levaria 65 anos para dobrar a sua popu
lação. No período de 1900 a 1950, levaria 84 anos. Hou
ve, portanto, um aumento de 19 anos no tempo neces
sário para a duplicação populacional. Fenômeno seme
lhante ocorreu com ou.tros países, como França, Itália e 
Alemanha. Observamos, ao contrário, que o Brasil, no 
período 1800-1850, levaria 51 anos para dobrar a sua po
pulação. No período seguinte, ou seja, 1900-1950, esse 

- tempo dimínuiu para 38 anos. 
Além disso, o crescimento populacional brasileiro, du

rante a fase de transição (1940-1980) é, no mínimo, o 
dobro do observado nos países europeus durante a Re
volução Industrial. E porque essa ·diferença? Por uma ra
zão muito simples. As nações que se beneficiaram cOm o 
progresso económico trazido pela Revolução Industrial 
caracterizam-se não apenas pela rápida redução nos 
níveis'de mortalidade, mas também pela acentuada_dimi
nuição nos índices de natalidade. Isto se tornou possível 
em virtude da prática voluntária do Planejamento Fami
liar, que deu origem a famílias de pequeno porte, adapta~ 
das às novas condições de vida e de trabalho, de convi
v~cia_e de-s_Õbre_yivência. Não houve, portanto, nesses 
países, grande aumento do hiato d~mográfico, pois os 
índices de mortalic;lade e de natati~ade foram rapidamen
te equilibrados em níveis ínferiores. Como ó crescimento 
populacional decorre da diferença entre as taxas de nata
lidade e de_ m_ortalidade, com vantagem para as primei
ras, ç9m o decréscimo sincrónico __ das duas taxas os pai
ses europeus puderam manter praticamente inalterado 
seu hiato demográfico, com um ritmo de crescimento po
pulacional bastante lento 

No Brasil- como foi visto anteriormente -somente 
a partir de meados da dé_cada de 50, as taxãs de natalida
de começaram a decrescer. O declfnio das taxas de mor
talidade, no entanto, havia começado bem antes, graças 
ft lenta ll]as progressiva melhoria das condições sanitária 
do País. A partir de t 940, a redução da mortalidade se 
<!_Ç~Ier?. mercê da intensa utilização das conquistas ai
Cl.J.ncaQ.as no campo da Medicina Preventiva, princij:lal~ 
mente vacinas e antibióticos. 
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A lenta diminuição das taxas de natalidade, em con~ 
traste com a rápida queda das taxas de mortalidade, ha
veria de afetar, irievitavelmente, o crescimento natural 
da população. Este crescimento ·resulta, basicamente, da 
diferença entre essas taxas, pois as migrações líquidas, 
que representam o saldo do movimento migratório no 
País (imigração-emigração), pouca influência tiveram na 
formação da taxa de crescimento total. Logo, o incre
mento populacional observad_o no B~.:asil, a partir de 
1950, é devido, fundamentalmente, à diferença entre as 
taxas de natalidade e de mortalidade. Apesar da redução 
verificada, a taxa de cresçirne:nto alcançada em 1980 é, 
ainda, considerada elevada. Entre os onze paises mais 
populosos do mundo, o B.rasil é, em termos percentuais, 
o que cresce mais rapidamente. 

Dlstrlbulçio e Creod....,to 
Reglooal da Populaçio 

Analisando-se a distribuição da população brasileira, 
verifica-se um crescirrienfo cOnstante da população urba
na, que passou, em termos relativos, de 31,24%, erit 1940, 
para 67,57%, em 1980. Estes dados refletem o intenso 
processo de urbanização que vem-se processando no 
País, sobretudo, nos últimos 20 anos. É interessante ob
servar, inclusive, que·a tãxã. de cresclriteritó-da população 
rural, no último de,êoio, assumiu Valor negativo, ao 
contrãrio do que ocorreu com a população urbana, que 
teve um crescimento _em torno de 4,44%. 

Em t 940, a população rural do Brasil _era de pouco 
mais de 28 milhões. Em 1950, havia aumentado para 33 
milhões, por volta de 1960, aproximava-se dos 39 mi
lhões. Chegou a 41 milhões, em 1970, antes de começar a 
declinar, atingindo 39 ffiilhõeS, em 1980. 

No Sudeste, -o cresdffientó da população rural acom
panhou as mesmas tendências nacionais; aumentando 
entre 1940 e 1960, para depois declinar, reduzindo-se em 
1970 de 20,2 Inilhões, para 16,2 milhões, em 1980: No 
Nordeste, a população rural começou a nivelar-se a par
tir de 1970, aumentando riluito ligeiramente de 16,7 mi
lhões, em 1970, a 17,5 milhões em 1980. 

Assim. concentrou-se nas c_ida_des o crescimento popu
lacional do Pa_ís inteiro. Metade do c~cimento total da 
população, entre 1970 e 1980, veifficou:.se nas cidades do 
Sudeste, tendo um quarto desse crescimento se registra
do em áreas urbanas do Nordeste. Observ~-se que São 
Paulo cresceu o equivalente a dois Recifes em 10 anos, 
enquanto que a área metropolitana do Rio de Janeiro 
teve de abrigar no espaço de apenas uma década, o equi
valente populacional de duas cid:J.des de Belém. Nomes· 
mo período, Belo Horizonte e11.pandiu-se rapidamente, 
acrescentando em um milhão o número de seus habitan
tes e chegando a 2,5 milhões, em 1980. 

Mas o crescimento urbano não se limitou ao Sudeste. 
No Nordeste, Recife, Salvador e Fortaleza aumentaram 
sua população em 500.000_ habitantes cada uma. Em 
1980, Recife chegara à população total de 2,3 milhões, 
Salvador a 1,8 milhões e Fortaleza a 1,5 milhões.. No 
Norte, Belém ganhou cerca de 300.000 novos habitantes, 
chegando a um milhão, em 1980. No Centro·Oes_te,. 
BrasOia cresceu e-m 640.000 habit_ª---ntes, para chegar a 1,2 
milhão. 

Fecundidade 

Em 1950, a mulher nordestina teria uma média de oito 
filhos, contra sete filhos nas regiões Norte e Centro
Oeste, e também nos EstadQs de Minas Gerais e Espírito 
Santo. Nos Estados do Sul, o número médio d.e filhos, 
em final de período reprodutivo, teria sido de seis (próxi
mo a média nacional, em 1950), contra 4,5 e 4,4 filhos em 
São Paulo e no Rio de Janeiro, respectivamente. 

De meados da década de. 50 para c"ã, no entanto, as ta
xas de fecundidade têm baixado de maneira constante, 
embora lenta. A redução das taxas de fecundidade dá 
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origem ·à diminuição dos (ndice_s _de natalidade, que im
plica, por sua vez, em um menor índiee de crescimento 
natural da população. Nas regiões Sul e Sudeste, o declí
nio da fecundidade foi superior -aos 20%; no Nordeste, 
um pouco menos da metade desse índice; e, no Norte e 
nõ CeOtrO-Oc;ste, ·as taxas Q_e fecUndidade permaneceram 
coilsfãntis. Para o Brasil, como um todo, o declínio das 
taxas de fecl!_ndidade se deu-, sobretudo; nas zonas urba
nas. As zonas rurais experimentaram um declínio bas
tame-tnoderado, comparâvel ao observado na Região 
Nordeste, em seu conjunto. 

Estes dados indicam que, nas regiões predominante
mente ri.irã.is (NOrdeste, Norte e Centro-Oeste) a fecun
didade declinou pouco, ou permaneceu constante. Este 
relativo excesso de crescimento populacional em regiões 
agrícolas encontra"rá uma pseudo-solução na migração 
para as cidades. Este movimento migratório foi tão ace
lerado nos últimos anos, que começamos a observar um 
declínio da população rural no Censo de 1980, malgrado 
os altos índices de fecundidade observados nessa popu
lação. 

A redução nas taxas de fecundidade pode ser motiva
da por flitores diversos. Melhores ~ondições sanitárias e 
de saúde, melhores níveis educacionais, maior partici
pação da mulher no mercado de trabalho e aumento na 
idade média ao casar são alguns deles. No entanto, a 
prática da anticoncepção é uma condição indispensável. 
Assim, a redução observada na fecundidade da mulher 
brasileira soment~ se explica pelo fato de que uma cres
cente par-cela da população, e, sobretudo, da população 
urbana está praticando de forma eficaz a regulação da 
fertilidade. 

Entretanto, é importante ressaltar que existem várias 
diferenças, tanto na forma quanto no significadO-da prá
tica da anticoncepção nos diversos extratos sociais. Exis
tem algumas evidências de que a redução da fecundidade 
nos extratos sociais mais baixos seria resultado não exa
tamente da valorização de uma família menor. mas uma 
estratégia "de sobrevivência em face das dificuldades eco
nómicas e materiais existentes. Esta-estratégia, inc1usive, 
vem ·sendo realizada, muitas vezes, através do recurso a 
alternativas praticamente irreversíveis, como é o caso 
das esterilizações, ou as prãticas que expõem a mulher a 
situações de alto risco, como é o caso do aborto provoca
do. 

-Sabemos que a redução das taxas de fecundidade foi 
muito maior nas Regiões Sul e Sudeste do que no N ar
deste, fato comprovado pelas diversas pesquisas de pre
valênciajá·realizadas e, também, pelo Censo Demográfi
co de 1980. Uma consideração muito importante para 
essa diferencial por região -e mais do que uma diferen
cial por região, ê uma diferencial por nível sócio
econômico e por condições de vida - é o fato de que, na 
Região Nordeste, existem programas organizados de 
Planejamento Familiar em funcionamento já há bastante 
tempo. No Sul e no Sudeste, ao contrário, esses progra
mas não existiam até 1980. Isto quer dizer que adianta 
pouco prover serviços de Planejamento Familiar, se nã_o 
se oferecer à população as condições mínimas neces-
sãrias para a sobrevivência de sua prole, consubstancia
das em melhores condições de vida, de um modo geral. 
Este é um fato ba-stan_te cOnhecido em outros pãíses em 
desenvolvimento, e que já começa a ser demonstrado em 
nosso Pais. 

Evidentemente, os serviços de Planejamento Familiar 
ora existente em noSSo País são desenvolvidos por enti-

- dades privadas. Estas, a despeito do imenso esforço que 
desenvolvem, são inca paus de fornecer os sç:_rviços a lar
gas parcei3s da população, em virtude, principalmente, 
dos escassos recursos financeiros; humanos e materiais 
de que dispõem. Por isto, os serviços de Planejamento 
Familiar oferecidos por tais entidades concentram-se nos 
Estados do Nordeste, Qnde existe maior necessidade de 
tais serviços. -N-Õs Estados do Sul e do Sudeste, onde são 
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maiores os níveis de renda e melhores os níveis educacio
nais, jâ eXíst_e _-uma considerável conscientização da po
pulação, com respeito às possibilidades de regulação da 
fertilidade. Adem~is, a existência de maior poder aquisi
tivo por parte desS8. população permite o acesso aos mé
todos an_ticoncepcionais desejados, fazendo com que os 
índices de prãtica da anticoncepção nesses Estados sejam 
multo-mais altos do que os-observados nos Estados do 
Nordeste. 

De qualquer modo, é possível postular que se não exis
tissem serviços de Planejamento Familiar no Nordeste, e 
se a população nordestina não migrasse tão intensamen
te em direção ao Sul e ao Sudeste, os índices de cresci
mento demogrãfico da Região seriam bem mais altos do 
que os observados até aqui. Este é um fato que tem uma 
importância fundamental, e que não pode ser esquec:ido 
quando se definir uma política de Planejamento Familiar 
para o Brasil. t verdade que, comumente, uma popu
lação aceita, recorre e faz uso de métodos anticoncepcio
nais para regular sua fertilidade quando tem um mínimo 
de serviços básicos à sua dísposição. Mas não é menos 
verdade que a disponibilidade de informações e o fácil 
acesso aos; métodos anticoncepcionais são condições es
senciais à prática do-Pianejam_ento Familiar. Muitas ve
zes, como já foi_ -~emonstrado em muitas comun_idades, 
tanto nã-ciõnais q~iinto internaciõnais, essas condições 
antecedem e atê impulsionam a melhoria da qualidade 
de vida. sobretudo no âmbito da saúde matemo-infantil. 

Mortalidade 

A queda das taxas de mortalidade ocorrida no Brasil, 
nos últirrios anos, pode ser atribuída aos progressos al· 
cançados pela Medicina Preventiva, que ocasionaram 
uma elevação das conàições de saúde da população, e. 
principalmente, a ampliação das medidas de saneamento 
bãsico e abastecimento d'água, que trouxe melhores con
dições de higiene a grande parcela de nossa população. 

O nível de mortalidáde de uma população é sintetiza· 
do por outro importante indicador social, que é a espe
rança de vida ao nascimento. Quando a mortalidade di
rtün-u1 a. vida média da população aumenta, como vem 
ocorTendo no BrasiL-Em 1940, o brasileiro tinha, ao nas
cer, uma esperança de vida de41,53 anos. Em 1980, a es
perar.ça de vida ao nascer havia aumentado para 58,69 
anos. 

Esse indicador varia, porém, de acordo com o sexo e o 
estágio de desenvolvimento das regiões onde vivem os in
divíduos. O sexo feminino tem uma vida média, em terM 
mos nacionais, cerca de seis anos a mais do que a obser
vada para o sexo masculino. Em 1980, a estimativa mé
dia foi de 61,96 anos para as mulheres e 54,64 anos para 
os homens. Estes valores se elevam consideravelmente 
tanto para os homens quanto para as mulheres, para os 
residentes nas regiões sócio-económicas mais desenvolvi
das do pafs (Estados do Rio de Janeiro e São Paulo), al
~ançando 66 e 65 anos, respectivamente. O brasileiro ao 
nascer, de qualquer modo tem uma expectativa de vida 
considerada muito baixa. Â medida, entretanto, em que 
vai .. envelhecendo" tende a viver bem além daquelas ida· 
des médias. 

A implementação de obras de saneamento bãsico, fun
damentalmente voltadas para o abastecimento de água e 
rede de esgoto, assim como campanhas intensivas de 
conscient~zação da coletividade para a importância da 
erradicaÇão de doenças transmissíveis. para as quais são 
adotadas vacinas e outras medidas proffiáticas, refletir
se·ào na melhoria das condições de saúde do brasileiro, 
e, conseqüentemente, no aumento da esperança de vida 
da população. Mas, apesar do impulso que tiveram os 
serviços báSicos no último decênio em 1980, 22,77% dos 
domicílios não tinham qualquer tipo de instalação sani
tária e quase metade, 46,77% não era abastecida pela 
rede geral de água. 
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Perspectiva 

Para que se tenha uma perspectiva mais ou menos se
gura acerca da ev_olução futura do crescimento demográ
fico brasileiro, é_comum utilizarem~se duas projeções de
mogrãfiC:iS. A projeção A prevê um declínio gradual nas 
taxas de fecundidade como vem ocorrendo até aqui. A 
projeção B prevê um declínio mais acentuado. Isto_quer 
dizer, respectivamente, sem um programa nacional de 
Planejamento Familiar e com programa naciooal_d_e Pla
nejamento Familiar. 

De acordo com essas duas projeções-demogrãficas-, va
riará consideravelmente a população brasileira. Pela pri
meira hipótese, Com um declínio lento na taxa de fecun
didade em cada região, a população total brasileira, de 
119 milhões em 1980, atimenfafia a cerca ~de 188-milhões 
no ano 2000. Por v_õlta_ de_2010, a populção total chega
ria a 234 milhões e, em torno -de 2030, chegaria a 350 mi
lhões, -ou quase o tri!"'lo do que é hoje. E isto riüm eSpaço 
de tempo de apenas 50 anos. 

Pela hipótese B, com um rápido declínio na taxa de feK 
cundidade total, motivado por um programa ativo de 
Planejamento Familiar, a população- brasileira totalizaK 
ria 172 milhões, no ano 2000, ou seja 16 milhões amenos 
do que a Projeção A. Em 20 lO, seriam l96 milhões e, por 
volta de 2030, seriain 236 milhões de habitantes, ou 114 
milhões a menos do que a Projeção A. 

Um fator demogriifico elementar, mas nem sempre le
vado em consideração e que deve ser entendido para que 
se possa compreender adequadamente as perspectivas 
futuras de uma população é o que os· demógrafos cha
mam de ''momentum., de crescimento: Cotnó foi visto 
anteriormente, a estrutura por idade de uma população 
depende, basicamente,- dos regimes de mortalidade e, 
principalmente, de fecundidade prevalecentes em sua ex
periência passada. Sociedades que, no passado, foram 
caracterizadas por níveis consistentemente baixos de fe.: -
cundidade apresentarão uma estrutura etária, "velha", 
ou seja, com uma proporção relativamente grande de 
pessoas nas faixas de idade mais avançadas. C_ont.rn.ria
mente, sociedades com um passado de alta fecundidade 
têm uma população "jovem", com uma estrutura t::tária 
de tipo pifãritidal, com a base, que representa .os menores 
de IS anos extremamente. larga. Esta estrutura etária j_o~ 
vem implica que, a cada momento, um número Cada_vez 
maior de pessoas entram no período reprodutivo (nor
malmente, de 15 a 49 anos para mulheres). Assim, a-inda 
que ocorra uma qÜeda nas taxas de fecundidade, o -riú
mero de nascimento naquele momento poderá ser ailfda 
maior que o o número de nascim1;nto dQ momÇ:n(p...:áiil.e.-_ 
dor. Isto, simplesmente, porque existirá Uin- número 
maior de casais gerando filhos naquele momento do que 
no anterior. Deste modo, a estrutura etáriã da população 
exerce uma inércia. Contra a-- diin1i1Uiçã0 da natalidade, 
semelhante a um carro que, andando numa certa veloci
dade, fosse freado. O peso do carro garantirá que apóS o 
momento em que os freios foram acionados o carro ain-
da levará algum tempo e percorrerá alguma distância até 
atingir a completa imobilidade. Similarmente, uma po~ 
pulação com um passada de alta fecundidade, que passe 
por um processo de redução da fecundidade atê os níveís 
mínimos vi_áveis, levará ainda muito tempo para parar de 
crescer, dependendo naturalmente do nível de fecundida~ 
de de onde partir e de quão rápida é o decl(nio-da_ mes~ 
ma. Dessa forma, se uma população reduz sua fecundi
dade ao nível de mera __ reposição, ou seja, ao nível em que 
cada mulher adulta seja substituída no tempo devido por 
uma e apenas uma filha, em média, essa população tenK 
derá inevitavelmente à condição de estacionariedade, ou 
seja, apresentará um crescimentO nulo. Mas até que essa 
condição seja alcançada, continuará crescendo. E quan-
to maior for o nível de fecundidade antes de iniciado o 
declínio maior serâ o tempo levado para atingir a estabi
lização e maio "r também será a população final. O oposto 

se verifica quanto maior for a taxa de declínio da fecUn
didade. 

IV - ASPECTOS ECONOM!COS 

Em determinados momentos da vida nacional, têm 
surgido ações_ou tentativas de ações visando a implan
tação de_ uma política populacional. O primeirO destes 
momentos ocorreu em torno-da década de 60, refletindo 
uma preocupação com as elevadas taxas de cresdffiento 
populacional prevalentes durante os anos 50. O rriesmo 
fato verifica-se simultaneamente em outros países da 
América Latina, sob a inspiração e o financiamento de 
instituições estrangeiras. 

Naquela época, difundiaKse a idéia de que estas taxas 
acentuadas de crescimento da populaÇão iriarri impedi~ 
ou anular os benefícios da crescimento económico. No 
período dQ "milagre econômico" a questão foi secunda
rizada, ante a euforia da performance da economia, me
dida por taxas. O segundo momento se estabelece após a 
falência do milagre, ante a iminência da recessão ecoõõ
mica, nos anos mais recentes._ 

No primeiro momento, vínhamos realmente de eleva
das taxas de crescimento_da população, mas no segurido, 
vivemos taxas declinantes. Partiu-se de um fato real e in
conteste: a procura de meios anticonc_epcionais pela po
pulação. Isto criou uma demanda, que competiria ao se
ter saúde responder. Quais os meios mais adequados? 
Como cofocá-los num progrania de saúde? Em síntes.e, 
são estes os argumentos que justificariam o programa rio 
Ministério da Saúde. Neste sentido, o trabalho de Paul 
Sínger mostrava que, para o desenvolvimento ocorrido 
nos anos 50, o crescimento populacional não só teve um 
papel positivo, mas necessário para que o desenvolvi
mento tivesse ocorrido. 

É verdade que nas atividades específicas de produção, 
em regime familiar, o aumento de filho pode aumentar a 
renda da família. Mas este é um tipo -de relação em fran
co desaparecimento em grandes áreas do País, sobretudo 
no rtleio rural, advindo daí a migração, .. 
· -·Já a relação_ assalariada, qu·e é crescente, implica em 

- família -pequena como estratégia de s.obrevivêricia. Ame 
o baixo salário do marido, a mulher passou a trabalhar 
como forma de reequilibrar o orçamento doméstico. 

Isto se passando num país onde a açãO esTãtal.não 
cumpre suas responsabilidades quanto a creches, edu
cação, saúde, habitação e transporte, que ficam a mercê 
do s.alãrio, cada vez mais diminuto. Diante deste quadro, 
cada vez mais, as mulheres, quer da área assalariada ao 
núcleo capitalista, quer da área periférica, assumem a 
idéia da anticoncepçãO. Não como Uma- OpÇãO, não 
-COmo exercício de liberdade, mas como tÚna imposiÇão 
das condições sócio-econôtnicas adversas. Procuram, en
tão, os serviços de saúde, quando conseguem ter acesso, 
e solicitam orientação. Como atender esta demanda, este_ 
reclamo justo? Aqui abrem-se -divergências. O que não 
será aceitáVel é permanecer fÕfnecendo através dos serK 
viços de saúde um programa ptíoritái:"io de anticonK 
cepção, eentrandQ aí uma a_ção preferencial. Pois em verK 
dade, o que é_ prioritário é uma atençãõ global de saúde 

--da- mulher, mais especificamente uma ateriÇão materno
infan-til, não só na época fértil, não só em relação à con~ 
trac.epção. 

Mercado Interno 
Taivez essa Pequena confusão que se faz entre uma 

coisa e outra é_que tem levado continuamente o nosso _ 
País a não definir um projeto de Planejamento Familiar, 
nem uma política populacional, que venha da vontade 
nacional, que venha das próprias necessidades do nosso 
País.-Úm argurilento ~que não pode ser esQUecido é a da 
manutenção do território nacional, da ocupação de 
áreas. O próprio p-roblema econômico está ligado muito 
maiS ao mercado fnterno ao quejl qu-atquer"Problema de 
exportação. Sabemos qu_e; o-s países que têm grande mer-
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cado interno são países ricos. O próprio Japão é um país 
rico e poderoso. Não pela sua exportação, mas sim, pela 
utilização do seu mercado interno. 

Mas a tese de que o crescimento acelerado da popu
lação façá crescer, na mesma medida, o mercado interrio 
não procede. Se procedesse, a lndia com 690 milhões de 
habitantes teria um mercado interno mais vigoroso que o 
dos Estados Unidos e da União Soviética. O poder de 
compra e de consumo de um cidadão americano á equi
valente ao de_ trinta indianos. A India, com uma popu
lação três vezes maior que a dos EUA, tem um mercado 
interno dez vezes menor. 

O mercado interno é fortalecido, sim, pela maior Capa
cidade aquisitiva da população. Isto significa que· o ple
no emprego, bons saláríos e uma distribuição mais justa 
da renda nacional é que concorrem efetivamente para 
fortalecer o mercado internçr; assim <?~mo outras medi
das que venham "atteial- o fluxo dos investimentos econó
micos. 

Na últ_iina déCada, o aumento das oportunidades de 
emprego para as _mulheres, especialmente nas funções de 
servíi;:9s mais mal pagos, foi experimentado por cada 
mulher, no ~~ntexto de uma inflação crescente e de uma 
incapacidade das famílias manter o seu padrão de vida 
com o salário d~ apenas um dos cônjuges. ~sta situação 
inevitalvemente viria afetar as decisões sobre o c;resci
mento da prole, mas as escolhas das mulheres .ficam ain
da mais restritas por uma sêrie de fatores. Por exemplo, a 
generalizada carência de creChes de boa qUalidade, a viõ
lên.cià dentrO da- famOia atingindo mulheres e crianças, 
além de outros pontos negativos. 

Para a maioria das mulheres, a crise econômica e aim~ 
poSsibilidade de a famíliã. serv.ir como refúgíó seguro são 
determinantes estruturais_ da decisão de _s~ submet.er a 
uma cirugia irreversível para controlar a fecundidade e 
para usar outros métodos também. 

PEA e Dependência 
Os adultos em idade de trabalhar, grupo que inclui 

pessoas com idade entre 15 e 65 anos, representa, no BraK 
si], 59% do tOtal da popUlação. Os res_tanteS 41% são deK 
pendentes. Quer dizer, existe praticarriente um depenK 
dente paia Cadi trabalhador ativo. Nos países desenvol
vidos, esta relação é de no máximo 0,5 dependente por 
trabalhador. Então, ~ preciso mudar esta estrutura. Há 

. quem diga que, se isto for feito, o Brasil passará ã. ser um 
-Pã.ís -de velhos. Ççntudo, o processo não se desenvolve 
da-forma como, normalmente, se apregoa. O que se dá é 
a maturação da pirâmide. Ela se torna mad_ura e adequa
da -aõ ~d~&erivolvíffieilto, pois o número d:Os que traba
lham ê~ pelo menOS; o -dobro do de dependentes. O Brasil 
terTt--37%··ae -sua popUlação com idades abaix.o _de IS 
ino-S~-Ütií-flúiD.ero -pequeno de trabalhadores rü\o pode 
.SJ!St~nl<tt.os y~hos -e as crianças, da forma que se tem de 
fazer em nosso País, e ainda produzir o desenvolvimento 
-~onômiCQ da N_açàQ. 

--um grarióe contfgente de pOpulação dependente im-
plica em que uma parcela -desprOporcional dos recursos 
Públicos· e prfvados -têm -que ser canalizados para atender 
às suas necessidades, especialmen~e às dos jovens. A re-
dução na relação de dependência poderia liberar vulto
sas verbas -pãra investir em programas de desenvolvi
mento, Na região Nordeste, por exemplo, onde o ônus 
de dependência é o maior do Pafs, os níveis de fecundi
dade determinarão, em grande proporção, a dependên
cíã fúúira- dos jovens e dos velhos. 

_Atualmente, calcula-se em 11,4 milhões a força de tra
.balho do. Nor:de§te, representando quase 50% da popu
lação entre 10 e 64 anos de idade. A maior parte dos-que 
ingressarão ~na força de trabalho, nos próximos lO ·anos, 
são crianças já nascidas. Assim, em 1990, a força de tra
balho lerá mais ou menos, o mesmo tamanho não im
porta o que susceda à fecundidade nesse espaço de tem
Po~ De 1990 em diante,-urri declínio na tal{a de fecundi
dade ãfetarâ a dlmcilsãp da força ·de trabalho. 
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Se a taxa de fe_cundiade declinar gradualmente, a força 
de trabalho contará com 14,6 mihões de trabalhadores, 
em 1990, e 25,8 milhões, em 2010-. Se houver um rápido 
dedínio na taxa de fecundidade, o tamanho da força de 
trabalho será de 14,8 milhões, em 1990, e 25,2 milhões, 
em 20to. 

O tamanho da força de trabalho, portanto, será o mes
mo em 1990, aConteça o que acontecer à fecundidade en
tre hoje e aquele ano. O número de dependentes, entre
tanto, diminuirá significativamente. Se a taxa de fecundi
dade declinar gradualmente, cada 100 membros ativos 
da força de trabalho terão que sustentar um total de 131 
crianças e velhos dependentes em 1990, sendo 122 meno
res. No ano 2010, serão 103_ dependentes, dos quais 93 
menores e lO velhos dependentes. 

Se houvesse_ um declínio rápido na taxa de fec_undiade, 
cada 100 trabalhadores produtivos teriam de sustentar 
122 dependentes em 1990, dos quais 118 menores, e 71 
dependentes no ano 2010, sendo 61 crianças e 10 velhos 
dependentes_, __ 

A relação entre o tamanho da força de trabalho e a de-
pendência, especialmente a _dependência infantil, de-
monstra a importância da taxa de crescimento popula
cional, especialmente no Nordeste, onde já é grail.de a 
dependência dos menores. Além disso, a redução no 
crescimento populacional significará -diminuiçãO quase 
imediata do número de crianças dependentes, embora 
uma pequena -queda no número dos anciãos dependentes 
só se -verifique muito mais tarde. 

Subemprego 
Problema de.extrema gravidade em nosso País é o su~ 

bemprego, Com frequênCia, e especialmente, entre as 
famílias de_ baixa renda, são insuficientes os recursos 
para sustentar as crianças e os velhos dependentes. Essa 
situação é agravada pelos níveis de desemprego e subem
prego no País. Em 1980, do total de emPregados, 46,4% 
estavam subempregados. Cerca de 35,3% destes perce-
biam menos ·que um salário mínimO e Outros-rt~8% sem 
qualquer ordenado, trabalhando apenas pela cama eco~ 
mida. Oficialmente, estão abaixo da linha da miséiia, vi
vem à margem da sociedade, com possibilidades míni~ 
mas de melhorar sua sorte. Cerca de 25,3% do total em
pregado ganham entre l e 2 salárioS mínimos, ou seja, o 
estritamente necessáriO-piiia- sãs1ifãief~seus~ i:'equiSitos 
mínimos. 

O grau de subemprego no BraSil varia de uma Região 
para outra. No Sudeste, estavam subempregados, em 
1980, 28% dos trabalhadores empregados. Destes, 6% 
não percebiam qualquer saláriO e 22% ieCebiam mericis 
de um salário. No Norte- Centro- OeSte,-era de 38% 
a percentagem dos subempregados. No Nordeste, 66% 
dos empregados, isto é, 7,5 milhões, ganhavam menos de 
um salário mínimo oU nt!ilhum salário e eram considera
dos subempregados. 

Uma das conseqUências dessas _elevadas taxas de su
bemprego é que grande número de pessoas abandona a 
região em busca de melhores oportunidades de emprego. 
Essa vazão faz mingUar ó númCfo"-de membros da força 
de trabalho no Nordeste, porém, como a taxa de fecun
diade ê muito niais alta, permanece o rápido crescimento 
populacionaL Assim, é grande a proporção de novos in
gressantes na força de trabalho. 

Há uma relação estável entre as velocidades de cresci
mento dos investimentos e -da População Economica
mente Ativa (PEA), que -é dada pela elasticidade da de
manda da força de trabalho. Em conferência realizada, 
em 1975, na Escola Superior de Guerra, mostrOu - se 
que essa elasticidade era de 0,42. Ou seja, quando o PIB 
é de 1%, a PEA cresce 0,42%, Atualmente, essas elas tida
de foi estimada pelo Centro Nacional de Recursos Hu
manos do IPEA, com base em dados das PNADs, em 
0,397. Este valor pouco difere daquele encontrado em 
1975. Como se pode adotar 3,32% para a taxa de cresci
mento da PEA a longo·prazo, a elasticidade mencionada 
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leva à taxa de crescimento anual do PIB de 7 ,9%. Essa 
taxa de crescimento é muito elevada para ser sustentada 
pela economia por longo _tempo. Isto vem mostrar a ne
cessiade de redução da taxa de crescimento da popu
lação, o que será possível mediante o Planejamento Fa
miliar, uma vez. que a impossibilidade de obter taxas tão 
altas de evolução do PIB, acarretaria uma latente perma
nência de desemprego na população, 

V- ASPECTOS SOCIAIS 
Urbanização 

O acelerad_o ritmo d_e crescimento urbano _no Pafs tor
nop çada vez IT!ais d_i_ficil a_o Qo_v~rno a1ender às deman~ 
~as da grande.população urbana em matéria de novos 
empregos, habitação e serviços públicos básicos, tais 
como água a domicílio, esgotos e iluminação elétrica. 
Por exemplo, em 1980, 9,4 milhões de pessoas, ou 13% 
da população urbana do País, viviam priVados de um 
_dos ma_is elementa~es co_!l_fortos da soci~_dade modema,_ a 
iluminaçãQ_elÇtrica,_Um totaJ de20,l milhões de pes~_oas, 
ou 28% da população urbana, viviam -sem água interna, 
estando, pois, susceptíveis às doenças e à morte decor
rentes dessa situação. Quase 35 milhões de pessoas, ou 
44% da população urbana, moravam sem instalação sa~ 
nitária. 

Menor 

7\inda hoje, em nosso País, 50% das gravidezes não 
são previstas e não são desejadas. As mulheres têm filhos 
sem qUerer, por ighorãncia, por falta de acesso aos anti
concepcionais, ou por falta de recursos económicos para 
adquiri-los. ConseqUentemente, temos de_ 5 a 20 milhões 
de menores carentes e abandonados. Este é o maior 
problema social que temos. O menor abandonado é fru
to exclusivo da falta de família, da falta de Planejamento 
Familiar. Um filho desejado jamais s_erá abandonado. t 
abandonado o filho que vem por acidente, por prosti
tuição, atravês de uma relação extra-conjugal antes ou -
depois do casamento, é_o filho de uma mãe solteira, que 
se ressente di falta de estrutura familiar. Este é o nosso 
grande probleni.a, cuja solução virá, também do Planeja
m_ertto Familiar. 

_ Previdência Social 

QUãO to PreVidêricia- Social; há- 'algunS inoS atráS, 
mostrou-se ao Ministio J:ãii' Soare-s, que-elajâ estã.vil em 
difiCuldades finanCeiras. Foi feito Uln eistudó' sobre os 
custos das ·complicações dó abortO, das consultas obsté-

- tricas, pediátricas, Pré-natal, de tud·o, enfim, Que estãva 
Jigado à reprodução. Concluiu-se, então, que a Previdên
cia já eStãva -numa- situaçãO difíCil, e qUe se todos Que ti
vessem dirdto PrõCurassem-ãtendimentO, o SINPAS não 
teria condiçãO de atendei--. Tecnic3merlte era- Uma faJêri-
cia. Um programa efetivo de P1anejamento Familiar tra
ria uma economiã muito grande para a Previdência. 
Uma economia que chegaria, em 1983, a 332 milhões de 
dólares, ou 139 bilhões e 500 mifhões de cruzeirOs. Esta 
economia decorreria de um programa efetivo, pago pela 
Previdência, e que proporcionaria melhorias no atendi
mento, graças aos abortos evitados e à redução dos gas
tos com auxílio à natalidade, salârio famffia, salárío
ma(e'rniôade, ã.uxTiio~doen-ça, invalidez relativa a parto e 
puerpério ·e assistência: médico ambulatorial. 

Além disso, na distribuição das pessoas que não traba
lharam -em- 1980, -segundo o -levantamento Censiiârio, 
destacam-se os grupos dedicados a afazeres domêsticos 

- (C6-Ca de 21,8-milhõis), estudantes (13 milhÕes), aPosen
tados ou pensioriistas, aoentes e"inaiiv6s (mã.is de 6 rrii
lhões), senda que este óltimo contingente representava 
13,9% da -PEA, percentual que pode ser tOmado como 
uni indicador de custo do seguro social brasileiro, em 
1980. Esse indicador tende a aumentar pela maior parti~ 
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cipação da população brasileira no sistema de seguro so
cial, tendo em vista que o CENSO revelou que 13,25% da 
PEA têm 50 anos ou mais de idade, o que representa um 
encargo multo forte em um sisteina de seguro social sem 
uma idade mínima de aposentadoria, como o brasileiro. 

Indicadores_ de custo do seguro social como esses de
vem ser analisados pela Previdência SociaL Ã medida em 
que a população envelhece, o custo do seguro social ten
de a aumentar, principalmente em países onde não é es
tabelecida.idade mínima para a concessão de aposenta
doria. O crescimentO dos grupos etariamente elevados, 
cuja capacidade de produção é reduzida ou nula, vai exi
gir, cada vez mais, maior faixa _de categoria economica
mente ativa para sustentá-los. Quando a idade de início 
de aposentadoria aumenta, o custo do seguro social sofre 
importante redução. 

Considerando que quase metade da população do Pafs 
(48,50%) é constitu[da por jovens de O a 19 anos, a ausên
cia de uma idade mínima de aposentadoria não acarreta, 
a _curto prazo, grandes problemas ao seguro social. No 
entanto, eles forçosamente surgirão a médio e longo pra
zos, face ao processo de envelhe.cimento por que vem 
passando a população e que tende a se acelerar com o 
correr do tempo. 

Educaçio 

O sistema de instrução pública, no_ País, é bemdesen .. 
volvido,_ embora existam diferenç-as entre as regiões e as 
zonas rurais e urbanas._ Os_índices de matrícula são ele
vados, tanto no nível primário quanto no secundário, e é 
relativamente baixo o número de alunos por professor. 
Também parece adequada a disponibilidade de escolas, 
salas de, aula, carteiras e outras instalações escolares. 
Para julgar a eficácia total do· sistema educativo, porém, 
não basta considerar a disponibilidade de mestres e ins
talações. b preciso focalizar a qualidade do ensino. 

Em 1978, grande proporção das crianças em idade de 
ir à escola elementar e média não as freqUentava ou esta
va um ano atrasada em seus estudos. Cerca de 78% das 
crianças de sete a oito anos de idade matriculam-se na es~ 
cola primária. Mas apenas 33% continuam na escola du
rante oito anos, pelo menos, o mínimo necessário para a 
gfaduação. Dos alunos de 15 e 19 anos, 42% permane
cem na escola, porém, somente 14% estão no segundo 
grªu. Os outros_ começaram tarde QU tiveram que repetir 
o ano. Outros 42% iníciaram a ir à escola, porém, 
abandonaram-na antes de completar o primeiro grau. 
Também aumenta o núrriero-_de menores fora da escola. 
à_ medida g ue crescem os inçentivos para a deserção esco~ 
lar e as crianÇas ficam_ mais vefhas. Ao atingii.-18 anos de 
idade, a maioria já saiu da escola. 

Há, sem dó vida, muitas razões para o grande número 
de repetentes e desistentes . .Amiúde se assinala a desnu
trição. A criançã mat nutrídil é"aPãtica, falta-lhe ctÚiosi~ 
dade, não corresponde a estímulos e falta muito por cau
sa de doença. A desnutrição torna-se um empecilho ao 
de_~envolvii'T!ento mental e físico e, portanto, ao desem
penho na escola. Isto, por sua vez, incide na taxa de de
serção escolar. Qu:iindo as crianças não conseguem 
acompanhar o trabalho escolar e precisam repetir o ano 
várias vezes, logo abal)-donam a escola, seja por frus
tração, Por vergonha, ou por pressão da família, que tal
vez as requisitem para incrementar a renda familiar. 

Evidentemente_, existem muitos fatores interrelaciona
dos que influ~Ticiam a eficácia do sistema educacional. A 
alta fecundidade é impOrtante, porque significa que mais 
crianças precisarão ser sustentadas pela mesma família. 
No caso de famílias de baixa renda, isto pode ser suma
mente _difícil, podendo, inclusive, redundar em proble
mas conexos de desnutrição; saúde deficiente e higiene. 
A ---f_áj"Jída redução na taxa de fecundidade, no entanto, 
põderia signífíCai- rrielhoria nas ·condiçõeS--gerais da po
pulação e, especialmente, nas das crianças- que, bem 



5024 Quinta'feira 6 

orientadas, adquirirão maior perícia- e destreza, 
tornando-se mais produtivas durante sua vida útil. 

Para cada 40 bebés que nascem, necessitamos de uma 
sala de aula na escola de I Q grau; outras na de 2Q grau; 
meia na Universidade; cerca de 8 profesSores rios três 
níveis de escolariedade; um leito hospitalar; oito casas 
populares: sem enumerar alimentos, vestuários, remé
dios, que lhes devem ser assegurados através de uma es
trutura sódo-econômica organizada e estável. 

Coloca-se, assim, a esta altura, a questão do fincincia
mento dos serviços bãsicos, particularmente da edu
cação, problema dos problemas do sistema educacional 
brasileiro, que vem assumin-do, com o passar dos anos, 
proporções cada vez mais alarmante, embora não seja de 
molde a nos causar surpresa quando conhecemos a ori
gem do fenómeno e sabemos que ele estã longe de ser lo
cal. O Brasil, inserido entre os países "em desenvolvi
mento'", paga tributo à distorção representada pelo se
guinte paradoxo: aí onde mais necessária se faz a edu
cação para a promoção do desenvolvimento é que recur
sos se revelam mais escassos. Ao contrãrio, os países de
senvolvidos são -os que dispõem de maiores somas para 
investir em educação e, por meio dela, dar causa a mais e 
mais desenvolvimento. As regiões desenvolvidas viram 
aumentar seus gastos com educação em cerca de 145%, 
ao passo que_ os países etn via de desenvolvimento em 
apenas 130%. Aproximadamente a metade das matricu
las efetuadas no mundo se registra nos países desenvolvi
dos, onde os jovens em ida_de escolarizãv~Lrepresentam 
apenas a sexta parte do grupo etãrio correspondente; em 
escala mundial. Inversamente, os países em via de desen
volvimento, que são duas vezes mals povoados e contêm 
três vezes mais crianças e jovens que o-s--desenvolvidos, 
contam apenas com a· metade da população escolar do 
mundo. 

Disto tudo, conclui-se que nem a amplitude dos recur
sos empregados e dos sacrifícios financeirOs suportados~ 
nem a magnitude dos resultados obtidos, conseguiram 
impedir que, na corrida em direção à educação, como na 
marcha no sentido do progresso econômiCo, ã. diferença 
entre os países desenvolvidos e os em via de desenvolvi
mento continuasse aumentando. 

Este quadro é suficiente para demonstrar a tese de que 
o aumento populacional verificado entre nós interessa, e 
muito, à educação. E que solicita a atenção geral, máxi
me a do Poder Público que tem, por força de preceito 
constituicional, o dever de dar educação. 

Nutrlçio 

C01lsiderandÓ-se duas famílias urbanas, uma com seis 
filhos e a outra com três, ambas gastando cerca de 60% 
de sua renda mensal em alim~ntação, como acontece 
com faniíJias que ganham até 2 salãrios mínimos, vemos 
que uma situação de subnutrição aparece após o nasci
mento do quarto filho, uma família de seis filhos, e antes 
que o mais velho c_omplete seis anos de idade. No caso de 
uma família de três filhos, uma situação de subnutrição 
aparece dois anos após o nascimento do terceiro fiJho, e 
antes que o mais velho complete dez anos. Os fatores in
tervenientes nesta situação de subnutrição são, evidente
mente, a renda de que dispõe a família, a colocação desta 
renda entre diferentes gastos, e o número e eSpaçamento 
dos nascimentos. Açõcis visando a aumentar a renda fa
miliar média, e educar as famílias em relação à compo
sição da dieta familiar, e ações de educação, iníofinação 
e prestação de serviços em Planejamento Familiar são os 
caminhos possíveis para se reduzir a subnutrição. A 
combinação- destes três fatores produzirã os resultados 
mais eficazes. 

As implicações a longo prazo do cres_cimento rãpido 
da populaÇão, o reconh_e_chn_ento de que a mulher tem o 
direito de con_tr_olª_r ~Ya própria fertilidade e a preocu
pação com a saúde pessoal fizeram com que a contra-
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cepçào viesse a ocupar um lugar importante nas ativida
dcs gineco-obstétricas. Mulheres que dão à luz cedo ou 
muito tarde em suas vidas, mulheres que têm filhos em 
demasia ou com intervalos muito curtos entre eles põem · 
em perigo a própria Vida e a de seus filhos. 

Este aspecto- torna-se particularmente importante 
quando se sabe que cerca de lO a 15% de todos os partos 
do mundo -em torno de 12 a 18 milhões por ano
referem-se a mães adolescentes. Tanto sob o ponto de 

vista sociológico êoirio biologicamente, aos fatores 
acumulam-se contra essas jovens mães e seus filhos. As 
mães jovens, com seus corpos ainda não totalmente de
senvolvidos, enfrentam um perigo extra no parto e têm 
probabilidades maiores do que as mulheres que engravi
dam entre os 20 e os 30 anos, ·de darem à luz crianças 
mais frãgeis. 

Mas, se as mães adolescentes pagam alto tributo em 
mortes durante o parto, a gravidez precoce cobra maior 
porcentagem ainda entre as crianças assim nasCidas. Em 
recerite levantamento realizado pela OrganizaçãO Pan
Americana de Saúde, analisandD as mortes infantis ocor
ridas nas Américas, mostrou-se irrefutavelmente que a 
gravidez na adolescência representa um alto -risco. Em 
São Paulo, por e:rtemplo, morrem antes de completar o 
primeiro ano de idade 104 crianças em cada 1.000 nasci
das de adolescentes, comparadas com somente 53 por 
1.000 nascidas de mães entre 25 anos de idade. 

A tendência geral das crianças nascidas de adolescen~ 
tes é a __ de n_ascere:m prematuras ou com baixo peso, ele
vando as probabilidades de uma morte precoc_e. Essas 
crianças_ sucumbem mais facilmente às inJecções e 
doenças comuns à infância. 

A proporÇão de mortes entre todas as crianças de 
mães adolescentes varia consideravelmente entre os paí~ 

-ses e não eStá diretamente relacionada com os níveis de 
renda. Reflete, em parte, a idade usual de casamento das 
meníTms. A modernização parece eSiar Clevando gra
dualmente a média da idade dos casamentos em todo o 
mundo, especialmente entre as populações urbanas, mas 
muitas meninas, sobretudo nos países máis pobres, ainda 
se casam no início da puberdade. De 10 a 20% das 
crianças nasddas na maioria dos países pobres são de 
mães adolescentes. 

As mulheres que engravidam depois que os seus anos 
reprodutivos mais -Seguros já passarãm também acres
centam um alto risco para elas e para seus filhos. Estatís
ticas americanas de 1974 demonstram que a incidência 
de mortes associadas a gravidez e ao parto entre as ame
ricanas sobe gradualmente depois que as mães passaram 
dos 30 arios de idade - elevando-se do baixo índice de 
lO mortes maternas por 100.000 partOs entre as mulheres 
C9111 idade entre 20 e_30 anos para 86 mortes_entre as mu
lheres de_ 40 anos, e chegando a 234 mortes para o mes
mo número de partos entre mulheres com mais de 45 
anos. 

Uma vez que a mulher ultrapassar os 3Q anos, a pro
babilidade de dar à luz um prematuro ou criança com 
baixo peso começa a crescer paralelamente às probabili
dades d~ aparecerem complicações durante o parto. A 
taxa de mortalidade infantil também aumenta, se bem 

_ que permaneçam menores do que para as crianças nasci
das de mães adolescentesL 

Outros perigos, além da morte materno-infantil, estão 
associadas à gravidez tardia. Mães idosas são mais sus
ceptíveis que :is mais jovens ao dãr à luz crianças coin de
feit_Qs congêni;os. Os riscos genéticos claramente se ele
vam, induzindo as condições que envolvem a chamada 
síndrome de Down, comumente conhecida como mon
golismo, cujas vítimas sofreln de idiotia e inCapacidade 
física. 

O número de crianças que uma mulher tem durante 
sua vida infuencia significativamente sua saúde._Seu pri
meiro filho acarreta um risco maio~: de complicação ou 
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marte para ela e para a criança, em relação ao segundo e 
o terceiro, que envolvem risco menor. O primeiro filho 
revela qualquer fraqueza física ou anormalidade genética 
existentes na mãe ou no pai. O segundo e o terceiro parto 
de uma mulher são, geralmente, os mais seguros. Com o 
quarto parto, a incidência de morte materna, aborto es
pontâneo, mortalidade infantil e perinatal começa a cresw 
cer, aumentando repentinamente com o nascimento do 
quinto filho, e aumentando sempre, à medida em que as 
gestações se sucedem. 

Uma rãpida sucessão de gravidezes pode trazer 
doenças e morte para a mulher, como também para a sua 
descendência. Para começar, uma mulher estâ em grande 
perigo se é alimentada insuficientemente, porque tã.nto a 
gravidez como a lactação exigem um pesado custo nutri
cional, principalmente para as mulheres pobres, que ra
ramente estão em condições de compensã-lo aumentan
do a quantidade e a qualidade da alimentação que con
somem. Se elas não são capazes de suplementar essas ne
cessidades alimentares, o seu organismo as retira de suas 
reserv_as. 

Para milhares de mulheres pobres do País, um casa
mento precoce é seguido de duas décadas ou mais de graw 
videzes ininterruptas e de amamentação quase perma
nente.-Assim, elas não têm oportunidade de se recupera
rem do esforço e do desgaste que a gestação e o pós
parto acarretam. Acrescenta-se, ainda, o fato de que du
rante todo esse tempo elas estão exauridas pelo trabalho 
pesado do campo e com outras tarefas extenuantes que 
realizam, quase sempre com um filho nas costas e outro 

_ !lO ve!Jtre. São mulheres que aos trinta anos, estão enve
lhecidas, as faces pálidas e enrugadas, vítimas ·das pre
cárias condições de vida, agravadas pelas gestações su
cessivas. 

Aborto 

Quando um contraceptivo não está ao alcance, não é 
usado, ou falha, uma grande parte das mulheres brasilei
ras recorre ao aborto clandestino. O aborto nada mais é 
do que a ausência de contracepção. Calcula-se, por estiw 
mativa, que de um milhão a um milhão e meio de abor
tos são realizados anualmente, em nosso País. 

O aborto, mercê de suas caracteristicas específicas, 
não pode ser considerado como um método de contra
cepção. No entanto, não se pode deixar de levá-lo em 
consideração, dada a realidade encontrada, e as conse
qüências que traz à saúde da mulher que deseja se ver 
libre de uma gravidez indesejâvel. 

As mulheres de mais recursos financeiros encontram, 
usualmente, bons médicos prontos a realizarem abortos 
em melhores condições de segurança. Milhares de outras 
mulheres, que não possuem os recursos financeiros ne
cessários, ficain expostas ãõs azares de intervenções me
nos favorãve_is. Algumas colocam-se nas mãos de .. C1Jrio
sas" sem nenhum conhecimento. Outras, em desespero, 
experimentam realizar o aborto elas mesmas, usando os 
meios mais cruéis, o que envolve um risco elevado de 
complicações ou morte para a mulher. Como o aborto é 
realizado ilegalmente, às escondidas, não é possível saber 
precisamente a sua incidência. As conseqüências de 
abortos mal feitos, contudo, não podem passar desaper~ 
c,ebidas, peta grandeza com que se exprimem. 

A morte materna por causas obstétricas aumentou em 
300% nessa última década, e mais de 40% dos recursos 
orçados pelo INAMPS para a ãrea de obstetrícia são 
gastos no tratamef!tO de complicações do aborto provo
cado. Além disso, existem outras _conseqUências. A oCu
pação de .cerca de 25% dos leitos hospitalares disponíveis 
e a_u_tilização_ maciça de antibióticos e de sangue são ape
nas algumas delas. Isto tem um custo altíssimo. Foi feito 
um cálculo com base nas despesas do Sistema Nacional 
de Previdência Social (SINPAS), segundo o qual, se to
dos que têm direito fossem atendidos, o sistema previ-
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denciârio jã estaria falido há muito tempo. Mas, faltam 
recursos para atender a todos. Enquanto isso, gastam-se 
milhões e mílhões e milhões de cruzeiros todos os anos 
no tratamento das complicações do aborto. Este trata
mento é tão caio e mobiliza tantos recursos que daria 
para se desenvolver um Programa Nacional de Planeja
mento Familiar, e ainda sobraria basta-nte dinheiro. Fi
nalmente, além das conseqD Dências do alto índice de 
morbidade materna, o aborto clandestino mata de 34 a 
50% das mulheres em idade reprodutiva do total de mor
tes no estado puerperal. Assim, não é necessária mãis ne
nhuma justificativa pãra a implantação do ptanejamento 
familiar no Brasil. Estâ é mais-do que suficiente. -

Métodos antlcocepclonals 

Descartado o aborto como meio de controlar a fertili
dade, e analisadas suas desastrosas conseqílências a nível 
de saúde pública, torna-se imperativo as várias forinas 
possíveis de se evitar a gravidez não-desejada. Evidente
mente, uma melhor educação sexual e uma total disponi
bilidade de contraceptivos para todos, sem levar em con
ta o poder aquisitivo de ciida um, são meios complemen
tares para reduzir o número de gravidezes indesejáveis. 

O contraceptivo ideal deve passar despercebido, sere
versível, simples e conveniente ao uso, eficiente e absolu
tamente seguro. Nenhum con~r~ceptivo existente aluai
mente perfaz essas condições. Desta forma, todos devem 
estar disponíveis, de modo a oferecer possibilidades de 
escolha. A escolha do método deve ser de ordem indivi
dual. Em termos de risco para a saúde, todos os métodos 
de contracepção possuem evidente coeficiente de vanta
gens sobre a fertilidade incontrolada. 

De todos os métodos contraceptivos atualmente em 
uso, a pilula anticoncepcional é a que mais geroU .contro
vérsias. Os possíveis efeitOS Colaterais e as mortes ocasio
nais ligadas a pilula receberam uma extensa cobertura 
dos meios de comunicação. Não há medicam~nto que te- _ 
nha sofrido um tão iiltenso estudo e uma experimen
tação tão profunda -como os anticoncepcionais orais. 
Hoje em dia, chegamos aos verdadeiros limites de sua 
ação e dos efeitos -colaterais, reduZindo o impacto negati
vo de seu uso a uma realidade científica. 

Contudo, os azares do uso da pílula, como qualquer 
outro medicamento, podem ser considerados mínimos 
em relação aos riscos que envolvem uma fertilidade in~ 
conttolada. Este argumento, todavia, não deve -gerar 
complacência acerca dos problemas de saúde sabida
mente associados com a contracepção. Mais ainda: até 
que toda a geração de mulheres que toma pílula, tenha 
passado, estarão incompletas as observações sobre os 
efeitos a l~ngo prazo. 

O conhecimento da distribuição dos métodos contra
ceptivos na população feminina evidenciou o grau de 
inadequação do uso de pílulas por mulheres acima de 35 
anos, constituindo um risco grave.à saJide desse grupo. 
Nas pesquisas de prevalência reaJizadas, fica demonstra
do que 11% das mulheres casadas da Paraíba, na faixa de 
35-39 anos, fazia uso de pílulas. Ainda mais grave: no 
Estado do Rio Grande do Norte, 10% das mulheres casa
das, no grupo etârio de 40-44 anos, us_avam pílulas. Em 
São Paulo, 20% das mulheres de 35-39 anos e 11,5% das 
mulheres entre 40A4 anos, utilizavam esse método. 

Para se avaliar os danos à saúde que essa situação po
derá representar, é preciso lembrar que o risco de morte 
devido ao uso de pílulas por mulheres com idade supe· 
rior a 35 _anos, é maior qUe com o uso de qualquer outro 
método contraceptivo. 1: também maior que o risco de 
morte devido à gravidez, quando a mulher apresenta ou
tros fatores de risco, como fumo, obesidade ou hiperten-
são. 

Entretanto, a contracepção bem indicada e com orien
tação adequada pode dar uma contribuição importante 
nos programas de saúde materno-infantil, seja evitando 

DIÁRIO DO CONGRESSONACIONAL (Seção I!) 

gravidez de maior risco, seja possibilitando um adequa
do espaçamento entre os filhos_. Tem-se constatado que, 
em certos grupos de mulheres, a gravidez representa um 
risco Para a Saúde ou mesmo para a sua vida e a do con
cepto. Nesse caso, a utilização de métodos contracepti
vos reverte um grande beneficio para a saúde materna. 

A população feminina de 15-49 anos contribui com 
aproximadamente 7% do total de óbitos gerais. De cada 
16 óbitos, 1 corresponde ao de uma mulher em idade re
produtiva. As sete primeiras causas de óbitos são, em or
dem- de freqUência: doenças dõ aparelho circulatório 
(28,8%); causaS externas; acidentes e violência (16,7%); 
neopfasias (15,7%); doençils filfecciosas e p-arasitãrias 
(18,4%); doenças_ do aparelho respiratóriO (6,1%); 
doenças do aparelho digestivo (6,3%r e complicações da 
gravídez, parto e puerpério (5,9%). 

Çonsiderando as causas diretamente relacionadas com 
a função reprodutíva, observa~se que são mais freqUen
tes os óbitos por hipertensão na gravidez, complicações 
do trabaJho de parto, infecção puerperal, hemorragias 
obstétricas e aborto. Esses fatos causam preocupação, jã 
que todas essas causas são evitâveis através de adequada 
assis_tência pré-concepcional, pré-natal, ao parto, ao 
puerpério e intergestacional. O mesmo ocorre a respeito 
das neoplasias malignas que, em grande parte, s_eriam 
evitâveis mediante exame preventivo sistemático das ma
mas e citologia_ce_rvical (45.6% dos óbitos por neoplasias 
malignas em mulheres de 15 anos e mais, correspondem 
a tumores ginecOlógicos). 

Se- _bem que a segurança relativa da contracepção com
parada com o parto tenha sido estabelecida somente 
para os países desenvolvidos do Oeste, é sem dúvida ain
da maior nos países pobres, onde os perigos associados 
ao parto são tão_altos. Certos anticoncepcionais como os 
dispositivos intra-uterinas, que estãO assoCiados- com au
mento da perda sanguínea na menstruação e também 
com infecções, podem ser mais perigosos para mulheres 
vivendo em ambientes de pobreza -do que para outras de 
melhores condições de vida e com acesso a serviços mé
dicos adequado_s. 

Por outro lado, hoje em dia, é conceito firmado que a 
pílula pode melhorar alguns problemas nutricionais 
comó a anenlla por deficiência de ferro, e a ter influência 
em evitar o câncer nos seios. 

Nem o diafragma ou o condom apresentam risco por 
si só, mas esses-dispositivos são ni"enos confiáveis e mais 
difíceis de serem usados que a pllula ou o DIU. 

A esterilização ganha popularidade ao redor do mun
do entre indivíduos que não desejam ter filhos ou já con~ 
sideram tê-los em número suficiente. Bastante segura 
para_ambos, m~lheres e homens, a contracepção cirúgica 
traz a certeza e a tranquilidade em relação à contra~ 
cepção. Deve-se evitar, contudo, as indicações indiscri
minadas da esterelização, que devé obedecer a um cri
tério que esteja de acordo com o bom-senso e dentro de 
certos princípios éticos. Os riscos da ligadura tubária são 
ínfimos, mas é a vasectomia. sem a menor dúvida, o mais 
seguro dos métodos de contracepção cirúgiCa. 

O DlsposldYo Intra-Uterino 

Não existem provas suficii:ntéménte claras sobre o me
canismo de ação DIU. Mas sabe-se que os DIU chama
dos ativos, principalmente o DIU que usa cobre, têm a 
propriedade de inibir o espermatozóide e, portanto, im
pedir a fecundação e não a nidação. Deste modo, esse 
tabu do aborto relacionado com o DIU é um tabu não 
comproVado -nos DIU não-ativos e totalmente afastado 
nos DIU de cobre. 

Além diSso o DIU é de grande eficácia: e pode ser uma 
alternativa importante quando existir uma contra
indicação para a pílula oU: outro método. O DIU não es
tâ iel<:i.CíonadO-com o metabolismo, nem com a relação 
sexual. Quer dizer, ele tem vantagens que devem ser leva-
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das em conta. Evidentemente, deve-se respeitar a vonta
de dos casais. 

Considera-se o aborto como a interrupção da gravi
dez, e a gravidez começa com a nidação. Antes da ni
dação, sob o ponto de vista obstétrico, não existe gravi
dez. E ísto é apenas um Cõncéito, há uma razão de ser. A 
simples existên-cia de um ovo no organismo materno não 
quer dizer que a mulher esteja grávida. Houve a fecun
dação, mas o ovo estâ solto. Grande número de ovos, 
quer dizer, de óvulos fecundados,é perdido, o organismo 
elimina. A mulher é fecundada muitas vezes, e grande 
número desses ovos é eliminado pelos organismos. Mas 
nem por isto a mulher foi considerada grâvida. A gravi
dez só existe, sob o ponto de vista médico, quando hã 
uma l_igação entre o ovo e o organismo materno, quando 
o organiSmú da mulher é influenciado e influencia o ovp. 
ls_so só ocorre depois da fixação do ovo no organismo, 
quando ocorre o fenómeno da nidação. Aí vem a libe
ração de hormônios e a nutrição. Só assim pode-se, in
clusive, diagnosticar a existência-desse ovo. Precocemen
te, pode-se fazer a identificação: esta mulher é portadora 
de um ovo em ovulação, estâ nidado. Por tudo isto, 
deve-se afastar os preconceitos ainda existentes com re
lação a DIU. 

Prádca do Planejamento Familiar 

O percentual de mulheres casadas, entre 15 e 44 anos, 
praticando a contracepção é de 47% no Rio Grande do 
Norte, 43% na Parafba, e 41,4% em Pernambuco; na 
Bahia não há programas; no Piauí, no momento em que 
se fez a pesquisa, também não havia programa. Quer di
zer, onde ftá programa, houve realmente um aumento no 
percentuaJ de mulheres que estão praticando eficiente
mente a anticoncepção. 

Com relação à esterilização, ainda que haja restrições 
legais ao uso desse método, 15,4% das mulheres que pra~ 
ticam a anticoncepção no Piauí estão esterilizadas; em 
Pernambuco, 18,9%; na Paraíba, 15,7%; e na Região Sul, 
14,6%. São estes os primeiros resultados sobre estereli
zaçào no BrasiL 

Esses dados serão importante como subsídios para o 
Governo, quando este traçar sua política demográfica. 
Não se deve impedir a prática da esterelização. No en~ 
tanto, ela não deve ser feita por entidades privadas, ou 
por médicos privadOs. A esterilização demanda uma 
política acini.ã-do poder de decisão de uma entidade pri
vada ou de urria pessoa física. Ê preciso levar em conta 
vários fatores. A esterilização envolve certo risco, pois 
ninguém pode saber exatamente porque e quem estã sen
do esterilizado. No entanto, é um método que deve ser 
usado, mas por pol(tíca de Governo,- como é feito no 
México. 

O crescimento da esterilização representa realidades 
muito diferentes para dif~entes grupos sociais e, muitas 
vezes, os dados não mostram as divisões de classe, de 
taça e de sexo que estão por trás das estatísticas. Em re
lação à divisão entre Os sexos, as estatísticas falam de ca
sais, mas quando se desce ao detalhe para saber se se tra
ta de esterilização tu bária ou de vasectomia, o que se sus
peitava é confirmado: são as mulheres esterilizadas. 
Sobre os home_~s. a; informaçõeS São mais limitadas, e 
não raro o silêncio toma conta das tabelas quando se 
lhes pergunta o peso que tem o sexo masculino nas este
rilizações realizadas. 

A responsabilidade principal pela gravidez ou pela 
contracepção fica, não com os casais, mas com as mulhe
res. Independentemente de ser ou não parte de um casal 
estãvel, a mulher descobre que tanto o marido ou comM 
panheiro, como os médicos, -a sociedade em geral e até 
ela própria- eSperam que seja-ela somente que se encar
regue de contracepção-e que enfrente as conseqUências se 
não o rrzer. Esta carga desproporcional se reflete na dife
rença entre o número_deesterilizações masculinas e femi-
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ninas, apesar de que estas sejam muito mã.is Caras_e periR 
gosas. 

Em face das conseqí.iências âa maternidade, sem apoio 
de equipamentos sociais e instituiçõeS públicas, sob con~
dições de vida extremamente difíceís, muítas multieres 
sem dúvida escolhem- racionalmente, sem coerção -a 
solução que oferece mais garantia contra ª"-concepçãO·. 
No entanto, o desejo de um método eficaz; que estã n~: 
raiz do crescimento das esterilizações, não pode ser redu
zido apenas a condições económicas. O Co:Otrole da fe
cundidade também envolve as questões relacionadas à 
autonomia e à autodeterminação da mulher. 

As mulheres mais ricas podem escolher anticoncepcio
nais de acordo com as suas condições de saúde. É justo 
que as mulheres mais pobres também possam. As mulhe-
res mais ricas são aconselhadas pelos mêdicos em termos 
de anticoncep<;J.o para retardar uma gravidez que vai ser 
nociva para ela ou para o seu concepto. As mulheres 
mais pobres devem ter esse direitO também. Esse tipo de 
postura só é possível com o planejamento familiar inseri
do dentro de um programa de saúde. Não tem nada a ver 
com o controle da natalidade. Ou seja, essa postura do 
planejamento familiar como uma das ações de saúde é 
compatível com uma política populacional de aumento 
de natalidade ou de diminuição da natalidade. 

Essa é mais uma razão pela qual se argumerita que o 
planejamento familiar deve estar inserido dentro do Sis
tema Oficiar de Saúde, corri o uma das mllítaS ações que 
se devem realizar em relação às nossas mulheres. A ação 
do Ministério da Saúde deve incidir sobre a mulher em 
todas as suas necessidades. O planejamento famHiai ã.í se 
insere sendo fundamentado em motivos de ordem médi
ca e de op-ortunidade de acesso às informações e aos 
meios contraceptivos pela população. 

VII- Aspectos l::ticos 
O planejamento familiar é reconhecido pela OrgaõT-. __ _ 

zação das Nações Unidas, desde 1968, como um DireitO
Humano Fundamental. Este reconhecimento se deu por 
ocasião da Conferência lnternicional Sobre Direitos 
Humanos, promovida pela ONU em Teerã, em come----
moração ao vigésimo aniversário da Declaração U niver
sal dos Direitos Humanos. 

Ao final da Conferência, delegados de 84 países (do 
Brasil, inclusive) aprovaram, sem um só VotO conti-ário, 
a Resolução XVIH, cujo texto afirma o seguinte: 

.. Acreditamos que a grande maioria dos pais de-
seja obter conl}ecimento e meios de planejarem suas 
famílias; que a oportunidade de decidir quanto ao 
número e espaçamento dos filhos é um direito hu
mano fundamental. 

•• Acreditamos que o objetivo do planejamento 
familiar é a plenitude da vida humana, não a sua 
restrição;_ que o planejamento da família, ao garan
tir maiores oportunidades a Cada pessoa, liberta o 
homem para que possa atingir sua dignidade indivi
dual e realizar to_do o seu potencial. 

••os casais têni o direito humano fuOdamental de 
decidirem livre e responsavelmente quanto ao nú
mero e espaçamento dos seus filhos e o direito de 
obterem instrução e orientação adequadas a respei
to." 

Conclui-se, portanto, que o planejamento da ptold é 
um direito humano bâsico. A decisão_ quanto ao número 
de seus filhos e ao espaçamento entre eles cabe unica
mente ao casal, que, para isto, deve estar amplamente es
clarecido com relação às obrigações decorrentes da pa
ternidade, à fisiologia da reprodução humana, aos méto
dos de controle da fertilidade e das implicações da natali
dade no âmbito da família e da sociedade. 

Em outras palavras: tod_os __ os indivíduos devem ter o 
direito de acesso às informações sobre serviços e mêto-: 

dos anticancepcioÕais. Sem essas inforin3.ções nao pode 
haver uma escolha consciente sobre os fatores que afe-
tain a fertilidade.-

A política demográftca oficial do Brasil, enunciada em 
Bucareste, em 1974, e repetida freqUentemente a partir 
de então, contemplou este aspecto ético do Planejamento 
Familiar, considerando-o como um direito de todos e 
não um privilégio das Cl3.sses ricas. E afirma ser dever do 
EStado fornecer informações e meios às famílias pobres. 
Em resumo, o texto afirma: 

I. A política demográfica brasileira é de domínio so
berano do Governo do Brasil. O Gov.erno não aceitará 
interferências externas, de caráter oficial ou privado, na 
sua política demográfica. 

2. O controle da natalidade é uma decisão do núcleo 
familiar, o qual a esse respeito, não deve sofrer interfe
rência governamental. 

3. A capacidade de recorrer ao controle da natalida
de não deve ser um privilégio das famílias abastada e, 
por isso, cabe ao Estado proporcionar as informações e 
os meios _que possam ser solicitados por famílias de re
cursos reduzidos. 

Deste modo, é atribuída ao casal e, apenas a ele, a de
cisão quanto à composição familiar, no pressuposto de 
que só os casais necessitam de métodos contraceptivos. 
Outro Pressuposto é que os casais tomam decisões como 
uma unidade, s_em nenhum conflito entre os parceiros. 
Por isto, essa pol!tica focaliza S:penas a mulher casada, 
mas isoladamente como se ela pudesse conceber sozinha. 
Num e noutro caso a-· resultado é o mesmo: Jgnora~se a 
atividade sexual do casamento e despreza-se qualquer 
elemento de conflito que possa existir por trás do uso de 
um método anticoncepcional, quando se sabe qu-e-tais 
cOrlflitos ocorrem com freqUência~ t necessário e urgente 
proporcionar às mulheres o acesso a meios anticoncep
cionais segurosLCom a devida indicação médica. Parale
lamente, será necessário, tambêm, incentivar a maior 
participação mascolii'l.-a na -responsabilidade pela con
cepção e pela anticoncepção. Mas deve-se~ a todo custo, 
evitar imposição no sentido de constranger a mulher a 
ter ou não ter filhos. 

Propociar às mulheres a informaÇão e-a oPortunidcide 
de debaterem livremente entre si os seus problemas será 
fundamental para que elas possam Optar conscientemen
te por te-r oU D.ão ter filho num determinado momento, e 
usufruir do seu direito de dispor de seu "própriO coi-po, de 
sua sexualidade e de sua vida, sem o risCo de uma gravi
dez indesejãda: 

A procriação jami:l.iS será um ato irrelevante, ineflós 
ainda um ato de natureza apenas animal que o homem 
possa irresponsavelemente praticar indiferente às leis, in
clusive de natureza moral, que o regulam. Trata-se do 
ato em que estão envolvidas a inteligência e a vontade, 
enfim, de um ato humano, cuja prática há de compro-me-
ter tudo aquilo que o homem tenha de mais elevado e de 
mais nobre, já que por essa via ele participa da 0-óiã da 
criação. A paternidade deve, assim, ser em todas as cir
cunstâncias responsável, o que significa que nenhum ho~ 
mem tem o direito de gerar senão os filhos que possa em 
sã consciência -manter,- cuidar- e educar. Ultrapassado 
esse _limite, que será diverso para cada caso concreto, es
tarão _afetados os interesses da criança assim concebida e 
dos próprios filhos jâ nascidos. 

Tão falacioso como outros argumentos parece o da 
·~paternidade responsável". Em si até que não seria-mal, 
pois não ê desejâvel que venham ao mundo crianças que 
não sejam Queridas. Entretanto, a tradução dessa '"pater
nidade resPonsável" é: se você é pobre, ou se você é ne-
gra, ou se você já tem filhos e vive apertada, você é uma 
irresponsável se continuar a procriar. 

O problema não pode ser colocado deste modo. Se o 
cidadão é pobre, ele deveria ter condições de viver e criar 
filhos com dignidade. Se ele é negro, ninguém deveria es~ 
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tar interessado num "embranquecimento" da raça brasi
leira, e sím, em criar condiçõ~s para que essas pessoas, 
prejudicadas por anos de escravatura, pudessem assumir 
o lugar que lhes cabe na sociedade. 

No convívio assistencial com esse vasto universo de 
mães, crianças e famílias pobres, vivendo em precária si
tuação sócio-económica, ouvem-se as queixas mais 
amargas, que nôs levam a concluir pela urgente necessi~ 
dade de_ uma definição política sobre a questão do Plane
jarilento Familiar no BraSil. 

São_ milhares as mulheres que, em todo o Pais, procu
ram a LBA, clamando e reclamando informações e con
selhos que lhes ensinem a evitar ou limitar o número de 
ses filho-s. Sào TnúrriCras aquelas que pedem, com insis
tência, remédios ou produtos anticoncepcionais, soiici~ 
tando sempre qualquer indicação ou ~caminhamento 
para -a solução de seu problema. E não são poucas, tam
bém, as mais aflitas e desesperadas que, sem resposta sa
tisfatória. ameacam interromper a gravidez já contraída, 
oU que PõsSãm conti-air, apelando para o cruel recurso 
do aborto. 

Não há como ignorar que a existência de Uma clara 
poúiic_i de Planejamento Familiar tornou-se, hoje, uma 
das mais rreqüentes reivindicações das mulheres brasilei
ras, sobretudo das que pertencem às camadas mais ca
rentes da população. 

Por não poder nem querer desconhecer isso- as quoti~ 
dianas reivindicações de mulheres que buscam a LBA 
como socorro e soluções-, por compreender as angústias 
da rrobiemática feminina e, ao mesmo tempo, Participar 
das frustrações e da indefinição institucional, reafirma
mos que a sociedade brasileira já está suficientemente 
amadurecida, e até mesmo ansiosa, por definições-q-ue de 
há muito deveriam ter sido tomadas sobre a questão da 
paternidade responsâvel e do Planejamento Familiar. 

A realidade factual que configura esse problema pode
ria ser resumida em uma frase; "Um número crescente 
de brasileiros, sobretudo os mais pobres, estão-tendo fi
lhos que não desejam ter". Isto porque não sabem como 
evitá-los, r)Oi falta de acesso a informações, aconselha~ 
mento e-recursos, de que só dispõem as pessoas de me~ 
lhor renda. 

Deste modo, o que está em jogo são direitos e valores 
essenciais, para cuja preservação não ê necessário sequer 
invocar o interesse superior do Estado, nem as exigências 
do desenvolvimento econômico. Estamos, na verdade, 
assistindo à inviabilização do exercício de um direito re
conhecido como fundamental: o direito de as pessoas de
cidil;em consdente e responsavelmente sobre o número 
de filhos que desejam ter. Trata-se de matéria de sua íntí
ma e exclusiva deliberação, que só encontra limite -no 
respeito à vida humana, a partir da concepção. 

O que é mais grave é que a invibialização daquele di
reito, por si só iiuidmissivel, tem como causa desigualda
des sociais iguahnente inaceitáveis. Efetivaffiente, o 
p~oblcma do cr~cimento populacional excessivo - ou 
dos nascimento não desejados ~ não se manifesta por 
igual em todas as áreas do País. Na verdade, só ê grave 
nas áreas onde já predomina a gravidade mais abrangen
te da pobreza. No meio rural, ou nas populações urba
nas marginalizadas, onde tudo o mais é igualmente gra
ve:·a subnutrição, a habitação subumana e os baixos pa
drões de saúde e educação~ No fundo, a luta contra o 
crescimento populacional não desejado se inscreve no 
quadro mais amplo da luta contra a pobreza e contra a 
insuficiéiite--provisão de serviços básicos de natureza so
cial. 

Salvo melhor juízo, o que nos deve preocupar não é 
prop-riamente O fato de que a nossa população esteja 
crescendo. embora a taxas cada vez menores..___O que ê 
realmente preocupante é que esse crescimento se vem fa
zendo de forma errada, injusta e desigual, através do au
mento do número de crianças não-desejadas pelos pais: 
de crianças condenadas ao desamor. ao abandono e à 
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desnutrição. E que esse fenômeno pouco ou nada tenha a Quanto ao Direito penal, ele incrimina o aborto - a_ 
ver com a "ocupação dos espaços vazios". Pelo con- dolosa int~~_u_pçã.o da gravidez com a morte do feto ou 
trário, parece estar contribuindo para agravar a ocu- -pÇo~~-tOda concepção- definindo-o _nos arts. 124 e se-
pação dos_ espaços já superlotados e socialmente tensos, guintes, onde prevê_ os __ ~asos d~ abqr~ provocado pela 
especialmente na periferia: das grandes cidades. _ gestante_ oU~~-o seU __ ~nse~iime_ºtó, ~PQrto provocad~ 

A intervenção d_o_ Estado nessa matéria estará, assim, por terceiros, e aborto qualificado. AI~ disso, indica as 
plenamente justificada,-· ria med-ida em que se destine a hipóteses em qUe ó a-borto será penalmente lícito: 
promover a correção progressiva das desigualdades exis- 1) se não há outro meio de salvar a vida da gestante 
tentes e a assegurar aos mais necessitados a informação -e -(ahO_?Jo necess~io ou terapêuticô); -· 
a assistência- de que dispõem os segmentos mais dCsCrl~ b) se-a·gra.ViOeZrei-ulta de estuPI-OCOaborto êprece-
volvidos da população. Não se trata de reconhecer ao.es- d.icfo _ d_e ~n_s;otimení_Q_da gestante ou, quando esta for 
tado o direitO de programar metas de crescimento popu- incapaZ, de ~u representante legal (aborto _sentimental 
lacional ou de impor à sociedade programas autoritários ou ~onoiis caUsa). ~ - -_ 
de contenção demográfica. Trata-se;-pelo contrário, de - Í'[KO é previsto o aborto eugenêsicQ, __ o qual, para ai-
cobrar do Poder Público 1,-cumprimento de um dever, guns estudiosos do. assunto, estaria muito próximo da 
indispensávef ao livre exercícío de um díreito fundamen- eutanásia. 
tal das pessoas. _N~ç__!.e=~opfund~~oqs=~cti!_n_Cª-._9~ aQo_tl_9-_ç_o_m_g infan-

- ticfdio, assim definido pelo _Código Penal em seu artigo 
t apenas ao casal, e só a ele; CJue cabe escolher os 123:~atar..sab a influência, do estado puerperal, 0 pró-

meios que Julga mais aptos para praticar a paternidade _ prio filho, durante 0 parto ou logo após". 0 infanticfdio 
responsável de fato. Afinal, a consciência do ciS_iil_tC_in ~ _ é, pois, um crime que não passa de um homicídio privilC-
primazia na responsabilidade das deciSões tomadas a ~glado, cometido pela mãe em circunstâncias especiais, e 
esse respeitO, tChdo em vista que os meios de que se seivi- __ t~d_o. ~Qmo _s_ujeitp_ passivo 0 ffiho __ ao nascer ou _rec_êm- _ 
rão: ---- :,-naScido. QtialquCr -~utra-pe5SOi,3lél!J-da mãe, que assim 

1) Não põem eni riscO uma vid8: já concebida, proceda, do ponto-de-vista objetivo e jurídico, estará 
2) RespeitarãO a digií.idadé dos Côiiju"ges e estarão con- --"- piáticando um crime de homicídio, previsto no art. 121, 

forme às exigências de uma união normal. e não de infanticídio, e nlenOs, âinda, o de "abortametito. . 
3) Não ocasional".ào nenhum prejuízo para a saúde_ dos _Em várias oportunidades, têm sido lançadas no Brasil 

esposos, istO-é, -p-afã seu e"qU:iHbrio biOlógico e psiqÜicó, campanhas visando à ampliação das hipóteses de le&ãli-
4) Serão usados, não para ãferldef ao egolsmo!. mª-ª-- --zação do aborto, quando não a absoluta díscriminali-

com "intuTtocteaSSegllfiir unia patern-idade verdadeira- zaçàQ ~o _a~orto. ~ c_erto, _ en_~r~tant?• que ess~~, movi-__ 
mente responsável. -m.eUiõS têin-encontrado -rortê resistênCia po·r párte ftão Só -

Quã.nto ·aos métodos ãilticoncepcionais, o COnS~lho das Ig_rej<is, niuit.Q Particularnlente _da Igreja Catóiica, 
Federal de Medicina entende que: como também da comunidade em geral e de seus repreM 

J9) Serão aceitáveis, sob o pontoMde-vista étiCo, iOCiOS- ;.--Sentantes no Parlamento. Aliás, a Igreja Católica não ad~ 
os métodos cientifiCãmen.te aprovã:dos, tais comO-Os . .ln~· _ miJ~ .ilegalidade sequer do aborto dito "necessário" ou 
ticoncepcionais orais e os dispositivoS intÍ'a-ulerinOs, qUC--.. do ''h.onoris causa", previstos em nossa legislação penal. 
tragam apenas uma suspensão temporária e rigorosa- A Igreja sustenta que "ê absolutamente de_ex_cluir, com_o 
mente reversível da fecundidade, respeitando do meSnlo Via" leiíilma -pilra ·a regulação dos nascimentos, a interM 
modo a vida e a saúde dos usuários e que f:stejam em _ -rupção di reta do processo generativo já iniciado, e, 
consonância com suã.s respCctivas- ConvfCçõi:s morai&:-;;- so~~~d()_~ 0 ~~:)Qrto _gu~ri~() __Q_!!"r;_ta_JAente ~~ pr_oç_q!-~OL 
religiosas. _- "_ - . __ .- ::mesmOpor-raiõt!s"terapêUtlcas-". --

2"') Não _é permitido ao m~ico in~icar ou ixecutar teM ~ Ocorre, neste posiCionamento da Igreja, uma suPervaM 
rapêutica OU intervenção cirúigiê:a desneces.sárià Qu·p~oiM lorízaçào de um problema, com o conseqUente esquecí-
bida pela legislação do País. Art. 48 - é da exclu~iva menta de outro. O aborto, é claro, não pode ser utilizado 
competência do médico a escolha do tratamento para como meio contraceptivo. No máximo, como órgão fi~ 
seu doente, devendo ele orientar:-se_ sempre pelo princí- nal, a fim de que se evitassem outros problemas decor-
pio gei:al do "primum non nocere". Art. 51~ a_ esterilt- _rentes. da gravidez não-desejada. Contudo,-~ um ponto 
zação é condellada, Podendo, entr-etanda, ser praticada -.discutível. Condenar 0 aborto -terapêutico, no entanto, 
em casos excepcionais, quanáo hOuver~preCísa indiciçãO pode penalizar os filhos já nascidos de uma mulher que, 
referendada por mais dois médicos o_uvidOs e~- Conferên~ _ pon;entura, venha a morrer em decorrência da gravidez_ 
cia. _Ou dO .Pã.rtO, -quan-do sua vida pOderia Ser Salva-pela prá-

3"') Nada impede a "informação genérica ao Pdblico, _ tica abortiva. 
como mecanismo orient.adõr_e_educatívo, sempre que va
zada em termos técnicos, moderados e sufiCientelilente 
esclarecidos, sobremaneira por um Departamento de 
uma Faculdade de Medicina, com a intenção básica de 
-corrigir distorções e até de prestar contas à comunidade, 
a quem está diretamente vinculada, do trab~ho que por 
ela é financiado". - -

VIII - ASPECTOS JU-R!DICOS 

Ao se considerarem as questõeS referenteS à reprõ: 
dução humana sob o ponto-de-vista jurídico, é de se saM 
Iientar que o Direito 6rasild.r0 sempre se coloco~:~ na de:
fesa intransigente da vida hunlana. A ·leSislação do noSso
Pais, de maneira geral, considera a vida ~umana _cOD?-O o 
mais importante de todos os bens j~ridiCos, Sobretudo 
por representar condiçõCS esseri.ciãl Para ã ex_isiêPdli --e 
pleno exercício dos demais. 

Assim, o Código Civil Brasileiro, em sua Parte Geral, 
esta tu i que ••a personalidade civil do homem começ~_ do 
nascimento com vida". Ediclara peremptoriamente que 
Ha lei põe a salvo, desde a concepção, os d~!eitos do n~· 
citufo,., (a(t. 49), - - -

De qualquer modo, o que se pretende é a generali
zação da prática anticOncepcional, que conduzirá à reM 
dução do abortO provocado, minimizando este proble· 
ma:-NeSte sentido; é preciso que a Lei acompanhe os rã~ 
pidos desenvolvirrientos da tecnologia do pianejamento 
familiar e dos sisteri:J.ãs de pr~tiç_?_Q_9~J::rviços que a
tualmente existem. E, Dessa ordem de raciocinio, deveMse 
~a~~~_f()_m_ gl}e~ !.,_~i_!!~_Q_s_~_c~Q_OStjtua_nu_J? obstácul_o, r_nas 

- que seJ.ã realffiente um ratar dõ:isivo na piestação de tais -
serviÇoS: 

____ Com_est~entendim.ento, foram feitos alguns progresM 
sos_reç_e_n_tes. Por ex_emplo, o artigo 20 da Lei das Contra
Venções Penais, em sua redação originãriii, previa a figu
ra ç9JÜ.fª-Y~1Jçjo_nat denominada anúncio dC meio ab_orti
VO_!JI.!.-ªP.JiCQIJ_çepci_onal",_ dandQ·~_I_~ea !)_eguinte definição: 
''anunciar processo, Substância ou objetq destinado a 
provocar abortº ou_ evitar _a_ gravide~. PeQa: multa_ de 
qUiRhentos milli:is a cinco cOntos de réis". Entretanto, a 
Lei p."' Q_.7J4_,_9e_4 __ q~~~-mb_I'Q __ de 1979, resultante do 
Pr~je~ Qe Leí_do Senado, n"'_287, de 1919, de autoria do 

_ Senadqr AIQ(l!io ÇQaves, alterou aquele artigo para dele 
retirar qualquer menção aos meramente anticoncepcio-
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nais, permãni:cindo vecfado apenas o anúncio de "pro
cesso, substância ou objeto destinado a provocar abor-
to",~-----"=" 

Também a Portaria do Ministério da Saúde, de 23·1-
60_. __ que pb:figava o_~_farmªcêuticos a reterem a r:eceita 
mêdiça no =ãio da ven_da de produtos anticoncepcionais, 
foi revogada em 8 de outubro de J 976. Es-ta Portaria foi 
subst~tuíd.a J:l'Q_r _u~_instrurne_ntQ mais flexível, que dá às 

__ _r~it~s d_e an_fu:q~cionais validade por um ano, de
sobrigando a retenção das mesmas. 

Finalmente, é importante ressaltar que. na Consti
tuição do Es~ado d() Rio de Janeiro, promulgada em 23-
IM75, o Pla_!]:ejamento Familiar é consagrado como um 
beneficio sOcial a nívd de Saúde Pública, incluindo-o 
como medida prioritária ito seu Titulo IV, Capitula II, 
transcrito a seguir: 

"TITULO IV 
CAPITULO II 

Dn Família, da Educaçio e da Cultura 

Art. 147. Para a defesa e proteção da saúde, o 
Estad'? exercer~, mediante_ servi_ços próprios, pelo 

_ __ _____!!!~Q!ivo ~_i_g!f[a_Y_Yª- particUlar oU convênips com a 
União ou Municípios, ativÍdades de Medicina Pre
ventiva, Medicina Assistencial, Educação Sanitária, 
Eitsip._o e Pesquisa. __ 

§ l~' ~-0-Es.tado ·dará prin~ipal-atenção: 
a) ã 1nfâncía, à adOlescência e à maternidade 
b) -aos inc3pãdiãdos; 
c) --aos problemas da idade avançada; 
d) ,. à pre~~I!_çào __ c:!Q. çâ_nce_r;._ 
ê) à prevençãode ãcidentes; 
f) à restriÇão do fumo e ao combate dos tóxicos 

de um modo ge!:al~ 
g) ao Planejamento FamiJiar e ao desenvolvi

mento de uma consciência eugénica na família; 
b) à higiene e saúde mentais; 
i) à erradiªção das doenças transmissíveis, epi

dêmicas e endêmicas; 
j) à formação -de -profissionais de saúde.'~ 

ll\-'-~1\:SPECJ:OS REUGIOSOS 

A Igreja aprova, defende e estimula a paternidade res~ 
ponsável. Paternidade.Iesponsável implica em que se te-
nha os filhos_ que se deseja ter, no espaçamento conside
rado ideal, tanto pelos pais quanto pela Ciência. Mas im
plica, tambêm, em ter o número de filh.os que possam ser 
criados e educados com dignidade e, após o nascimento, 
que se possa assumir as obrigações decorrentes da pater
nidade. Ora, a determinação do número de filhos e o es
paçamento e-ntre eles -sê) se faz com conhecimento e, 
sobretudo, com a utilização de métodos anticoncepcio· 
nais. Isto é Planejamento Familiar. A classe mêd.ia, a po
pulação de maior renda e melhor nível cultural planeja a 
sua família hâ mulío tCmpo. A Ig-reja aprova o Planeja~ 
menta Familiar da burguesia e da classe média que já o 
praticam há mais de 20-anos, Não há Porque alguns setoM 
res da CNBB tentarem negar às camadas da população 
de baixa renda os.beneficios.do Pl.:inejamento Familiar. 

A Constiúiição Pãstol-al "Gaudium et Spes", de 1965, 
UI'Jl d.os mais_importantes documentos do Concflio Vati
cano 11, aléD_l de afi~ar o 9ireito que tem os governos de 
buscar soiÚ~.es para os problemas populacionais de seus 
países, acentua com clareza ser direito inalienável dos 
pais a decisã·º·quallto -~o nú~ir~-d.çJíl~os a procriar, re-

-- pudfándÔ ialieiv~nções de ~u_toridades Públicas, mas res
saltando a m-ãiinla imPortância das informações judicio
sas, de natUieza científica, Que cfevem ser prestadas às 
populações. A "Gaudium et Spes" também excluiu, 
como meios _para o exercício da paternidade responsável, 
o aborto, por não ser preventivo da concep-ção, e a esteriM 
lização, feminina ou masculina, por ser uma intervenção 
drástica e irreversível. 

Em 1966, na Encfclica "Populorum Progressio", de 
Paulo VI, reâfirmava suas preocupações com os proble-

;;:--
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mas demográficos ao- afirmai: .... b bem verdade que um 
crescimerito demográfiCo acelerado vem com demasia 
freqUência, trazer novas dificuldades ao problema do de
senvol~imento: o volume da população aumenta muito 
mais rapidamente que os recursos disponíveis,- e cria-se· 
uma situação que pareee não ter saída". A própria Encf
clica, face ao Problema, reconhece o direito de inter
venção dos poderes públicos na questão, e ·conclui reafir
mando o dirCito inalienãvel de o casai determinar o nú
mero de filhos que deseja ter. Observamos estas duas im
portantes passagens do pensamento de Paulo VI. 

a) ");; certo que os poderes públicos, nos limites da 
sua competência, podem intervir; promovendo uma in
formação apropriada e tomando medidas aptas, contan
to que sejam conforme a.s'exigêricias da Lei moral e res
peitem a justa liberdade dos cônjuges". 

b) .. Em última análise, ê aos pais que compete deter
minar, com pleno conhecimento de .causa, o número de 
filhos, assumindo a responsabilidade perante Deus, pe
rante si próprios, perante-Os -filhos que já riasceram e pe
rante a comunidade a que pertencem." 

Não há, pois, qualquer oposiçãoâa Igreja qUanto à 
prática do PlanejarilentO _Familiar. Onde ainda não exis
te o consenso ê no terreno dos meios que se hão de em
pregar para chegar à regulação da natalidade, para exer
cer a paternidade responsável. E, neste particular, 
dividem-se as opiniões. Há quem entenda que quaisquer 
meios- tanto os natuiais quanta os artificiais....:.... "podem 
ser empregados, desde que eficientes, isto é que tais mé-
todos estejam aptos a SatisfaZer -a-Vo01ãôe do casal, que é 
a de evitar a concepção. E hâ a posição sustentada pela I
greja Católica, segundo a qual a _regulação da natalidade 
só deverá ser feita através dos nlétodos naturais, especifi
camente pelo chamado método da continência periódica, 
que consiste na prática do relacionamento sexual somen
te nos períodos genésicos não-férteis da mulher. 

Essa posição Se- aCha contida em vâri3s -encíClicas e 
com mais detalhes da "Humanae Vitae", promulgada 
por Paulo VI. Ela vem sendo deferida entre nós pela 
CNBB e foi resumídamente exposta em documento ela
borado em 1979, -entregue por D. Ivo Lorscheiter a di
versos Ministros do Governo brasile_iro. 

Entretanto, sacerdotes e teólogos existem que preten
dem que seja promovida uma "abertura" nessa colaR 
cação feita pela Igreja, havendo-se manifestado a respei
to, entre outros, o Padre Paul Eugéne Charboneau e o 
Padre Hubert Lepargneur, que cobram da Igreja a ad
missão de que, tanto quanto a ela própria, ao Estado 
cabe o direito de enfrentar o desafio demográfico. 

A demografia ê uma questão que interessa ao bem co
mum da nação. Ora, um dos preceitos da Igreja diz exaM 
tamente que cabe ao Estado cuidar do bem-comum da 
nação. Assim, como o Planejamento Familiar é um direi
to do casal, o Estado, em nome do bem-comum e do res
peito à vida, deve colocar à disposição das classes infe
riorizadas economicamirite as informações e os meios 
com os quais possam regular a natalidade, exercendo de 
modo efetivo a paternidade responsável. 

Deve-se ressaltar, portanto, a abertura franca dos de
bates e o avanço de teses e pronunciamentos de persona
lidades e lideranças católicaS, que jã não revelam rigidez 
ou hermetismo no tratamento do assunto. M8s, ainda 
que a evolução da Igreja neste campo si::ja bastante lenta, 
é de esperarRse que ela se torne mais flexível em futur"O 
próximo. Em primeiro lugar, porque a não
recomendação do uso de métodos anticoncepcionais ar
tifíCiais nã-O é uma questão dogmãtica. Em sq;undo lu
gar, porque diversas pesquisas já realizadas comprovam 
que a Igreja Católica, que ê a que ~ossili maior ntímero 
de adeptos no Brasil, tem uma influência direta sobre o 
uso de anticoncepcionais pela população de, no mâximo, 
3%. Das mulheres que foram investigadas, no_ Brasil in
teiro, as ciue não praticavam o Planejament(i Familiar 
por motivos religiosos perfaziam apenas 8%. Isto quer 
dizer que a influência da Igreja Católica,-com rdação-ao 

DIÁRIO DO~_?~lf~ESSONACIONAL (Seção II) 

Planejamento Familiar é ~ais--notada a nível das lide-_ 
ranças e da Imprensa, não alcançando diretame~te o po
vo. que prefere exercer a paternidade responsâvel segun
do sua pió-pria consciência, como a1iás recomenda, em 
última "inStàilcla- a enCíClica Humanae Vitae. 

X - OUTROS ASPECTOS_ 
--Segurança Nacional 

O espaço territorial e a popUlação constituem fatores 
de grande signiflc:ido para uma nação. Durante muitos 
séculos, foram fatore-s preponderantes para condicionalj 
o nível e qualidade do relacionamento entre os povos, e 
ainda hoje, o são. Território e população foram pteóCU
pa.ções que estiveram presentes ao longo da História, até 
nossos dias e, seguramente, continUarão sendo no futu
ro, porquanto todo ser tisico ocupa lugar no espaço e a 
vida exige. além de espaço, condições ecológicas favorá
veis. ~ evidente que algumas dessas motivações ainda 
prevalecem. Um grande território e um-a &raride popu
lação cOn-Ünuam sendo fatores altamente considerados ~ 
ao se avaliar, no plano- interJJacional, o poder de uma 
nação. 
~Alegações referentes à segurança naciõnal têm sido, 

ainda hoje, corno argumento de apoio a uma política 
pr-6-natalista. Há de se lembrar, entretanto, que a segu
rança é algo muito mais abrangente que a defesa, e que 
passou a época da luta corpo a corpo para defender-se 
das a-gressões do inimigo. Não estamos-mais na época do 
sabre e da espada. O Poder Militar, que responde: mais 
diretamente pela Segurança Nacio-nal, não pode ser ava
liado, apenas, pelo seu efetivo. Há indicador<:$ IJâO men~ 

surâveis, mas que são de grande peso na capacidade da 
Força Militar como o Moral Militar, o grau de instrução· 
e adestramento das tropas, a capacidade de Alto Coman
do-, o grau de informação das Forças Arm_adas, _assim 
como o pleno apoio de opinião pública às ações milita
res. Na atualidade, a capacidade militar está na depen
dência direta do fato"r tecnológico. _Os equipamentos 
bélic_os passaram a evoluir- com_ crescente raPidez, 
beneficiando-se de novas tecnologias produzidas, graças 
às notáveis descobertas da Ciêncía. 

A segurança nacional é, po!tanto,-Um conceitO muito 
mais abrangente que a simples idéia de defesa contra a
gressões estrangeiras. As razões de insegurança podem 
ser de ordem material, cultural e moral. ·Constituem mo
tivo de insegur~nça naCional, por exemplo, a escassez de 
recurs_os, as dificuldades finãriceiras, o deselnpenhO; a ig
noi'âricia, a insuficiência de alimentos, etc. 

b EMFA é o Coordenador-geral e o órgão normativo 
do serviço militar no Brasil. Dados do EMF A relaciona
do_s, por exemplo, ao número de alistados em 1982, bra~ 
sileiros corit I 8 anos de idade, indicam que, do total de 
1.450.000 alis:tados, foram convocados 770.000 para o 
serviço militar. Os restantes foram dispensados imedia
tamente, porque são origináriOs de municípios não tribu
tários do Serviço Militã.r. Esies 770.000 for:am suómeti-_ 
dos a exame médico, dos quais 410.000 (53%) foram con
siderados aptos, sendo que 114.000 deles foram incofpo: 
rados às três Arruas. Ou seja: menCiS de 10% __ do total de 
alistados está re31~ente prestando serviço. Estas as ne
cessidades anuais das Forças Armadas. Assim vemos 
que há muito mais juventude ao que a necessária para 
prestar o serviço "militar. Por isto, o número de joVens 
não -preOCUpa: âs Forças Annadas. O que preocupa é a 
sua qualidade. 

As causas da incapacidade desses jovens que não fo
ram aceitos no exame médico for-am: sLi6nutrfção; âefi
ciência dentária, insuficiência de peso e -altura, dimi
nuiçãO da aqUdade visual, alterações congênitas dos 
membros inferíores e da coluna. Só esse quadro dã uma 
demonstração do estado de saúde da nossajuventude, 
porquanto 43% estão incluídos dentro de qualquer um 
dos itens citados. Há que considerar, todavia, quesãojo~ 
vens do sexo masculino. A mesma quantidade deve cor
responder às jovens do sexo feminino, pois, por esta a-
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mostragem, os problemas devem atingir, também, as jo
vens dO sexo feminino. 

Atualmente, a preocupação de todos deve residir na 
qualidade do homem brasileiro, na qualidade de vida do 
homem brasileiro, não na quantidade. Sobretu_do, a qua
lidade do homem brasileiro não pode continuar assim 
como está. Deste modo, este problema populacional, no 
estágio de desenvolvimento em que estamos, é um 
problema de Segurança Nacional, que interessa todas as_ 
nossas instituições, a todas as pessoas e a todos os brasi
leiros, porque perante a Constituição todos os-brasileiros 
são responsáveis pela Segurança Nacional. ~um proble
ma,- antes de tudo, de Segurança Nacional, porque en
volve o futuro do Pais. Temos um compromisso com o 
futuro. Principalmente, com as gerações que estão para 
vir. O Brasil já possui um déficit social acumulado atra
vés dos anos, de que são exemplos os favelados, os 
pobres, os subnutridos, e os doentes. Não podemos legar 
essa dívida social às gerações que vão nos suceder, sob o 
risco de nos tornarmos um Pais inviáVel. Hoje, felizmen
te, desenVolve-se ·uma maiOr consciência de que, se não 
forem tomadas medidas urgentes no campo populacio
Oã.t, o Brasil vai se tornar Um País inviável no futuro. 

Consecução dos Objetivos Nacionais 

Há,_ entre os brasileiros, um consenso de que os objeti
vos nacionais permanentes são: a democracia, a inte
gração nacional, a integridade do patrimóniO nacional, a 
paz social, o--progresso e a soberania . .S aspiração de to
dos os brasileiros que esses objetivos sejam alcançados 
no mais breve tempo, e sejam mantidos pelo maior tem
po possível. No entanto, o crescimento demogrâficõ ob
servado no País tende a comprometer a consecução de 
alguns desses objetivos, se não todos. S verdade _que al
guns estão maís ameaçados do que outros. Entre os pri· 
meiros, está, por exetnplo, o objetivo da integração na
cional. 

A integraÇão nacional não diz respeito apenas ao as:. 
peCto f'lSico-gOOgráfico. Nós mantemos a integridade 
deste imenso terfitório que os nossos antepassados nos 
legaram com multo esforço e muito heroísmo. Mas, não 
é só aintegração ou iritegridade do território que impor
ta. A integração do povo que vive aqui é ainda mais im
portante. A população de um País deve ser, tanto quanto 
posSível, homogênea. Não deve haver distinções profun
das entre pobreza e riqueza, e nós estamos cavando um 
fo_s_so muito __ grande neste País. Um fosso que separa um 
País jâ deSellVolVido,- representado--a gioiso modo pelO 
SuJfSudeste, e um país subdesenvolvido, representado 
pelas demais Regiões.. 

No Brasil pobre e subdesenvolvido, vive um ccinligen-
- te populacional muito grande e que está-se avolumando 

a cada dia. Assim, esse objetivo de integração ríacional]á 
está sendo ameaçado. A paz social, outro grande objeti
vo nacional, está também,_sob permanente ameaça, por
que os mais pobres, não podendo ver cumpridas as suas 
aspirações vitais, tudo aqúilo que eles desejain como pes
soa humana e que sua dignidade exige, se revoltam con
tra esse estado de coisas. 

'Conclui-se, pois, que o crescimento populacional é 
uma questão de Segurança Nacional. Mas não como 
normalmente se supõe, isto é, de que quanto maior ror a 
população, maior será a segurança dos cidadães. No 
Brasil, ocorre exatamente o inverso. 

" Ocupaçio Territorial 

Iiualmente não procede a tese de que é necessário o 
crescimento ráPido da população para ocupar os espaços 
vazios existentes no País. A China tem a maior popu
lação do globo (1_.030 milhões de habitantes), que se con
centrou no Leste. no Sul e no Centro-Oeste. No Norte, 
enconirã.m-se irilensos- CspaÇos vazios. - --

0 que faz com que a população ocupe vazios demo· 
gráficos é a criação de pólos econômicos estratégicos, rii-
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cionalmente plan'ejados, o que requer eiC:vad.os investi
mentos. Sem essa providência, por maior que seja a po
pulação de um pafs, ela se concentrará em determinadas 
áreas mais favorecidas economicamente. 

É exatamente isto que vem ocorrendo no Brasil. A po
pulação brasileira tradicionalmente se concentra ao lon
go do litoral, deixando largos vazios no interior. Est~ 
fato dâ margem à o:mclusão simplista e falaciosa de que 
a população precisa crescer, pois só assini esses espaços 
vazios serão ocupados. 

Na verdade, dentro desses enorm~ espaços vazios, es-
tá, por exemplo, a Amazônia, que ocupa 52% do terri
tóriõ Oãcional._ Mas ela pode ser ocupada somente em 
parte, porque aquela floresta densa, floresta tropical ú
mida, que levou milhões e milhões de anos para se for-:
mar, não permite condições de sobrevivência-para o ho
mem, que não pode vivier num ~mbiente tão hostil. 

Os excedentes populacionais, sejam de onde forem, 
devem possuir três condições, qUe sió esseciais à estraté
gia de ocupação: capital, investimento e recursos huma
nos. bi~logicamente ~adios c;: razoa:vetmente educados. 

Populaçio e CapiW 
Nos anos 60, o crescim~ntQ populacional brasileiro foi 

de 2.891. Hoje. o índice baixou para 2.491. Mas a base 
populacional sobre a qual o índice incide é, atualmen~c; 

'de 126 milhões de habitantes. Na década de 60, eram 
2.89 sobre 70 milhões. Hoje, são 2.49 sObre 126 milhões. 
Essa percentagem é altíssima. Com essa taxa, são 3 mi
lhões de brasileiros incorPorados anualmente ao nosso 
patrimônio demográfico: 

Para fornecer educaçãO; sallde e outros serviços bási
cos--à; população, primeiramente temos que ter recursos, 
porque a vontade só não basta. Não há n_enhum brasilei-. 
ro, nenhum mem.bro do Govemg que não gostaria de 
fornecer esSes serviços a toda população. A questão são 
os recursos. Como e onde obtê-l9s, e em que investir pri
meiio. As áreas de sallde e educação, por exemplo, exi
gem vultosos investimentos, e o País não dispõe de pou
panças suficientes para financiá-los. Ademais, existem 
outras áreas cujos financiamentos são igualmente vulto
sos. Daí, constituir-se em um drama para ós' governantes 
equilibrar aquilo que possa empregar como investimento 
para a produção e aquilo que se deve empregar no cam
po de assistência social. 

Em conseqiiência, os recursos-empregados em todas as 
áreas são_cada vez mais rarefeitos, o que conduz a resul
tados aquém do necessário. Os sefviços de assistência so~ 
cial permanecem deficientes e o-proceSso de desenvolvi~ 
mento nacional se desenvol_v~ lent~ente, Cadfl. progres
so conseguido à duras penas é, praticamente, todo con
sumido pelos três milhões de novos brasileiros anuais. 

Interesse Estrangeiro 

Entre os que se opõem à implantação do Planejamen
to Familiar, existem alguns que vêem o crescimento da 
esterilização e o oferecimento de serviço" arfticoncepcio

. nais como parte de uma campanha imperialista para re
duzir o crescimento derriõgrâlico -dos pafses do Terceiro 
Mundo. Tal campanha estaria combinada com o interes
se das elites nacionais em reduzir o volume de desempre
go pela redUção do núm.e_ro de trabalhadores p_otenciais. 
Assim, a redução do crescimento demográfico possibili
taria a manutenção de um modelo de desenvolvimento 
intensivo de capital, que interessa aos países desenvolvi
dos e. também, às classes riCas dos países em desenvolvi
mento. 

A íntenção de órgãos como a USAID em reduzir a 
taxa de natalidade nos países em desenvolvimento parece 
inegâvel, e igualmente inegável é que setores das elites 
nacionais têm procurado apresentar Planejamento Fa
miliar como solução para problemas sociais e econômi- · 
cos do País. Mas hoje, são raros oS que postu~am para o 
Planejamento Familiar uma condição de pãnacéia que 
viria a resolver todos os problemas nacionais. Por outro 
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·lado, são cad_a_ vez mais raros os que não reconhecem o 
Planejamento Familiar çonw ittividade básica de saúde e 
como um dos fatores que contribuem para a melhoria da 
qualidaçie de vida das populações. 

A Posiçio do Govemq Federal 

O Governo brasileiro de há muito definiu _su.a posição 
fre~~ ~gu_eS,tã.o_ d;;m9gráfi~. Q_ Çoverno x~o~hece 
como um direito fundamental dos-cídadãos-o de decidir, 
livre e conscientemente, o número de filhos que deseja 
ter. Para assegurar o eficaz exercício desse direito, consi
dera que cabe ao Estado o dever de facilitar-lhes a infor
mação hon~ta sobre os meios e m_étodos de Planejamen~ 
to Familiar. 

Essa posição, assumida desde .1974, na Conferência 
Mundial de População, tem sido claramente reafirmada 
pelo Governo, inclusive mediante a explicitação de dire
trizes administrativas. Em suas Diretri~s Gerais do Go
verno. o Presidente João Figueiredo, entre medidas di
versas voltadas para a melhoria da qualidade de vida do 
povo, preconizava a adoção de .. prqgramas especiais de 
assistência e de conscientiiãção da população quanto à 
paternidade responsável, além de outros necess{uios à e
liminação dos focos de. pobreza absoluta". 

No que se refere ao Ministério da Previdência e Assis
tência Social, também já existe diretriz expressa, estabe
lecida pelo Presidente João Figllei~edo nos seguintes ter
mos: 

"O número de filhos é queStão de foro íntimo daS
famíliaS e deve ser por elas deCidido com inteira li
berdade. Ao Estado _c_a__be somente esclarecer aos ca
sais a respeito de sUa faculdade de planejar o núme
ro e a época em que desejam ter filhos. O Ministério 
da Previdência e Assistência Social deverã a_ssim de
senvolver atividades educativas para tornai- acessí
veis à população informações e esclarecimentOs 
sobre como e o que fazer para o adequado dimen
sionamento da família." 

O interesS~governamental no assunto, já começando a 
revelar preocUpação, "tornou-se mais patente, neste ano 
de_ 1983, com .a Mensagem presidencial _dC? Cong~esso 
Nacional, onde claramente se afirma que, em países 
como o Brasil, co~ acentuado aumento populacional, a 
explosão de~Õgráfica- devora o crescimento econômico, 
gera instabilidade e acarreta desequilíbrios sociais, eco
nômicos, culturais e políticos. E é o próprio Governo 
quem reclama, sobre o assunto, profunda meditação, de
tido exame da sociedade e amplo d~b~te, sobretudo por 
parte do Congresso Nacional, para que, finalffiente, se 
encontrem e se .fixem diretrizes fundamentais e objetivas 
em relação ao tema. 

PARECER 

Com esta síntese dos depoimentos prestados perante a 
Comissão Parl3.mentar de Inquérito do Seitado Federal, 
decidi-me apresentar parecer com algumas conclusões 
que ao final alinharei para a apreciação dos Senhores Se
nadores que, se o desejarem, poderão simplificá-lo ou 
a~cer dados que tenham sido, por mim, omitidos. 

Achei por bem, assim proceder, para que os nobres co
legas que integram esta comissão, analisem com profun
didade o momentoso problema do aumento populacio
nal em nosso País, aos nossos olhos revelados nos Se
guintes fatos: 

a) A expansão incessante do número de mães, casadas 
ou solteiras, escravizadas ao dever nem sempre exequível 
de prover o sustento dos filhos que não desejarem; 

b) A freqiiente irresponsabilidade e ausência do pai, 
muitas vezés com relação a filhos de diferentes mães; 

C) A asce-nsão vertical da prática do aborto Co_mo só:._ 
lução extferriã e desesperada, sempre resultante da falta 
de assistência e de aconselhamento oportunos; 
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d) Os _nil~_erosos_ a.tendimentps decorrentes de abor
tos_-mal-·S_u~didq~~e_ acarretam crescentes Custos para 
o sistema prev_ideftciáTIO brasileiro; 

e) O aumeflto do número _de menores abandonados, 
carentes e infratores; 

f) Os altos índices de morbidade e mortalidade 
mati:rno-inf3.ntis, relacionãdos à ãlta paridade, à multi
pãridade_ e ã _gravidez- de risco .. 

-A:dvertem-nos os profissionais da medicina, estudio
sos do aSs~nto, principalmente obstetras e ginec_ologistas 
que a- s_ai'lde como um todo, em particular a sallde do 
gruPo m-aterno-infantil, melhorar acentuadamente se 
medidas de Planejamento Fam.i.liar fossem adotadas, e se 
fcissenl inãiS largameitl.e disporiíveis e usadas para--redu
zir as gravidezes precoces e tardias, colocar um limite ra
zoável no tamanho das famílias e guardar um intervalo 
adequado entre os nascimentos - para ao final afirma
rem que os riscos relacionados à reprodução seriam mi
nimisados se: 

· I - As mulheres não tivessem filhos antes de atingi
rem a idade de 20 anos; 
2-Os -partos fossem espaçados em, pelo menos, dois 

anos; 
3- Nenhuma mulher tivesse mais de quatro filhos; 
4 - As mulheres não tivessem filhos depois de atingi

rem a idade de 35 anos. 
Aprende-se e compreende-se perfeitamente, a irôpor

tâncía que os dq)oeilfes, em suá maioria emprestaram à 
educação, que tem por finalidade educar e informar a 
população acerca dos beneficias do Planejamento Fami
liar, tarefa essa que deverá ser assumida pelo Governo, 
visando um padrão ótimo de reprod_uç_ão e melhoria das 
condições de saúde, da área materno-infantil. 

t certo que s.e tornando viável os Serviços de Planeja
mento Familiar, não se há de esperar de pronto, soluções 
para o agudo problema de qualidade de vida para a gen
te pobre, ffiésmo que não se torne em realidade, cremos 
que, nenhuma outra cqmbinação política trará, tãmbêm, 
qualquer solução. 
-O certa é que do que foi exposto nesta CPf, podere

mos ....;.... acredito - retirar perfunctoriamente, as seguin
tes e principais conclusões: 

l-Há necessidade de formação, no Brasil, de uma 
atitude consciente c_oletiva, frente ao fenômeno da repro
dução humana. A nível do casal, esta atitude deve se tra
duzir na paternidade responsável. 

2.-0 planejamento da prole é um direito humano 
básico e a decisão caf?e ao casal, que deve estar ampla
mente escla~~cido com relação às obrigações decorrentes 
da Paternldade, da fisiologia da reProdução e dos méto
dos de controle da fertilidade e das implicações de natali~ 
dade no âmbito da fam_ília e _da ~ociedade. 

3- Cabe ao ESta.do prOporcionar ampla informação 
no sentido da formação da mentalidade __ cl_ª reprodução 
responsável, da paternidade responsável, do controle da 
fertilidade e das implicações da natalidade no âmbito da. 
família e di sociedade _assim, como proporcionar os 
rileios ·que possam ser solicitados por casais de r«Ursos 
reduzidos, p<ira controle da fertilidade. 

4- Uma ação neste sentido transcende o âmbito do 
Ministério da Sallde. Há necessidade de um órgão que 
coordena os esforços conjuntos dos M inistêrios da Saú~ 
de, EduCação e Cuftüra; Iilterior, Justiça, Previdência e 
Assistência Social, Trabalho, e Ministério de Assuntos 
Fundiários, além da Secretaria de Planejamento. 

Por sugestão, lembramos a criação de um Conselho 
Nacional de População e Planejamento Familiar, que 
contará com uma Secretaria Executiva encarregada das 
ações nas áreas de população e Planejamento Familiar 
nortearido-se pelas seguintes diretrizes; 
-O Planejamento Familiar é uma atividade funda

mental no elenco de ações de saúde materno-infãntil; 
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-As irilplicações de caráter éticO, religio~o e sani
tãrio, afetas à questão do Planejamento Familiar, são in
dicativas da necessidade de um C!)ntrole objetivo, que as
segure a obediência às diretrizes do GoverD() Federal; 

- A oferta de meios e orientações pa"ra o Planejamen
to Familiar deve desvincular-se de qualquer carãter coer
citivo para as famnias que venham a utili:tâ-los. E indis
pensável assegurar a liberdade de opção às famílias 
quanto ao número de filhos que desejam ter; 

-Todas as atividades atinentes à questão do Planeja
mento Familiar devem ser desenvolvidas através da as
sistênCia materno-infantil, complementando outros ser
viços que _estes proporciona,m; 

-Na escolha do método anticoncepcional deve estar 
incluída a possibilidade de utilização de preservativo 
masculino e da vase1::tomia, pouco enfatizados atualmen
te; 

-A integridade da saúde da mulher é fundamental 
para o desenvolvimento do nosso Pals e o AC_e_sso à infor
mação objetivii e à possibilidade de livre escolha dos mé
todos _anticon~pcionais é uni dos aspectos· de um todo 
maior; 

- É necessãrio-friCCrifiVa:r a- criação de cUrsos sobre a 
sexualidade hum_ªna nas ~~o_las de mediCiria _e ptogrã
mas de educação sexual nas escolas de \9 --~- 29 _s:ra_ll:s; 

- É preciso inc"e""ntiV2i, tambêm, a promoção de pes
quisas sobre mêtodOs anticoricepCionais, tárito para ho
mens e mu[heres, a fim de que a contracepção seja assu
mida como uma responsabilidade de ambo_s os sexos. E, 
ainda, a fabricação de mêtodosjâ aprovados como o dia
fragma, capa cervical e o DIU, todos atualmente impOr
tados;_ 

-A execução dos programas deve ser fei_(a por para
mêdicos trein~d9.S, capazes de referir os Casos neçes
sáDos a:-atenâiritento· mais--complexo {-médiw}~ --

-~necessário o envolvimento de toda_ a_ estrutura de 
saúde e educação _disponível,_ seja ela oficiaLQIJ. privada, 
federal, estadual ou municipal; 

-Deve-se promovera-extensão dos serviços a postos 
comunitáriOs; PCrifêdc-õs·- à- rede -de saúde, capazes de 
multiplicar a cobertura do programa; 

-Todos os esforços a serem empreendidos e a cap
tação de recursos para a operacior\alização de atívidades 
devem guardar coerência com est~s- diretr~~· 

Srs. Senadores membros desta CPI- Proc;qrei ria me
dida do possível elaborar um parecer conclusivo, que 
abrangesse as diferentes_ facetas do complex9 t~ma que 
foi motivo d~ta COmissão, na convicção ·de que irei 
dissecá-lo valen_dQ-me dos meus parcos conhecimentos, 
se bem que tenha recorrido a uma assessoria,que julguei 
competente, e como tal, em muito cooperoU na execução 
deste modesto t_ra._b.alh_Q__que ora passo às mãos do Presi
dente da Comissão, Senador Mârio Maia, para que ele 
autoriZe a tramitaÇão regimerttal1 na forma ·do Projeto de 
Resolução em anexo, com as recomendações constantes 
do anteprojeto a:penSado. -

Saia das Comissõ~_._.27_ d_e novembro dtt 1984. Márl~ 
Maia, Presidente - Almlr Pinto, Relator =.: Joio-i.Õbo 
- PIISSOS Pôrto- Eunice Michlles- Jutahy Magalhies. 

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seçãoii) 

PROJETO DE LEI 00 SENADO 
N9 '147, DE 1984 

(De iaiclativc da Comlssio Pu1amentu de Inquérito 
crl1ida pela R...,luçio "' 1/83) 

lllsp~ oobre a PoiWea Nacional de P ..... çio e 
Plllll<jamento Faadllar,- 0.. e....,.,_.,. de 
formulaçio e apUcaÇ!io, e dá oatrU Proridêadas. 

-,O Cóngresso Nacional decreta: 

Art. 19 Esta Lei, com fundamento no art. 81~ itens 
III e IV da Constituição Federal, estabelece a Política 
Nacional de População e Planejament.o Familíar, seus 
fins e mecailisinos-ae fortnilla~ão e aplicação, institui o 
Programa Nacional dç _Pianejamento Fami1iar e Cria o 
Conselho Nacional de População e Planejamento Fami-

-- liar. 

Da Polldea Nadonal de Populaçio 

. ···=·~!~~~nto ~~~~ar- __ 

· Art. 29 A Polítíc~ Nacional de!; População e ·Planeja-
- inento Fainiliãr tem -por objC:tfvo permitir que todos os 

brasileiros, sem qualquer espêcie de discrimiiiãção, POs
sam decidir, livre e responsavelmente, sobre o número de 
seus filhos e o espaçamento entre eles, e que possam dar 

_ ---=-:- consêqüêticia ptãticá à decisão conscientemente tofuáda, 
atendidos os seguintes princípios: 

I :-A políticã deriiográfica brasileira ê de domrnio so
berano do Governo do BrasiL O Governo n.ão a_çeitarã 

- interferências externas, de carãter oficial ou privado, na 
sua política demográfica; 
Ir- O PlanCjamento Familiar ê uma decisão do nú

cleo familiar, o qual, a esse respeito, não deve sofrer in
- - terferência governamental; 

III - A capacidade de recorrer ao P!anejamento Fa
miliar nãO deve ser um privilégio das famUias abastadas 
e, põt issõ, cabe a-o Estado- píOpOiCionar as infon'f1ações 
e os meios que possam ser solicitados por famílias de re
cursos reduzidos. 

À r( 39 Para os fins preViStOs nesta-Lei; enfende-se 
por: 

I - Paternidade Responsável, 3 atitude Consciente e 
voluntária do casal, frente ao fenômeno d:i reproduçãõ 
humana, refletindo a preocupação de ter apenas o Õúme
ro de filhos que possam ser criados e educªdQs c_om_ dig
nidade, obe,decendo._ ao espaçamento considerado ideal 

~ pelo casai .~ ~ela c~ê_Ocia; 
II - Plãne]amento Fâmiliir. o exerciéío-da Pateiriida

de Responsável, a utilização, voluntária e consciente, 
por parte do casal, do instrumento necessário à planifi
cação do número de fifhos e espaçamento entre uma ges
tação e outra. O Planejamento Familiar pressupõe o uso 
dos métodos anticoncepcionais prodliZiâOs pela moder
na ciência méc:fica; 

III - Política Populacional, uma política de governo, 
inserida dentro de uma pOlítica geral de desenvolvimen
to, para o qual se fixam taxas de aumento ou díniíquição 
da população, de acordo corn_ªs projeções para~ o fUturo 
e o número de habitantes considerado ideal para o País, 
em função da sua rearidade sócio-económica. 

Dos objeti~-os--d~ P.:dfdca Nacional de Poptdaçio 
e PliUiejamento Familiar 

Art. 4"' A Política Nacional de População e Planeja-
0 SR. PRESIDENTE (Lenoir Vargas) -_0 projeto -- merlto Faniiliar visará: 

que acaba de s~r lido será incluído oportul)amente em 
Ordem do Dia·. __ -

Sobre a mesa, projetO_ de lei_ que vai ser lid<J_pelo Sr. 1_9~ 
Secretário. 

t: lido o seguinte 

I_-_ ª ~ompatibilização do c_rescirn_~ntQ populacional 
brasileiro ao processo de de5envolvime-n_tõ __ s§cio- C-~ 
econômicõ do Pa_ís, com a conseqüente melhoria da qua
lidade de vida dei sUa população; -
-II - o foriãfedmento, a todOs õs indivídUos, das in~ 

_ fo"rm-ã:Ções e dos meios anticoncepcionais necess-áfiós aó 
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eXeirdcio do direitõ humano básico de planejar a família. 
sem díscrirriin""açã:C" de qualquer espécie, privilegiando po
rem as c1asseS menos- favorecidas: 

III -a diminuição da morbi-mortalidade no Pais, es
pecialmente a morbi-mortalidade materno-infantil; 

IV -a integraÇão dos grupos sociais ainda marginali
zados ao processo de desenvolvimento sódo-econômico; 

V - o equilíbrio entre os processos de desenvolvimen
to das diversas regiões do Pafs; 

VI - a incorporação ao processo de Clesenvolvimento 
sóciO-econôrriico · dos grandes espaços vazios do País; 

VH - a prorriõCão do harmônico crescimento dos se
tOreS tifbano e rural, com reorientaçãO dos grandes flu
xos migratórios que, a cada ano, chegam às capitais do 
SulfSudeste. 

Do Coooelho Nadoaal de Popalaçio 
··-· · · - e Plailejameato Familiar 

·A.i-t. 59 -~criado oCOTJ.SClho N;i.Cicinalde Populaçã_o, 
cuja compos1ção~ organização e fU:ricionamento serãO eS
tabelecidos, em reg~lamento, pelo Poder Executivo, 

Art. 6"' O objet_ivci_ 'do ConSelho Nacional de Popu
lação ê coqtribuir para o desenvolvimento econômico e 
social do Pais, buscando soluções através do equaciona
rrien.io dos problemas relacionados ao binQmio pojm
lação e desenvolvimento. 

Art. 79 Para o cumprimento dos s_eus_fws, o_ÇonSe· 
lho Nacionªl.de _População formulará planos e progra
mas demográficos populacionais, vinculando-se aos pro
gramas de desenvolvimento social eeconômico, de acor
do com as_variaççS~s observadas na dinâmica populacio
nal. 

Art. 8<? __ QCQns_~iho Nacional de fopulação será su
pervisionado diretamente pela Presidência da República 
e- Composto por. representantes de Instituições Públicas 
Federais e Entidades Privadas de atuação nacional e 
cOmprovada experiência: no campo. 

Arl:~~~-- ·FiCa instituído, no Brasil, o Planejam~!lt~ 
Familiar a ser eX~cutado através de um Proirama em es
cala n.i.cional. -

Art. to. Programa de Planejamento ~amiliar será 
supervisioilado diretamente pela Presidência da Repúbli
ca ·e Coordenado pelo Conselho Nacional de População e 
Planejamento Fa~iliar. 

Art. I t. _O Programa ora instituído terá um compo
nente educacional ii um componente assistencial, com 
v!Stas·-·a âesenVoiver ·e ampliar a: consciência da paterni.: 
dade Tesponsãvel e atender a população necessitada. 

§ }9 O componente educativo procurará transmitir à 
população informações científicas, que permitam a··to
-mada de uma decisão consciente e responsável no âmbi
to da paternidade e o eiercícío pleno cio direíto de plane
jar a família. 

§ 29 o--ccftnpl)Oente assistencial Coiocarã à dispo
Sição da população todos os métodos anticoncepcionais 
cientificamente aprovados. E facultado ao casal eleger o 
rilêtódo antiConcepcional que melhor lhe convier, 
garantindo-se a livre escolha por motivos de ordem mé
dic:i., ética õu religiosa. 

Art. 12. Os recilrso.s Para a exeCilçãõ do programa 
de PlanejamentO Familiar serão assegurados pela União, 
que poderá complementá-los, recorrendo a organismos 
de ajuda internacionaL 

§ i 9 A U:ryião poderá repassar parcialmente recursos 
-a-instituições privadas que se encarreguem da execuÇão 
de parte do Programa Nacional de Planejamento Fami
liar~ 

§ 29 As in;tituiÇões privada~- qtié parÜcf{larem: do 
Progi-arilã-N8.donal de Pfanejamento_Familiar, poderão 
também buscar recursos em entidades internacio!lais, 
desde que tal ajuda nãõ signifique de nenhum modo in-
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terferências diretas ou_ind_iretas na- polftica populacional 
brasileira. 

Art. 13. Este Ler entra em Vigor ·na data de sua 
publicação, revogadas_ as disposições em contrário. 

Jusdficaçio 

Conclusões e recomendações da CPI.criada pela Reso
lução n"' l/83, apresentadas, em plenário; em 5 de de
zembro de 1984. 

Sala das Comissões, 4 de dezembro de 1984. -Mario 
Maia - Almir Pinto. 

(ÀS Comissões de CimsUtuição e Justiça, de Legis
lação Social, de Sen-•iço Público Civil e de Finanças.) 

O SR. PRESIDENTE (Lenoir Vargas) - O projeto 
de lei que vem de ser lido será publicado e remetido às 
comissões competentes. 

Sobre a mesa, requerimentos cuja- leitura será fefta 
pelo Sr. f9-Secretário. 

São lidos os s_eglJin_t_es 

REQUERIMENTO N• 412, DE 1984 

Requeremos urgência, nos termos do art. 371, alí_nea_ 
.. b" do Regimento Interno, para o Projeto de_Lei da Câ
mara ni' 156, de 1983 (n.,.-604/83,-na Casâ-de origem), de 
iniciativa do Senhor Presidente _da República, que auto
riza o Instituto Nacional_ de Colonização e Reforma 
Agrária -- INCRA a doar o imóve{ que menciona~ 

Sala das Sessões, 5 de deze_mb_ro de 1984. -- Aloysio 
Chaves - Humberto Lucena. 

REQUERIMENTO N• 413, DE 1984 

Requeremos urgência, nos terrrios do art. 371, alfnea 
"b" do Regimento Interno, para o Projeto de Lei da Câ
mara n"' 243, de 1984 (n91.329/83 na Origem), que define
a atividade do Transportador Rodoviârio AutônomQ _d<; 
Bens e dá out~:as providências. 

Sala das Sessões, 5 de dezembro de 1984. -_ Aloysl<t 
Chaves - Humberto Lucena. 

O SR. PRESIDE,NTE (Lenoir ,Yargas) -Os requeri
mento-s. lidos serão apreciados após a Ordem do Dia~- na: 
forma reghnenta[ 

O SR. PRESIDENTE (Lenoir Vargas)- Passa- se à 

ORDEM DO DIA 

Discussão, em turno único, da Redação Final (o
ferecida pela Comi_ssão de:_ReQ~ção em seu Parecer 
n9 864, de 1984)_, do Projeto de Res.oil,Lção n"' 92, de 
1984, que suspende a execução de 1970; dos artigos 
1"', 29 e 79 do Deçreto n"' 20.637, c;ie 31 de outubro Qe 
1970; dos artigos l' e 2"' da lei n"' 7.329, de 28 de de
zembro de 1979, l! do item IV, n9 VIII, letra "a", da 
tabela anexa à referida lei, do Estado do Rio Gran
de do Sul. 

Em discussão a redação final. (Pausa). 
Não havendo quem peça a palavra, encerro a discus

são. 
Encerrada a discussão, a redação final ê dada como _ 

definitivamente aprovada, nos termos do art. 359, do 
Regimento fnterno. 

A mat~ia vai a promulgação. 
I:. a seguinte a iedação final aprovada: 

Redação final do Projeto Resoluçaõ n"' 91, de 
1984. 

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

[)IÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção 11) 

RESOLUÇÃO N• ....• DE 1984 

- Suspende a execução dos arts. 19, 2"' e 7~ do D~cre
to ntf:Z0-:617;--de 31 de outubro de 1970; dos arts. 1"' e 
2"' da Lei n"' 7.329, de 28 de dezembro de 1979, e do 
item IV, ft9 VIII, letra "a", da Tabela anexa à referi
da Lei, do Estado do Rio Grande do Sul. 

_:Q_s~nad9 Fc;Qer~l reso!~~: _,. 

Ai'tiliO -6i1íCO. É suspensa, por inconstitucionalidade, 
nos termos da decisão definitiva dO-Slipremà Tribunal 
Federal, proferida em Sessão Plenária, de 21 de setembro 
de 1983, nos autos_ do Recurso Ext~a.ordinário n' 100.033 
- 3,- do_Estado do Rio Grande. do sul, a execução dos 
arts. 1"', 29 e?.,. do Decreto n"' 20.637, de 31 de outubro de 
1970; dos arts. l"' e 2"' da Lei n"' 7.329, de 28 de dezembro 
de t 979, e do item IV, n9 VIII, letra a, da Tabela. anexa à 
referida lei, d_agu~Je Estil_do. 

O SR. PRESIDENTE (Lenoir Vargas) ~Vai-se pas
-----sar; ã.gorá,- à ápree"iação do Requerimento n"'-412/86 de 

urgência, lido no expediente, para o Projeto de Lei da 
Câmara n<1 Js6;-de 1983. 

Em votação o requerimento. (Pausa.) 
Os Srs. Senador~ que o aprovam queiram permanecer 

sentados. (Pausa.) 
Aprovado. 
Aprovado o requerimento, passa- se à discussão, em 

turno único: -do frojeto de Lei dl,\ Câmara n"' 156, de 
1983, de iniciatíva do Senhor Presidente.da República, 
que autoriza o Instituto Nacional de Colonização e Re
forma Agrária- INCRA, a doar imóvel que m._enciona. 

-Solicito ao nobre Senãdor Alberto Silva, o parecer da 
Comissão de Assuntos Regionais. 

~~O SR. ALBERTO SILVA(PMDB- PI. Para emitir 
pàiecer):_ Sr. Presiderlte, s·rs~ Senadores: . 

O Instituto Nacional _de Colonização e_ Reforma 
Agiárla - -INCRA, é autorizado a doar à Empresa de 
Pesquisa Agropecuária da Bahia S.A. - EBAPA, em
presa pública vinculada à Secretaria de Agricultura do 
Estado da Bahia, o imóvel com 47,5028 hectares, deno-

-minado "'_Granja" e loca!izat;l.o no Município de Queima~ 
da~! !!~_quele EstadQ_. 

A autorização está contida no arL 19 do projeto de lei 
oriundo do Executivo, que passa a ser examinado. 

O p.ifágiafo único do aludido art. 1"' traz os limites e 
confrontações do terreno e, na forma do art. 29 o Imóvel 
a ser doado se destina à instalação, pela EBAPA, de um 
sistema integrado_de pesquisas com caprino. 

Pelo art. 3"', a doaçã_Qse co_mpletará com a lavratura, 
do termo respectivo, ·em livro_ próprio do INCRA e, con
forme o art. 49, reverterá, com suas benfeiforias- e aceS
sóríõs~ de pleno direito e indepeitdentemente de quã.lquer 
indeni~~ão, ao INCRA, na hjpOtese de, em qualquer 
tempo, ser dada destinção diversa da prevista, ao imóvel. 

A proposição vem ao exame dos parlamentares na 
forma do art. 51 da ConstiTuição, acompanhada de ex~ 
posição de motivos, na qual, o MinistrO EXtfíiordiriário 
para Assuntos Fu_ndiãrios afirma a necessidade de auto~ 
rização legislativa para que se efetfVe a doação. 

Do ponto de vista desta Comissão, o ato de liberalida
de traz a cláusula que obriga a empresa donatária ao 
cumprimento do objetivo da doação. E, em qualquer 
tempo que a obrigação ~!era ser d~cumprida, cabe are-

. - versão do imóvel ao doador, com sUas berlfeitorias e in..: 
dependente de indenização. ., 

Esse dispositivO obriga a implantação do sistema de 
pesquisa de caprino, no Município-de Queimadas. O su~ 
cesso do empreendimento, na realidade, implica no sur
gimento de nova atividade rural de grande importância 
econômica e financeira. 

Opinamos, portanto, pela aprovação do presente pro
jeto de lei. 
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O SR. PRESIDENTE (Lenoir Vargas)- Co"nce.dQ a 
palavra ao nobre Senador João Castelo para proferir pa
recer da comissão de Fín"a.nçãs. 

O SR. JOÃO CASTELO (PDS - MA. Para emitir 
parecer.) Sr. Presidente, Srs. Senadores: 

Vem a esta Comissão o projeto de iniciativa do Exce;. 
lentíssimo S~pbor Pres_idente da República, cujo objetivo 
é o de conced_er_a necessária autorização legal, a fim de 
que o Instituto Nacional de Colonização e Reformã 
Agrária - INCRA, possa efetivar a doação_ de imóvel 
rural à Empresa de Pesquisa Agropecuãria da Bahia S.A. 
- EBAPA. 

Referido imóvel é destiqado à instalação, por aquela 
Empresa Pública vinculada à Secretaria de Agricultura 
do Estado da Bahia, de um sistema integrado de pesqui
sas coin caprinos. 

Não havendo nada a opor ao projeto, opinamos por 
sua aprovação, no âmbito regimental deste órgão técni
co, 

É o parecer Sr. Presidente! 

O SR. l'l!ESIDE;NTE (Lenoir Vargas)- Os parece-
res são favoráveis. 

Completada a instrução da matéria, passaMse à discusM 
são do projeto em turno llnico. 

Em discussão. (Pausa.) 
Não havendo quem peça a palavra, encerro a discus

são. 
Em votação. 
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer 

sentados. (Pausa.) 
Aprovado. 
O projeto vai a sanção. 

É o seguinte o projeto aprovado: 

PROJETO DE LEI DA CÃMARA N• 156, DE 19113 
(N"' 604/83, na Casa de origem) 

De iniciativa do Senhor Presidente da República 

Autoriza o Instituto Nacional de Colonlzaçio e 
Reforma Agrária - INCRA, l doar o imóvel que 
menciona. 

O Congresso Nacional decreta: 
_Art. 1"' Fica o Instituto Nacional dê COlonização e 

Reforma Agrária- INCRA. autorizado a doar, à Em
presa de Pesquisa Agropecuâria da Bahia S/ A- EPA 
- BA, empresa pública vinculada à Secretaria de AgriM 
cultura do Estado da Bahia, o imóvel com 47,5028 ha 
(quarenta e sete hectares, cinqUenta ares e vinte e oito 
centiares), denominado._''Granja", localizado no M_u
rlíc;ípio de Qu.eitriadas, naquele Estado. 

Pa_rágraf9 Mni_co. O _imóy~l a que se refere estt; artigo 
está transcrito em· nome do INCRA~ no Registro de 
Imóveis da Comarca de Queimadas, no livro 3-A, a fls. 
70, sob n"' 308, e tem o seguinte perímetro partindo dQ~ 
pontO R-1, sittiado na divisa com a Fazenda Cruz, segue 
com a di_stânéia de _547,87 me azimute de 64° 02' 14", 
CQ_n(r_gntartdo_ 00!!1 ~ fa:i;crnda aolívia separada por uma 
rodQ..v_iª" at~_o_ponto_~-30, situado na divisa com terras 
de A.naldino Brito ç _ou!l'qs; d1!i, segue na distância de 
715,26 m e azimute de 145° 16' 12", confrontando com 
terras de Analdino Brito e outros, até o ponto R-25; daí 
segue com a distância de 128,23 me azimute de 208° 16' 
26", até o ponto R-23; daí, segue com a distância de;. 
18,02 me aifmutC de 201° 04' 10", até ponto RM22; dar 
segue com a distância de 28,47 m e azimute de 23SO 45' 
47", até o _ponto R-20; daí segue com a distância de 
111,94 me azimute de225° 56' 41", até o ponto R-18; daí 
segue com a distân.cia de 102,53, me il.zimutede 226B D 
06' 09", atê o ponto R-15; daí, segue com a distância de 
111,13 me azimute de 225° 46' 35", até o ponto R-12; do 
ponto R-25 ao PC!nto R-12, confronta com o rio ltapicu-
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ru; do ponto R-12, segue com a distância de 74,49 me 
azimute de 296° 33' 17", até o ponto R-:10 daí, segue com 
a distância de 47,02 m·e aziinllte de 293° li' 44'', até o 
ponto R-9; daí, segue com a distância de 30,85 m ê azi
mute de 291° 07' 32", até o ponto R-5; daí, segue com a 
distâricia de 30,19 me azimute de248° 14' 53", até o pon
to R-4; daí, segue com a distância de 36,58 m e azimut~ 
de 283_8° 34' 50", até o ponto R-3; do ponto R-12 ao pon
to R-3, confronta colff a Viação Férrea Federal Leste 
Brasileiro; do ponto R-3, segue com a distância de 
741,99 me azimute de 329° ss•_ 13", confrontando com a 
Fazenda Cruz, até o ponto R-f, início da descrição deste 
perímetro. 

Art. 2"" O imóVel aser doado destina-se à inStalação, 
pela EPABA, de um sistema integrado de pesquisas com 
caprinos. 

Art. 3"' A doação efetivar-se-á mediante termo a ser 
lavrado em livro próprio do Instituto Nacional de Colo
nização e Reforma Agrária - INCRA. , 

Art. 4"' O imóvel, com suas benfeitorias e acesSórios, 
reverterá, de pleno direito, ao patrirnônio do Instituto 
Nacional de Colonização e Reforma Agrária - IN
CRA, índependentemente de qualquer indenização, se 
em qualquer tempo vier a ser dada o imóvel destinação 
diversa da prevista neSta lei. 

Art. 5"" Esta lei entra em vigor na data de sua publi
cação. 

Art. 6<1 Revogam~se as disposições em contrãrio. 

O SR. PRESIDENTE (Leonir Vargas) - Passa~se, 

agora, à apreciação--do Requerimento n~' 413/85 de ur
gência, lido do Expediente, para o Projeto de Lei da Câ
mara n"' 243, de 1984. 

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

sentados. (Pausa.) 
Aprovado. 
Aprovado o requerimento, passa-se à discussão, em 

turno único, do Projeto de Lei da Câmara n"' 243, que de
fine a ai:íV1dade do transportador ro-doviãrío autônomQ 
de bens.- e dá outras providências. Dependendo de pare
ceres das Comissões d_e Çqnstiluição e Justiça e de Legis
lação Social. 

Solicito do nobre Se_oador Morvan Acay_:~ba o parecer 
da Comissão de Constituição e Justiça. --

0 SR. MORVAN ACAYABA (PDS-MG. Para emi
tir parecer.)- Sr. Presidente e Srs. Senadores: 

Procedente da Câmara dos Deputados, o projeto "àõb 
anãlise, de autoria do eminente Deputado Victor Faccio~ 
ni, busca definir a ativldade do transportador rodoviário 
de bens, assim considerada a pessoa física; proprietário 
ou cc-proprietário 'de um só veículo, sem vinculo empre
gatfcio, devidamente cadastrado em órgão disciplinar 
competente, que, com se_u veículo, contrate serviço· de 
transporte a frete, de carga ou de passageiro, em caráter 
eventual ou continuado, com empresa de transporte ro
doviáriO de bens, ou diretamente com os usuários desse 
serviço. 

Na Casa iniCiadora, o projeto mereceu aprovação em 
todas as Comissões pa:ra as quais foi distribuído, sendo, 
afinal, aprovado com substit~tiVo orerecid_o pela d~uta 
Cõmissão de Constihiição e Justiça. 

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL(Scção ln 

As razões ex_pendidas na justificação -do projeto e as 
_ demais aduzidas pelos Órgãos Técnicos da Câmara d-os_ 

Deputados, nos convencem da sua procedência, notada
mente, quando enfatiza a necC?~sidade de salvaguardar os 
costum!::_S l_i_t_í_gios trabalhistas que levavam as effipresas 
transportadoras a evitar os contratos com os transporta
dores ~utônomos. 

No âmbito de competência regimental desta Comis
são, sob o ângulo do disposto no artigo 100, n<? 6, do Re
gimento Interno desta Casa, opinamos~o mêtitõ, pela 
aprovação do projeto. 

É.o parecer, Sr. Presidente. 

O SR. PRFSIDENTE (Lenoir Vargas)- O parecer é 
favorável. 

Concedo a palavra ao nobre Senador)orge Kalume, 
para proferir o parecer da Comissão de Legislação So-
cial. -

O SR. JORGE KALUME (PDS-A C. Para emitir pa
recer.)- Sr. Presidente e Srs. Senado~: priginário da 
Câmara dos Deputados, o prajeto em eXame tem como 
único objetivo definir a categoria profisSional do ~·trans
portador rodoviário _autónomo de bens ... 

Nesse sentido, será assim entendido a pessoa física, de
vidamente inserida em órgão de fiscaliz;içã_o profiSsional 
competente que, em veículo de sua propriedade, contrate 
se-rviços de afretamento, em carãter eventual ou pei:'ma
nente, com empresa de transporte rodoVfãrío de cargas. 

Segundo o auto_r, o ilustre Deputado Victor FaccioniL 
a atividade econômlca-·do transportador a~tônomo, vul
garmente conhecida como ·carnioneiro_ ou frotista, ·se en
contra seriamente_ ameaçada pelo fato de não estarem 

-definidas as relações entre as 5':ffipresas de transportes de 
cargas e·o profissional autônomo. Tal r:atõ, faz com que 
os tribunais de trabalho admitam a existência de víncu
lo empregatício entre os contratantes, em vez de reco
nhecer a natureza puramente civil do contrato. 

Dessa forma, aquelas empresas, para-não assumirem 
as obrigações trabalhistas decorrentes, passaram a reali
zar o transporte por conta própria, acarretando com is
so, enormes prejuízos para a classe que, segundo estat_í_s
ticas oflcíàis do DNER, teve a sua frota reduzida de 
70,95%, em 1974, para 26,6% em 1982"-

A conceituação legal do que seja o tiãnsportador au
tônoffio é, portanto, medida que se impõe, razão pela 
qual nos manifestamos pela aprovação do presente pro-
jeto. -

É o parecer, Sr. Presidente. 

O SR.-PRESIDENTE (Lenoir Vargas) - Os parece
res são favOrãveis. Completada a instrução da matéria, 
passa-se à discussão do projeto, em turno único. 

Em diScussão. 
Não havendo quem peça a palavra, encerro a discus-

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

sentados. (Pausa.) 
Aprovado. 
O projeto vai à sanção. 

~ o seguinte o projeto aprovado. 
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PROJETO DE LEI DA CÁMARA 
N• 243, DE 1984 

(ii" 1.329/83, na Casa de origem) 

Define a ativldade do Transportador Rodoviário 
Autônomo de Bens e dá outras providências. 

O Congresso Nacional decreta: 
-Art. f'i' Considera-se Transportador Rodoviário 

Autônomo de Sens a pessoa física. proprietário ou co
proprietárío de um só veículo, sem vínculo empregatfcio, 
devidamente cadastrado em ór:gào disciplinar competen
te, que, com seu veículo, contrate serviço de transporte a 
frete, de carga ou de passageiro, em caráter eventual ou 
continuado, com empresa de transporte rodoviário de 
bens, ou diretamente com os usuários desse serviço. 

Art. 29 A prestação de serviços de que trata o artigo 
anterior compreende o transporte efetuado pelo contra
tado ou si:u pieposto, em vias públicas ou rodovias. 

Art. 3"' ~sta lei entra em vigor na data de sua publi
cação. 

Art. 49 Revogam-se as disposições em contrário. 

O SR. PRESIDENTE (Lenoir Vargas)- Concedo a 
palavra ao nobre Senador Nelson Carneiro, na qualida
de de Lider. 

O SR. NELSON CARNElRO (PTB- RJ. Como 
Líder, pronuncia o seguinte diScurso. Sem revisão do o
rãdor.) - Sr. Presidente, Srs. Senadores: 

1:. apenas para transmitir um apelo, seja ao Ministro 
da Saúde, seja ao Secretário de Saúde do Distrito Fede
ral, para que distribua aos hospitais desta cidade o soro 
antiofidico.-QUeffi, hoje, na zona rural, ou atê mesmo no 
Lago Sul, for mordido de cobra, morrerá no Distrito Fe
deral, por rãttã~dis-Se sOro aniioJídíco noS hospitais da ci
dade. 

Daí o meu apelo, seja ao Ministro da Saúde, seja ao 
secretãrio de Saúde, para que supra essa deficiência, e 
nós possamos ao menos, em meio a tantas peripécias e a
venturas, caminhar tranqUilos pelas ruas da cidade e pela 
zona rural de Brasília. (Muito bem!) 

O SR, PRESIDENTE (Lenoir Vargas)- A Presidên
cia convoca sessão- extraordinária a realizar-se hoje, às 
12 horas e 53 minutos, com a seguinte 

ORDEM DO DIA 

-1-

Discussão, em turno único, da redação final (oferecida 
pela Comissão de Redação em seu Parecer n' 881, de 
19_84), da Emenda do Senado ao Projeto de Decret~ Le
gislativo n' 7, de 1982 (n"' 124/82, na Câmara dos Depu
tados), que aprova o tex.to do acordo básico de coope
ração cieitUiíca e técnica entre o Governo da República 
Federativa do Brasil e o Governo do Reino da Arábia 
Saudita, concluído em Brasília, a 13 de agosto de 1981. 

O SR. PRESIDENTE (Lenoir Vargas)- Nada mais 
havendo a tratar, declaro encerrada a presente sessão. 

-(Levanta-se a sessão às 12 horas e 50 minutos.) 
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Ata da 256'~- Sessão, em 5 de Dezembro de 1984 
2' Sessão Legislativa Ordinária, da 47' Legislatura 

ÀS 12 HORAS E 53 MINUTOS, ACHAM-SE PRE· 
SENTES OS SRS. SENADORES: 

Jorge Kalumc- Altevir Leal- Mário Maia- Fábio 
Lucena - Raimundo Parente - Claudionor Roriz -
Gaivão Modesto - Aloysio Chaves - Gabriel Hermes 
- Hélio Gueiros - Alexandre Costa -João Castelo
José Sarney- Albe:rto Silva- Helvídio Nunes- João 
Lobo- Almir Pinto- José Lins ~_Virgílio Távora
Carlos Alberto - Moacyr Duarte - Martins Filho -
Humberto Lucena - Marcondes Gadelha - Milton 
Cabral - Aderbal Jurema - Cid Sampaio - Marco 
Maciel - Guilherme Palmeira ~ Carlos Lyra - Luiz 
Cavalcante- Albano Franco- Passos Pôrto- Jutahy 
Magalhães - Lomanto Júnior - Luiz Viana - João 
Calmon- José lgnácio Ferreira- Moacyr Dalla --A
maral Peixoto - Nelson Carneiro_~ Roberto Saturnino 
-Itamar Franco- Morvan Acayaba -Alfredo Cam
pos - Amaral Furlan - Fernando Henrique Cardoso 
- Severo Gomes - Benedito Ferreira - Henrique San
tillo - Mauro Borges - Benedito Canelas - Gastão 
Maller- Roberto Campos- José Fr3:,8:elli- Marcelo 
Miranda - Saldanha Derzi - Affoilso Cãmargo =
Enéas Farías- Jaíson Barreto- Jorge Bornhausen
Lenoir Vargas.- Carlos Chiarelli -Pedro SimOn
Octávio Cardoso. 

O SR. PRESIDENTE Leonir Vargas) - A lista de 
presença acusa o comparecimento de 65 Srs. Senadores. 
HaYendQ _n_ú_m~rº rt::g_imcntal declaro aberta a sessão. 

Sob a proteçãó -de-Deus, iniciamos nossos trabalhos. 
Sobre a mesa, requerimentos que serão lidos pelo Sr. 

IV-Secretário. 

São lidos os seguintes 

REQUERIMENTO N• 414, DE 1984 

Requeremos urgência, riOs teimas do art. 371, alínea 
"b" do Regimento Interno, para a Mensagem nt 258; de 
1984, pela· qual o Senhor Presidente da República solici
ta autorização do Senado para que o Governo do Estado 
de Sergipe possa realizar operaçãO de crédito no valor de 
Cr$ 6. 725.154.000 (seis bilhões, setecentos e vinte e cinco 
milhões, cento e cinqUenta e quatro mil cruzeiros). 

Sala das Sessões, 5 de dezembro de 1984.- Aloysio 
Oaaves - Humberto Lucena. 

REQUERIMENTO N• 415, DE 1984 

Requeremos urgência, nos termos do art. 371, alínea 
"lt" do Regimento Interno, para a Mensagem nt 264, de 
1984, pela qual o Senhor Presidente da República solici~ 
ta autorização do Senado para que a Prefeitura Munici
pal de Mogi-Mirim (SP),.possa realizar operação de crê
dito no valor de Cr$ 7.952.802.000 (sete bilhões, nove
centos e cinqUenta e dois milhões, oitocentos e dois mil 
cruzeiros). 

Sala das Sessões, 5 de dezembro de 1984. --:- Al~).sio- . 
Cbaves - Humberto Lucena. 

O SR. PRFSIDENTE (Leonir Vargas)- Os requeri
mentos lidos serão votados ~pós a Ordem do Dia, nos 
termos regimentais. 

O SR. PRESII)ENTJi:.(leonir .Yargas)- Passa-se à 

-EXTRAORDINÁRIA 
Presidência do Sr. Leonir Vargas 

ORDEM DO DIA 

Discussão, em turno dnico, da redação final ( ofe
recida pela Comissão de Redação em seu P:ifecer n' 
881, de 1984), da Emenda do Senado a_o Projeto de 
Decreto Legislativo n' 7, de 1982 (n' 124/82, na Câ
m3rã. dõs Deputados}, qUe apráva o texto do Acor

_doo Básico de Cooperação Científica e Técnica entre 
- o Governo da República Federativa do Brasil e o 

Governo do Reino da Arábia Saudita, contlu{dq Cm 
Brasília, a l3 de agosto de 1981. 

Em discussão a redação fiiiã.l. (Pausa.) 
Não havendo quem peça a palavra, encerro a discus

são. 
Encerrada a discussão, a redação final é considerada 

deíffiítiVãffiCnte apfovadã, nos termos do art. 359 do Re
-- _ gimento InternQ. 

O projeto var à Câmara dos Deputados. 

. t a seguinte a redação final aprovada. 
Redação final da Emendi.. do Senl.do ao PrOjeto de 

Decreto Legislativo n' 7, de 1982 (n' 124/82, na CiM 
mara dos Depg.tados). 

(Cõrr~onde à Subemenda da CCJ) 

AcreScenta o seguinte parâgrafõ úriico ao art. i' do 
Projeto: 

..Art Jt 
Parágrafo único. Qu~isquer atos ou ajustes· 

complementares de que possam resultar revisão Ou 
modificação do presente Acordo, ficam sujCitos à a
ptõvação do Congresso Nacional." 

O SR. PRES~DENTE (LeORif Vargas)--=- Passa-se à 
apreciação do Requerimento n' 414 de 1984 de urgência", -
lido no· Expediente, para a Mensagem nt 268, de 1984. 

Em votação o. requerimento. 
Os Srs. ,Senadores que o aprovam queiram permanecer 

sentados._. (Pausa.) 
A. provado. 
Aprovado o requerimento, passa:se à apreciação da 

matéria, que foi despachada às Comissões de economia 
C de Constituição e Justiça. 

Solicito. ao nobre Senador Jorge Kalume o parecer da 
Comissão de Economia. 

O SR. JORGE KALUME (PDS - AC. Para emitir 
parecer.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores: 

Na forma do artigo 42, ·iteni VI, da Constituição, o Se
nhor Presidente da República encaminha ao exame do 
Senado Federal a Exposição de Motivos nt 183, de 1984, 
do Senhor Minístro de Estado da Fazenda, para que seja 
autorizado o Governo do Estado de Sergipe, cqm base 
no que estabelece o art. 2' da Resolução nt 93, de 1976, 
do Senado Federal, a contratar operação de crédito no 
valor de Cr$ 6.725_.154.000,00 (seis bilhões, setecentos c 
vinte e Cinco milhões, cento e cinqUenta e quatro míl.cru~ 
zeiros), correspondente a 460.000 ORTNs de CrS 
14.619,90, em agosto/84 -junto à Caixa Econômica 
Federal, mediante utilização de recursos do Fundo de A~ 
paio- aó Desenvolviriiento Social- FAS, destiõada à im~ 
plantação de sistemas simplificados de abastecimento de 
ãgua, na Capital do Estado. 

2. No processo .encontram-se os seguintes documen~ 
tos e referênêías prinCipais: 

a) Lei Estadual nt 2.463, de 22-12-83, autoriza
dora da operação; 

b) Exposição de Motivos (Em n' 183/84) do Se
nhor Ministro de Estado da Fazenda ao Excelentís
simo Senhor Presidente da República, comunicando 
que o Conselho Monetário Nacional ao apreciar a 
proposta, manifestou~se favoravelmente ao pleito, 
formulado conforme o art. 2vda Res. n' 93, de 1976, 
do Senado Federal; e 

c) parecer do Banco Central do Brasil- Depar
tamento de Operação i::óm Títulos e Valores Mobi
liários, pelo deferimento do Pedido. 

3. Atendidas as exigências constantes do Regimento 
Interno e na leSgi!ação específica, opinamos pelo acolhi
mento da presente mensagem, na forma do seguinte: 

PROJETO DE RESOLUÇÃO N' 1>7, DE 1984 

Autoriza o Governo do Estado de Sergipe a elevar 
em C~ 6.715.154 .• 000,00 (seis bilhões, setecentos e 
vinte e cin~ milhões, cento e dnqUenta e quatro mil 

_ cruzeiros) o ~ontante de sua dírlda consolidada inter
na. 

O Senado Federal resolve: 
Art. 1' É _o Gov.erno do Estado de Sergipe, nos ter

mos do art. 29 da Resolução n" 93, de 197§, do Senado 
Federal, autmizado--a elevar o montante de sua d!vida 
consolidada interna.eJ;P. CrS 6.72$.154.000.00 (seis bi
lhões, setecentos c vinte e cinco milhões, cento_e cinqUen
ta e quatro mil cruzeiros) - correspondente a 460.000 
ORTN de CrS 14.619,90, em agostof84- junto à Caixa 
Económica Federal, mediante utilização de recursos do 
FundO de _Apoio ·ao- DesenVolvimento Social - FAS, 
destinada à implantação de sistemas simplificados de a~ 
bastecimento ele ãgua, na CaPital do Estado, obedecidas 
as condições admitidas pelo Banco Central do- Brasil, no 
respectivo processo. 

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

to parecer, Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Lenoir Vargas)- A Comissão 
de Economia conclui seu parecer pela aprestntação do 
Projeto de Resolução nv 137/84, que autoriza o Governo 
do Estado de Sergipe a contratar operação de crédito no 
valor CrS 6. 725.154.000,00 (seis bilhões, setecentos e vin .. 
te e cinco milhões, cento e cinquenta e quatro mil cruzei
ros), destinados à implantação de sistema simplifiCado 
de abastecimento·de ãgua na Capital. Dependendo de 
parecer da Comissão de Constituição e Justiça. 

Solicito ao nobre Senador Morvan Acayaba para pro
ferir da Comissão de Constituição e Justiça. 

O SR. MORVAM ACAYABA (PDS- MG. Para e
mitir parecer. - Sr. Presidente, Srs. Senadores: 

9_ Proje~o de Resolução sob exame, apresentado pela 
Comissão de Economia. como conclusão do seu parecer 
sobre a Mensagem nt 268/84, do Senhor Presidente da 
República, autoriza o Governo do Estado de Sergipe, 
nos termos do art. 2' da Resolução n' 93, de 1976, do Se
nado Federal, a elevar o montante de sua dívida consoliM 
!iada interna em CrS 6.725.154.000,00 (seis bilhões, sete-
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centos e vinte e cinco milhões, cento e cÜ1qileD.ta e qUatro 
mil cruzeiros) - correspondentes ã 460.000 ORTN de 
Cri 14.619,90, em agostof84- junto à Caixa Econômi~ 
ca Federal, mediante utilização de recursos do Fundo de_ 
Apoio ao Desenvolvimento SoCial- FAS, destinada à 
implantação de sistemas simplificados de abastecimento 
de água, na Capital daquele Estado. 

2. Trata-se de uma operação a que, por força das dis
posições contidas no __ a..rtigo 2~' da Resolução n9 93 f76, 
desta Casa do Congresso Nacional, não se aplicam os li
mites fixados pelo artigo 2., da Resolução n~' 62, de 1975, 
parcialmente modificada pelo art. l~' da citada Reso
lução n9 93(76, haja vista que os recursos a serem repas
sados provêm do Fundo de Apoio ao Desenvolvimento 
Social_~ FAS, portanto considerada extralimite. 

3.- No_ processo encontram-se os seguintes documen
tos e referências principais: 

a) Lei Estadual n9 2.463, de 22-l2:-83,_auto_riza
dora da Operação; 

b) Exposição de Motivos (EM n"' 183/84, do Se
nhor Ministro de Estado da Fazenda ao Excelentís.. 
simo: Senhor Presidente da República, comuriic<irido 
que o Conselho Monetário Nacional ao apreciar a 
proposta, manifestou-se favoravelmente ao pleito, 
formulado conforme o art. 2"'-da Res. n993, de 1976, 
do Senado Fe-deral; e 

c) parecer do Banco Central do Brasil- Depar
tamento de Operação com Títulos e Valores Mobi
liários, pelo deferimento_ do pedido. 

4. Cumpridas as exigências estabelecidas nas normas 
vigentes que disciplinam a matéria (Res. 62/75 e 93/76) e 
no Regimento Interno, somoS- :Peta trariiitação normal 
do projeto, uma vez que constitucional e jurfdico, e apre
sentado em boa tê!::ni~Jegislativa. 

É-o parecer, Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Lenoir Vargas)- O p-areCCt"é 
favorável. 

Completada a instrução da mat~ri3, passa-se à diScus
são do projeto em turno único. 

Em discussão. (Pausa.) 
Não- havendo quem peça a palavra. encerl'o:-a diSC~~

são. 

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

sentados. (Pausa.) 
Aprovado. 
Aprovada a ~atéria vai à Comissão de redação. 

O SR. PRESIDENTE (Lenoir Vargas) - Sobre a 
mesa o parecer da Comissão de redação, que será lido 
pelo Sr. )9-Secretáriõ:- - -

É lido o seguinte 

PARECER N• 943, DE 1984 
D~!i Comissão de Redação 

Redaçio F'untl do Projeto Resoluçio n'i' 137, de 
1984. 

Relator: Senador Alberto Silva. 
A ComiSsão apresenta a Redação Final do Projeto de 

Resolução n-Q 137, de 1984, que autoriza o Govern<f_do 
estado de Sergipe a contratar_ operação" de crédito nova
lor de CrS 6.725.154.000 (Seísô11hõe$,_ sefeCentos.e-virite e 
cinco- rriilhões e cento é Cinqüen_ta· e quatro mil cruzei
ros). 

Sala das Comissões, 5 de setembro de 1984.- Pas~os 

Pôrto, Presidente ...... Alberto Silva, Relator- Jorge Ka
lume. 

DIÁRIO DOCONGRESSONACIONAL (Seçiio li) 

ANEXO AO PARECER No 943, DE 1984 

Redaçiio Final do Projeto de Resolução n9 137 ~ de 
1984. 

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

RESOLUÇÃO N• , DE 1984 

Autoriza o Governo d_9 estado de Sergipe a contra
tar operação de crédito no valor de Cr$ 6. 725.154.000 
(seis bilhões, setecentos e vinte e cinco milhões, cento 
e cin.qi_!~nta e quatro mil cruzeiros). 

-o 'Senádõ Federal iesolve: 
Art. 1 Q - É o Governo do _Estado de Sergipe, nos ter

mos do art. 2Q da Resolução n9 93, de II de outubro de 
1976; do Senado Federal, autorizado a contratar: ope
ração de Crédito, no valor de Cr$ 6.725.15·LOOO (seis bi
lhões, setecentos e vinte e cinCo milhões, cento e cinQUen
ta e quatro mil cruzeiros) correspondente a 460:000 
ORTN, considerado o valor nominal da ORTN de Cr$ 
14.619,90 (quatorze inil, seiscentos e dezenove cru~irQs 
e noventa centavos), vigente em agosto de 1984,junto à 
Caixa Econômica Federal, mediante utilízação de recur
sos do Fu!J,dO c;!e Apoio ao DesenvolvimentQ Social -
FAS, destinada à implantação de sistemas simplificados 
de abastecimento de água, na Capital do Estado, obede
cidas as condições admitidas pelo Banco Central doBra
sil, no respectivo processo. 

Art. _2? _ J;~tª _Resolução entra em vigor na data de 
sua publicação. 

O SR. PRFSIDENTE (Lenoir Vargas)- Achando-se 
em regime de urgência a matéria, cuja Redação Final a
caba de ser lida, deve ser a mesma submetida imediata
mente à deliberação no Plenário. 

Em discussão a Redação Final. 
Não havendo quem peça a palavra, encerro a -discusM 

são. 
Em votação. 
Os Srs. Senadores que a aprovam queiram permanecer 

sentados. (Pausa.) 
_Aprovada. 
Aprovada a Redaçã_o Final, o projeto vai à promul

gação. 

O SR. PRESIDENTE (Lenoir Vargas) --Votação do 
Requerimento n9415, de 1984 de urgência, lido no Expi.
diente~ para a Mensagem nQ 264, de 1984. 

Eín votação o requerimento. 
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer 

sentados. 
Aprovado. 
Aprovado o requerimento, passaMse à apreciação da 

maiêria-Q.ue foí desPachada às ComiSsões de Economia, 
Constituição e Justiça e de Municípios. 

Solicito aó nobre Senador José Lins, para emitir o·paM 
recer da Comissão _de economia.. 

O SR. JOSt LINS (PDS- CE. Para emitir parecer.) 
- Sr. Presidente, Srs. Senadore_s; 

O Senhor Presidente da República encaminha a exame 
do Senado Federal (art. 42, item VI, da Constituição), 
proposta no sentido de que seja a Prefeitura Municipal 
de Mogi-Mirim (SP) autorizada a elevar em Cr$ 
7.952.802.000 (sete bilhões, novecentos e cinçoenta e dois 
milhõ~s. oitocentos e dois mil cruzeiros) cOrrespondentes 
a 600.00Q~U!'Cs de CrS 13.254,67, em julho de 1984, o 
mohtante_desua dívida consolidada interna, a fim de que 
possa contratar empréstimo jUnto à Caixa Econômica do 
Estado de_ São Paulo S.A., esta na_qualidadede agente fi
nanceiro do Banco Nacional da H:abitãção (BNH), desti
nado à execução de obras do_ProjetQCURA, no Municí
pio. 
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2: ·segundo o parecer apresentado pelo Orgão finan
ciador, a operação de crédito sob exame é yiâvel eco!].ÔM 
mica e tinanceira. 

3. O processo é acompanhado_dos seguintes elemen
tos principais: 

a) Lei n~ 1.455, de 21-8-84 autorizadora da ope
ração; 

b) Exposição de Motivos (EM nY 192/84) do Se
nhor Ministro de Estado da Fazenda ao Exm9 Se
nhor Presidente da República, comunicando que o 
Conselho Monetário Nacional, ao apreciar a pro
posta, manifestou-se favoravelmente ao pleito, for
mulado conforme o art_. 29 da ,Res.._n9 93,_de 1976, do 
Senado Federal; e 

c) .Par~r do __ Banco Central do Brasil- Depar
tamento_ da Qívida= Pública, favorâvel a4? pleito. 

4. CCn1sidt;rad0 o p-OSicionaffieritõ anteriof da referi
da entidade_com _!I realização do empréstimo; o 'endivida
mento da Pre(eiti,ira ultrapassaria os limites que lhe fo
ram fixad()_s pelos itens I e II do art. 2Q da Res. nQ 62, de 
1975c 

5. - Trata-se, entretanto, de uma operação extralim_ite 
a ciue, por fOrÇa das disposições contidas no art. 29 da 
Res. nQ 93, de 1916, não se aplicam os citados limites (i
tens I, Ü e: III) fiXãdos no art, 29 daRes. n9 62_, de 1975, 
ambas do- Senado federal, haja vista q!le os recursos!!
serem repassados provêm do Banco Nacional da Habi-
tação. --

6. Além da carãcterística da operação - extralimite 
~ e Segundo conclusão do Departamento da Dívid~ 
Pública, a assunÇão do compromisso sob exame nãõ de
verá acarretar maiores pressões na execução orçamen
tária dos próximos exercícios. 

7. Atendidas as exigências das norm_as vigentes e as 
disposições do Regimento Interno, concluímos pelo aco
lhimento da presente mensagem, na forma do seguinte: 

PROJETO DE RESOLUÇÃO N• 138, DE 1984 

Autoriza a Prefeitura Munic:lpal de Mogi-Mirlm 
(SP) a elevar em Cr$ 7.952.802.000 (sete bilhões, no
vecentos e cinqüenta e dois milhões, oitocentos e dois 
mil cruzCiros) o montante de sua dívida consolidada 
interna. 

O Senado Federal resolve: 
Art. 19 ~ a Prefeitura Municipal de Mogi-Mirim 

(SP) nos termos do .art. 29 da Resolução n9 93, de 11 de 
outubro de 1976, do Senado Federal, autorizada a elevar 
em Cr$ 7.952._802.000-(sete bilhões, novecentos e cin
qUenta e dois milhões, oitocentos e dois mil cruzeiros), 
correspondentes a 600.000 UPCs de CrS 13.254,67, vi
gente em julho /84, o montante de sua dívida consolida
da interna, a fim de que possa contratar um empréstimo 
de igual valor, junto à Caixa Econômica do Estado de 
São Paulo S/ A, esta na qualidade de agente financeiro 
do_ Banco Nacion_al da Habitação (BNH) destinado à e
xecução de obnt_s do PrOjeto CURA. no Muniqíp~o, obe
decidas as córfdições idrniüdas pelo Banco CCntral do 
Brasil, no respectivo processo. 

Art. 2Y Esta resolução entra em vigor na data de sua 
publicação. 

O sR. PRESiDENTE (Lenoir Vargas)- O parecer 
da C~ missão_ de Economia conclui pela apresentação do 
Proj(;!to de ResOluÇão n9 138/84, que autoriza a PrefeiluM -
ra Municipal de MogiMMirim a realizar operação de cré
dito no valor de sete bilhões, novecentos e cinqíient<i e 
doiS milhões, Oitocentos e dois mil cruzeiros, dependen
do de pareceres das ComissõeS de ConStituição e Justiça 
e de Municipios. 

Com a palavra o nobre Senador Morvan Acayaba 
para proferir o parecei-da- Comissão de Constituição e 
Justiça. 
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O SR. MORVAN ACAYABA (PDS- MG. Para e· 
mitir parecer.) ---Sr. Presiden_te, Sr$. Senadores: 

O Projeto sob exame, de_ autoria da Comissão d~ Eco
nomia do Senado Federal, como conclusão de seu -pare
cer sobre a Mensagem n"' 264/84, do Senhor Presidente: 
da República, autoriza a Prefeitura Municipal de MogiR 
Mirim (SP) a contratar empréstimo de Cr$ 
7.952.802.000; CorrespOfidente a 600J)00 UPCs de CrS 
13.254,07, dejulho/84, junto à Caixa Econômica doEs
tado de São Paulo S.A., esta na qual_idade de agente fi
nanceiro do Banco Nacional da Habitação, destinado à 
execução de obras do PrQjeto CURA, no Município.-

0 pedido de autorização foi fcifmUiadp noS termos_ do 
preceituado no parágrafo úntco do artigo 2~' da Reso
lução n'i' 93, de 1976, do Senado Federal, impUcando, por 
conseguinte, a ,não observância dos limites f!xados pelo 
artigo 2" da Resolução n• 62, de 28-10-75,- t-ambém da 
Câmara Alta do Congresso NaCional. 

Do pcinto de vista que nOs compete examinar, verifica
se que todas as formalidades foram atendidªs, não ha
vendo óbice à tramitação normal da presenle proposição 
porquanto é jurídica, constitucional e de boa técnica le
gislativa. 

O SR. PRESIDENTE_(Lenoir Vargas) ---:-_Com a pala
vra o nobre Senador Nelson CarneirQ para proferir o pa
recer da Comissão_ de Municípios._ 

O SR. NELSON CARNEIRO (PTB -.RJ. Para emi· 
tir pa-recer.) - Sr~ Presidente, Srs. Senadores: _ _ 

A matéria sob a nossa apreciação, jã eXaustivanienfe 
analisada pela autora do Prcijç-to de Resolução, em tela, 
objetiva autorizar a PrefeittJ:ra ,M'J,.micíPal de Mogi
Mirim (SP) nos termos do que estabelece o art. 29 da-Re
solução n'i' 93, de 1976, do Senado Federal, a contratar o
peração de crédito no valor de Cr$ 7.952.802,000, corres
pondente a 600.000 UPCs de Cr$ 13.254,67, vigente em 
julho/84, junto a Caixa Económica do Estado de São 
Paulo S/ A, como agente financeirO do Banco Nacional 
da Habitação, destinada à (:X.ecução de obras do Projeto 
CURA, no Município. 

A proposição mereceu a acolhióa da Comissão de 
Constituição e Justiça, que a eiltendeu conforme __ os câ-
nones legais, pertinentes ao assunto. _ _ 

Nos aspectos que competem a este Órgão Técnico exa~ 
minar, entendemos que o pleito deva ser atendido nos 
termos do proposto pela Comissão de EconOmia da Ca
sa. visto que a operação de crédito a ser autorizada car
reará grandes beneücios para a ârea beneficiada pelo 
projeto. 

O SR. PRESIDENTE (Lenoif Vargas)- _Os parece-
res 'são favor-áveis. _ _ __ 

Completada a instrução da matéria passa-se à discus-

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Scçõo li L 

são do projeto, em turno único~-
En-l di_scussão._(~\ij.!Sa.) __ _ _ 
Não havM.d.O quem peça a palavra, :_ncerrÕ ii _djscus- _ 

são. 
Em votação_. 
Srs. Senadores que o aprovam, queiram perffiaõecer, 

Sentados."- (P-ausa.) 
Aprovado. 
Aprovado o projeto, a matéria vai-à Coinissão da Re

dõ.lção. 

-0- S-R. PRESlDENTE (Lenoir Vargas)- Sobre a me
sa. o parecer da COmiSsão de Redação que vai' ser lido 
pelo Sr. \'i'~Sec~etário. 

É lido o seguinte 

PARECER No 944, DE 1984 
Da Comiss_ão de Redação 

Redação Final do Projeto de Resolução n~> 138, de 
1984. 

Relator: Senador AI mi r Pinto 
A Comissão apresenta a redação filial do Projeto ije 

ResoluçãÕ n9J38, de 1984, qUe autoriza a Prefeítura Mu
nicíPal de Mogi-Mirim (SP), a realizar operação de cré-
dito, no -v-alor de Cr$ 7 .952..802.000 (set_e bilhões, nove
centos e cinqüenta e dois milhões, oitocentos e dois mil 
cruzeiros). 

Sala das. Comissões, 5 de dezembro de 1984.- Passos 
Pôrto, President'" - Almir Pinto, Relator -José Lins. 

ANEXO AO PARECER No 944. DE 1984 

Redação Final do Projeto de Resolução n9 138, ~e 
1984. -

FãÇo saber __ que o Senado Federal aprovou, nos termos 
do ârt. 42, inciso VI, da ConstituiçãQ, e eu, 
_____ ,.Presidente, pro~ulgo a seguint'e 

RESOLUÇÃO N,- , DE 1984 

Autoriza a Prefeitura Municipal de Mogi-Mirim, 
Estado de São Paulo, a contratar operação de crédito 
no valor de CrS 7.952.802.000 (sete bilhões, novecen
tos e cinqüenta e dois milhões, oitocentos e dois mil 
cruzeiros). 

O S~ado -Fede;al f~esolve: 
Art. ]9- 1! a Prefeitur-a Municipal d; Moii-Mirím, 

Estado çi_e São Paulo, nos termos do art. 29 da Res.OluçâO 
nY 93, de 11 de outubro de 1976, do Senado FedçraJ._ ãu
toiii.ad"a i contratar operaÇ-ão de crédito no ya_lor de CJ:S _ 
7.952.802.000 _(sele· bil.hões, novecentos e ci~qUenta e 
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dois milhões, oitocentos e dois mil cruzeiros), correspon
dente a 600.000 (seiscentos mil) UPCs, considerado ova
lor da l_IPC de Cr$ 13.254,67 (treze mil, duzentos e cin
Quenta e cluair~-cruzeiros e sessenta e sete centavos), vi
gente em julho de 1984,junto à Caixa EconômiC:a doEs
tado de -são Paulo S.A, esta na _qualidade de agente fi
nanceiro do Banco Nacional da Habitação- BNH, des
tinado à execução de obras do Projeto CURA,_ naquele 
Município, obedecidas as condições admitidas pelo Ban
co Central dO Brasil, no respectivo Processo. 

Art. 2~> Esta Resolução entra em vigor na data de 
su~ publicação. - -

O SR. PRESIDENTE (Lenoir Vargas)- Achando-se 
em regime de urgência a matéria, cuja Redação Final a_
caba de ser lida deve ser sqbmetida imediatamente à deli
beração do Plenârio. 

Discussão da redação final. (Pausa.) 
Não havendo quem peça a palavra, encerro a discus

são. 
Em votação. 
O Srs. Senadores que a aprovam queiram permanecer 

sentados. (Pausa.) 
Aprovada. 
o PrOjeto· v3.l-à--j:iromulgação. 

O SJLPRESIDENTE (Lenoir Vargas)- Nada mais 
havendo a tratar, a Presidência vãi encerrar a presente 
sessão, convocando sessão extraordinária a realizar-se 
hoje, às 13 horas e 8 minutos ~ seguinte 

ORDEM DO DIA 

-I-

Discussão, em turnO único, do Projeto de Decreto Le
gislativo n'>' 14, de 1983 (N• ll/83, na Câmara-dos Depu
tados), que aprova o texto do Tratado de Amizade e 
Cooperação entre o Governo da República Federativa 
do Brasil e o Governo da República Cooperativista da 
Guiana, celebrado em Brasília, a 5-de outubro de 1982, 
tendo 

PARECERES, sob n9s 877 a 879, de 1984, das Comis
sões: 

-de Relações Exteriores, favorãvel, com voto venci
do, em separado, do Senador Itamar Ftanco; 
-~de E.dJtcaç_ij.o _e Cultura, fa_vorável; e 
~de Economia, favoráVel. 

9 S~. PRESJDENTE (Lenoir Vargas) - Está encer
rada a sessão. 

Ata da 257~ Sessão, em 5 de dezembro de 1984 
2~ Sessão Legislativa Ordinária, da 47~ Legislatura 

ÃS /3 HORAS E 8 MINUTOS. ACHAM-SE PRE
SENTES OS SRS. SENAPORES: 

Jorge Kalume- Altevir Leal- Mári_o J\1aia- Fábio 
Lucena - Raimundo P"arefife-=- Claudionor RoriZ -
Gaivão Modesto - Aloysio Chaves- Gabrir~J Hermes 
- Hêfio Gueiros- Alexandre Costa- João C~stt:lo
José Sarney- Alberto Si}va- Helvídio Nunes- .~.9-~0 
lobo- Almir Pinto- Jo$ê Llns ~Virgílio Távora
Carlos Alberto - Moacyr Duarte - Martins Filho -

Presidência do Sr. Lenoir Vargas. 

Humberto Lu_cena - Marcondes Gadelha - Milton 
Cabral ---Aderbal Jurema- Cid -Sampaio- Marco 
Macief..:.... Güi!hefme Palmeira- - Carlos Lyra_- Luiz 
Cavalcante- Albano Franco- Passos Pôrto--:- Jutahy 
Mag_~lllães - Lomaf-ll? _Júnior_--:- Luiz VíàiÜl .::._ João 
Çalmon -:--; Jo~ê Ignácio FeireTr-a=- Moa-C);r DilTa -
Amaral Peixoto- Nelson CarneirO- Roberto Saturni
no - Itamar Fran~o - Morvan Acayaba - Alfredo 
Cãmpos - Amaral Furlan-- Fernando Henrique Car
doso- Sever~_<?omes- Benedito Ferreifa- 1-fe-nrique 

Santillo - Mauro: Borges - Benedito Canelas - Gas
tão Müiler- Roberto Caffipos.....::. José FrageUi- Mar
celo Miranc;fa- Saldanha Derzi- Affonso Camargo
Enéas Faria- Jaison Barreto- Jorge Bornhausen
LeriOir V argãS .=..=. -Carlos Chiarem - Pedro Simon _: 
OctáVio Cardoso~ 

O ~R. _PRESIDENTE (Lenoir Vargas) -A lista de 
presenç_? acusa o comparecimento de 65 Srs. Senadores. 
-Havendo número· regimental, declaro aberta a sessão. 
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Sob a proteção de D_J!_US iniciamos nossos trabalhos. 
Sobre a mesa, requerimento cuja leitura serã feita pelo 

Sr. J'i'-Secretário. 

É lido o seguinte 

REQUERIMENTO N• 416, DE 1984 

Requeremos urgência, nbs termos do art. 371, alínea b 
do Regimento Interno, para o Projeto de Lei da Câmara _ 
nl' 43, de 1984 (n'í' 2._029/83, ria origem); de iniciativa do 
Senhor President_e da, República, que autoriza_a revé_rsão 
ao Município de-Barra do Garças, Estado de Mato 
Grosso, do terreno cjue menciona. 

Sala das Sessões, 5 de dezemQro de 1984. ~José Lins 
- Humberto Lucena. 

O SR. PRESIDENTE (Lenoir Vargas) - O requeri
mento que acaba de ser lido será apreciado após a Or-
dem do Dia. 

O SR. PRESIDENTE (Lenoir Vargas)- Passa-:.se à 

ORDEM DO DIA 

Discussão, em turno único, do Projeto de Decreto Le
gislativo n'i' 14, de 1983 (n9 11/83, na Câmara dos Depu
tados), que aprova o texto do tratado de.amizade e_coo- _ 
peração entre o Governo da_República Federativa do 
Brasil e o Governo da República -cooperativista da 
Guiana, celebrado em Brasília, a 5 de outubro de 1982, 
tendo 

PARECERES, soiln•s 877 a.Ji79, de 1984, das Comis-
sões: 

-de Relações Exteriores, favorável, com vota venci-
do, em separado, do Senador Itamar Franco; 

-de Educação e Cultura, favorável; e 
- d~ Economia, favorável. 

Em discussão o .projeto, em turno único-. (Pausa.) 
Não havendo quem peça a palavra, encerro a discus-

são. 

Em votação~ 
Os Srs. Senado_res que o apróvam permaneçam senta

dos. (Pausa.) 
Aprovado. 
A matéria vai à Comissã_o d_e Redação. 

O SR. PRESIDENTE (Lenoir Vargas) --Passa-se a
gora à apreciação_ do Requerimento n9 416/84, lido no 
Expediente, de urgência para o Projeto de Lei da Câma
ra n9 43/84. 

Em votação. 
Os "Srs. Senadores que o aprovam queiram peimimeCer 

sentados. (Pausa.) 
Aprovado. 

O SR. PRESIDENTE (Lenoir Vargas) -Aprovado o 
requerimento, passa-se à discussão, em turno único, do 
Projeto de Lei da Câmara n' 43, 1984, de ini~iatív~ do 
Senhor Presidente da República que autoriza a reversão 
ao Município de Barra do Garças, Estado de Mato 
Gro_sso~- ufri teiTCiló--que-menCiona. 

Dependendo de pareceres das Comissõ~_d.e Agricul-_ 
tura, Município e de FinanÇas. 

Sobre a Mesa, os pareceres das Comissões de Agricul
tura e Municípios que serão lidos pelo Sr. 19-Sectetãrio. 

São lidos os s-eguinles 

PARECERES N•s 945 E 946, DE 1984 

Sobre o Projeto de Lei da Câmara n<> 43, de 1984 
(n9 2.029-B, de 1983 na origem) que uautoriza a re
yersào ao Município de Barra do Garças, Estado de 
Mato Grosso, do terreno_ que menciona". 

PARECER No 945, DE 1984 
Da Comissão de Agricultura 

Relator: Senador Benedito Canellas 
O -Município- de Bar~a do Graças, autorizado pela Lei 

Municipal n'i' 98, de _ _! 9 de março de 1955, doou à União 
- Federal um terreno com 150,6300 ha (cento e.cinqüenta 
~e~tares Ç: sessenta e três ares). A ctoação se completou 
com a escritura pública de doação, lavrada: a 19-de março 
de 1957, no Cartório do 19 Ofício de Registro de Imóveis 
da Comarca de Barra .do Garças, às fls. 3~8 do Hvro n'i' 3M 
C. Sob o n9 1.784, em 11 de março d~ 19_57. 

Agora, vem a este Órgão TécniCo o Presente Projeto 
de Lei, pelg q_ual o Poder Executivo é autorizado_ a pro
mover a reversão da aludida área ao Município de Barra 
dos Graças. É estabelecido, ai"nda, que "as benfeitorias 
erigidas ilo terreno, pela União Federal, serão transferí
das ao mesmo Município, independentemente de indeniw 
zação. 

t do Presidente da RepúbliCa a iiliCíãtiva da -prOpoM 
sição, que veto ao Congresso Nacional por·meio de men
sagem, nos termos do art. 51 da Constituição_Federal. O 
documento presidencial encontra apoio na exposição de 
motivos em _que o Min~stro da Fazenda informa que a 
doação ésein encargo, tendo a União Federal, ao aceitáM 
la, destinado a área à instalação do Posto Agropecuãrío 
de Barra do Garças. O Ministérfo da Agricultura 
desinteressouMse, contudo, do imóvel doado, sugerindo 
qu-e as benfeitorias ali erigidas sejam transferidas à UniM 
dade municipal, sem qualquer indenização. 

_Na_ Câmara, a matéria teve a aprovação nas Comis
sões e em Plenário~ 

A reversão proposta encontra pleno apoio. Se o MiM 
nistério da Agricultura se desinteressou do estabeleciM 
mento ali instalado, a ponto de desativar instalações que 
podem ser plenamente utilizadas, nada mais justo de que 
transferi~las ao Município, que poderá darMlhe desti-
naçãO melhor do que o abandono. -

Ninguém poderã colocar em dúvida que seria preferí
vel ao Ministério -da Agricultura continuar na_ implan
tação e no funcionamento dO: Posto Agropecuário de 
Barra do Garças. Todavia, desde que se torna inviável 
tal hipótese, opinamos pela aprovação do presente proje-
to de lei. --- - -

Sala das Comissões, 27 de setembro de i984::.: Álvaro 
Dias, Presidente - Benedito Canellas, Relator- Mauro 
Borges - Galvio Modesto - João Castelo. 

PARECER No 946, DE 1984 

Da Comissão de Municlplos, sobre o Projeto de 
Lei da Câmara n'i' 43, de 1984 (09 2.029-B, de 1983, 
na origem), que "autoriza a reversio ao Município de 
Barra do Garças, Estado de Mato Grosso, do terreno 
que menciona". 

Relator: Senador Jorge Kalume 
Pelo presente projeto de lei, é o Poder Ex_ecutjvp autp

tizãdo a promover a reversão ao Município de Barra do 
Garças, Estado do Mato Grosso, do terrreno, com área 
de 150,6300 (cento e cinqUenta hectares e sessenta e três 
ares) situado naquele Município e doado à União Fede
ral, pela Lei Municipal n'i' 98, de 11' de março~de 1955. A 
providência legislativa teve a_ completá-la a escritura 
pública de doação _de 1"' de março d.e lJ57, transcrita no-

~- Cartórjp do J9 Ofício do Registro ç:le Imóveis da Comar
ca de Barra_ do Garças, às fls. 358, do Livro n9 3MC, sob o 
n9 1.784, ernll de março de 1957. 

É o que ·estabelece o art. J9 da proposição, cujo paráM 
grafo único determina que as benfeitorias erigidas no ter-
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reno, pela União Federal, serão transferidas ao Municf
pio di:: Barra do Garças, in-dependentemente de indeni
zaçãa_._ 

O projeto foi aprovado pelas Comissões e pelo Ple
nário da Câmara_dos Deputados, merecendo pronuncia
mento favorável da Comissão de Agricultura desta Casa. 

Oriunda do Poder Executivo, a proposição é apoiada 
por exposição de motivos do Ministro da Fazenda. 

A doação do terreno foi sem encargo, pois ali a União 
instalaria o Posto Agropecuârio de Barra do Garças, em
preendimento dO qUal se desinteressou o Ministério da 
Agricultura. Daí a reVersão ora proposta, que deve ser 
completada, pois o Município de Barra do Garças pode
rá utilizai' plenaQ:tente as instalações implantadas. 

OpinamOs, portanto, pela aprovação do pfese"nte pro- -
jeto de lei. 

Sala de COlnissões; 7 de novembro de 1984.- Passos 
Pôrto, Presidente - Jorge Kalume, Relator -- Almir 
Pinto- José Lins- Benedito Ferreira- Nelson Carnei
ro - Lourival Baptista -- Mauro Borges - Gastio 
Müller.-

O SR. PRESIDENTE (Lenoir Vargas)- Concedo a 
palavra ao nobre Senador Roberto Campos para emitir 
parecer· da Comissão de Finanças. 

O SR. ROBERTO CAMPOS (PDS- MT. Para emi
tir parecer.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores: 

O projeto em exame, de iniciativa do Excelentíssimo 
Senhor Presidente da República, tem por escopo autori
zar o Poder Executivo Federal a reverter, ao patrimôriio 
municipal de (larra do Garças o im-óvel onde_funci9~nava 
o Po~to Agropecuárío do Ministério da Agricultura .. 

Tendo sido desativado o referid_o_PostO Agro Pecuário~ 
nada mais correto do que devolver O-imóvel ao patririlô-
nio municipal. 

Isto posto, opinamos pela aprovação do projeto, no 
que concerne ao âmbito da nossa competência regimen-
tal. -- -

O SlL PRESIDENTE (Lenoir Vargas)- Os parece
res .são favoráveis. 

Completada_ a instrução da matéria, passa-se à sua 
apreciação. 

Em discussão o projeto, em turno único. (Pausa.) 
Não havendo quem peça a palavra encerro a discus

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

dos. (Pausa.) 
Aprovado. 
A matéria var à sanção. 

~ o seguinte o proj~io aprovado. 

PROJETO DE LEI DA CÂMARA 
N• .cJ, DE 1984 

(N• 1.029/83, na Cua de origem) 
De iniciatiTa do Senhor Presidente da República 

Autoriza a r-elislo ao Munlcfplo de Barra do 
Garça, Estado de Mato Grosso, do terreno que men
clonL 

O Congress6-Nacional decreta: 
Art. 11' Fica o Poder Executivo autorizado a promo

ver a revcrsio aó Mtinicfpio de Barra do Garças, Estado 
de Mato Grosso, do terreno, com área de 150,6300 ha 
(cento_e cinqUenta hectares e sessenta e três) situado na
quele Municipio, doado à União Federal, através da Lei 
Municipal n~ 98, de 1' de março de 1955, e da Escritura 
Pública de Doação;_de I' de março de 1957, transcrita no 
Cartófio do {9 Offci_o do Rgistro de Imóveis da Comarca 
~e Barra do Qarças, às fls. 358, do Livro n'i' 3RC, sob o n~ 
1.784, em II de março-de 1957. -

Parágrafo único. As benfeitorias erigidas no terreno 
pela União Federal serão transferidas ao Municípro- de 
Barra do Garça, independentemente de indenizaç.ão. 
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Art. 211 Esta Lei entra em vigor na data de sua publi
cação. 

Art. 39 Revogam-se as disposição em contrário: 
O SR. PRESIDENTE (Lenoir Vargas)- Sobre a me· 

sa, rcdação final da -preposição, aprovado na Ordem do 
Dia de Hoje, que será lido pelo Sr. J9-Secretârio. 

É lida a seguinte 

PARECER N• 947, DE 1984 
Da Comissão de Redação 

Redação final do Projeto de Decreto Legislativo n'i' 
14, de 1983 (n9 ll/83, na Câmara dos Deputados). 

Re~ator: Senador Alberto Silva 

A Comissão apresenta a redação final do Projeto de 
Decreto Legislativo n'i' 14, de 1983 (n9 t 1/83, na Câmara 
dos Deputados), que aprova o texto do Tratado de Ami
zaPe e Cooperação entre o Governo da República Fede
rativa do Brasil e o Governo -da República Cooperativis
ta da Gu_i<ina, celebrado em Brasília, a 5 de outubro de 
1982, '~~ 

Sala das Comissões, 5_ de dezembro de 1984. -Salda
nha Derzl, Presidente- Alberto SUva, Relator- Al_mlr 
Pinto. 

ANEXO AO PARECER N• 997, DE 1984 

Redaçil.o final do Projeto de Decreto Legislativo n' 
14, de 1983 (o\' 11/83, na Câmara dos Deputados). 

Faço saber que o Co_ngresso Nacional aprovou, nos 
termos do art. 44, inciso I, da Constituição, e eu, 

, Presidente do Senado Federal, promulgo 
o seguinte 

DIÃRIODO CONGRESSO NACIONAL (Seçiio II) 

DECRETO LEGISLATIVO N• , DE 1984 

Aprova o texto do Tratado de Amizade e Coope
_ração entre o_ Governo da República Federativa do 
Brasil e o Governo da República Cooperativista dã 
Guiana, celebrado em BrasHia, a 5 de outubro de 
1982.-

O Congresso Nacional_decreta: 

Art. 1~' I:: aprovado o texto do Tratado de Amizade 
e Cooperação entre o Governo da República Federativa 

_do Brasil e_ o Goyerno da República Co_operativista da 
Guiana, celebrado em Brasília, a_fde autubro de 1984._ 

Arf. 29- Este Decreto Legislativ? entra em vigor na 
dat'! de sua publicação. 

O SR. PRESIDENTE (Lenoir Vargas) - Q_ parecer 
vai à publicação. -

o sR. PRESJDENTE (L~noir V~rgas)- Sob~e a me
sa, requerimento que vai ser lido pelo Sr. 19-Secretário. 

f: lido o seguinte 

REQUERIMENTO N• 417, DE 1984 

Nos termos do art. 356 do Regimento Interno, requei
ro dispensa de public~ção,_ para imediata discussão e vo-
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tação, da Redação Final do Projeto de Decreto Legislati
vo n"' _14, de 1983 (n'i' 11/83, na Câmara dos Deputados), 

-que aprova o- texto do Tratado de Amizade e Coope
ração entre o Governo da República Federativa do Bra
sil e o Governo da República Cooperativista da Guiana, 
celebrado em Brasília, a 5 de outu_bro de 1982. 

Sala das Sessõ~~_s de dezembro de 1984.- Jorge Ka
lume. 

O SR. PRESIDENTE (Lenoir Vargas)- Em votação 
o requerimento. 

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

Aprovado. 
Aprovado o requerimento, passa-se à apropriação da 

Redaçào Final. 
Em discussão. (Pausa.) 
Não have~do que~ peça a palav.ra, encerro a discus

são. 
Em votação. 

-Os Srs. Senadores que a aprovam queiram permanecer 
- -sen-tados. {PãuSa.) --- - -

Aprovada. 
- O -ProjCto '"vai à promUlgação. 

O SR. PRFSIDENTE (Lenoir Vargas)- A Presidên
cia convoca sessão extraordinária a realizar-se hoje, às 
15 horas, destinada ao encerramento da presente Sessão 
Legislativa. 

-E-stá enCf:l-rada a sessão. 

( L~vanta-se a sessão às 13 horas e 15 minutos. 

Ata da 258~ Sessão, em 5 de dezembro de 1984 
2• Sessão Legislativa Ordinária, da 47• Legislatura 

Presidência do Sr. Moacyr Dalla 

ÀS 15 HORAS, ACHAM-SE PRESENTES OS SRS 
SENADORES: 

Jorge Kalume- Altevir Leal- Mário Maia- Fábio 
Lucena - Raimundo Parente - Claudionor Roriz -
Gafvão Modesto - Aloysio Chav~ -Gabriel Hermes 
- Hélio Gueiros- Ale~andre Costa- João Castelo
José Sarney- Alberto Silva- Helvídio Nunes- João 
Lobo- Almir Pinto- José Lins- Virgílio Tâ~ora ~ 
Carlos Alberto - Mqacyr Dua.rte - Martins Filbo.-:
Humb~rto Lucena - Marcondes Gadelha - MÜto~ 
Cabral - Aderbal Jurema - Çid Sampaio - Marco -
Maciel - Guilherme Palmeira - Carlos Lyra - Luiz 
Cavalcante -_Aibano_Franco- Passos Pôrto- Jutahy 
Magalhães - Lomanto Júnior - Luiz Viana - João 
Calmon - José lgnácio Ferreira ~ Moacyr Dalla -
Amaral Peixoto- Nelson Cafn-eirO.:..:. Roberto Saturni
no- Itamar_ Franco- Morvan Acayaba- _Alfredo_ 
Campos- Amaral Furlan- Fernando Henrique Cãr--:
doso- Severo Gomes- Benedito Ferreira.;_ Henrique 
Santillo - Mauro Borges - Benedito Canelas - Gas-
tão Müller- Roberto Campos- José Fragelli- Mar
celo Miranda- Saldan_h_a DcrzL7 _.:\,ffonso Camargo
Enéas Faria- Jaison 6arretQ_- Jorge Bornhausen
Lenoir Vargas - Carlos Chiarelli - Pedro Siinon ::.- -
Octávio Cardoso. 

O SR. PRESIDENTE (Moacyr Oalta) - A. lista de 
presença-acusa o comparecimento de 65 Srs. Senadores. 
Havendo número regimental, declaro aberta a sessão. 

Sob a proteção de Deus iniciamos n-ossos trabalho-s. 
-A presente sesSão destiml-se ao encerramento ·aa 2"' 

SessãO LegíslatiVã"t>raínária;-da" 47' Legislatura. 
~0_1_1cedo a palavra ao nobre Sr. Senador Humb~rto 

Lucena que falará como Líder do Partido do Movimeit.io 
Democrático Brasíleiro. 

O SR. HUMBERTO LUCENA (PMDB- PB,Co~o 
lfdC_!, pronuricia-o Seguinte discurso.)- Sr. Presidente, 
Sr:->. Senadores: -

Chega~os_a~ firi1 <!e mais um período legislativ-O. Nes
te ano, m_arcadamente politico, o segundo semestre foi 
dominado pela sucessão presidencial, a primeira, nos úl
t.imQs 20 y.nos, ~m que assistimos realmente a Úma dispu
ta entre candidatos. 

Na condição çle Líder do PMDB, nesta Casa, e no mo
mento e_m -que o COngresso Nacional inicia seu recesso 
Constitucional, cumpre-me fazer não s6 um rápido re
trospecro do per[odo como anteCipar alguns dos grandes 
desafios que rtos esperam. 

Sr. Presidente, Srs. Senadores: 
Logo no início de agosto, os dpis m_aior:es ~artidos 

po1íticos- reálizaram as convenções que indicaram seus' 
candidatos à eleição de IS de janeíro. -

o·PMDB, aliado à Frente Liberal liderada pelo Vice
Pres.iden_te Auriliano Chaves, lançou os nomes de Tan
cre~o __ Neves e José Sarney à Presidência e Vice- -
Presidência da R.epúhliCa. Desde togo, reCe!beTam õ' 
apoio dos mais notáVeis nomes da vidii pública do ·pais,-

além do respaldo inequívoco da maioria esmagadora da 
soCiedade brasileira. 

O PDS, por sua vez, escolheu os nomes dos Deputa
dos Paulo Salim Ma lufe Flávio Marcílio, como candida
to à su~essãO do--Prisidente FigueiY.edo. 

f: preciso que se diga, Sr. Presidente e Srs. Senadores, 
que isso aconteceu após um movimento de clamor nacio
nal pela reaHzªção de eleições diretasjá-para Presidente 
dSJ. República. A luta memorãvel dos P:rimeiros meses 

_ deste ano, culminou com a rejeição da Emenda Dante de 
-oliveir;:~, no plenário da Câmara dos Deputados, pela 
minoria insignificante de Deputados do -PDS-Ortodoxo. 

1:: bom lembrar que os Deputados da Oposlção vot~
ram, unanimemente, pela aprovação da_ Emenda Consti
tucional que restabelecia a eleicão direta para Presidente 
~a-República. 

T~mbém é necessário deixar registrado que, uma vez 
rejeitada a Emenda Dante de Oliveira, as líderanças opo
sicionistas _fizeram o esforço possível para que o Presi
dente do Congresso, Senador Moacyr Dalla, colocasse 
e'm pauta para votação a Emenda Theodoro Mendes 

:que, de iguaf ffiodo, previa a realização de eleições dire
i taS em 1984. Todos se recordam que o ex-Governador 

Tancredo Neves e o Deputado Ulysses Guimarães, 
acompanhados pelos líderes das Oposições e da Frente 
1.íhel-"al,istiveram até mei;rrlo no Gabinete de S._Ex• para 
'rormulai- um veemente ap·elo no sentida de colocar.:-se a 
mt1'têría na- Oriem do_ Dia. 
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Infelizmente, o anseio do povo brasileiro demonstrado 
em praça pública e a obstinação dos Hderes dru; opo
sições não foi sufiCiente-para conseguir il vOtaÇão das 
diretas-jã.l\ em.irid!,lTheodoro Mendes não foi C_olocada 
em pauta precisamenfe pela reSISfência daqueles que, à
quela altura, estavam convencidos da vitória do candida
to do PDS ortodoxo no Col~io Eleitoral. 

Entretanto, Sr. Presidente e Srs. Senadores, entr_e as_ 
Convenções· partidárias e os dias de hoje, muita COTsa 
mudou. 

Consolidou-se definítiVamente a candidatura dQ ex
Governador de Mina,s Gerais, Tancredo Neves, através 
do apoio inconteste da maioria dos Governadores, Sena
dores, Deputados e Delegados ao Colégio Eleitoral~ 
podendo-se, hoje, antever claramente a sua vitória-_ na
Eleição de 15 dejan_eiro- PrOxTrilo. 

Cumpre-nos, agora juntar os esforços de todos que se 
uniram em torno da_Aliança Democrática para enfrentar 
o desafio de reordenar a vida do Pais. 

Esse desafio não é fácil de ser vencido. Os desac~tos 
destes_ últimos 20 -anos deixam um legado extremamente 
oneroso ao próximo Governo. 

O quadro político-instituc10m.d s_i!r_ã consolidado por 
uma imediata reforma cOnstitucional e, a seguir, pela 
convocação de uma Assembléia Nacional Constituinte 
que ensejará um amplo debate com todos os segmentos 
da sociedade e, então, teremos uma nova Consti_tuição 
que corresponda efetivamente aos anseios da pOpUlação 
brasileira. 

Um dos desafios estará _na reorganizaÇãO administrati
va do Estudo. Ao longo desses anos o Executivo_Fçlj_~al 
concentrou em si mesmo todo o poder discricionário da 
administração. 

O super-Ministro do Planejamento passou a controlar 
toda a máquina administrativa do Pafs. Nada se faz, 
nada se criou sem o beneplácito da SEPLAN. 

É preciso, pois, descentralizar_ o_ poder, devolvendo a 
indispensável autonomia aos demais órgãos -públicos, 
aos Estados e aos Municípios. 

Também é necessário promover, com urgência, aRe
forma Tributiiriã-reclamada por todos que conhecem as 
deficiêncías e vicíssltudes de um ·ststema-implantado há 
quase vinte anos. O atuat Governo, há dois anos ª-trás, 
cogitou de fazê-la, mas faltou-lhe fôlego. As promessas 
não safram do papel e das declarações na Imprensa. 

Sem uma revísão da politica fiscal, é impossível pro
gramar uma melhor distribuição de renda, e não haverá 
Pacto Social que possa ser cumprido. 

Do mesmo modo, Sr:. Preside_nte e :)rs. Senado_rt!$, não, 
posso crer que o atual Governo aindl:!.leve a tenn_o a pro
palada intensão de promover uma Reforma Ban.cá,ri~ d!! 
vulto,_ quando pretende fazê-la sem _a _au_diê_nda nãs! só 
dos que dependem dos Bancos_, como tambêm e, princ!~
palmente, do Congresso Nacional. Muito menos é possí
vel entendê-la quando sabemos que será imposta no fim 
do Governo e- pela via excusa do Decreto-lei. 

Assim, os tecnocratas no poder deveriaTIJ__respeitar o 
perfodo de transição que se aYizinha e deixar à equipe 
que virá o encar_go de pi'eparar·a Reforma e submetê-la 
ao Congresso Nacional e às partes direüamente atingidas· 
por ela, -

Sr. Presidente,. Srs. Senadores, o _Governo Tancredo 
Neves terã, como desafio prioritário, rifodificar in.tegral
mente a política paternalista traçada para o Nordeste 
brasileiro. Assim sendo, além de programar uma alo
cação vultosa de recursos muito superior à que é prome
tida atualmente, _estará preocupado em prender o ho
mem ao campo, dando-lhe condições de sobreviver coti
dignamente, sem que esteja sujeito às ititempêFies~do.cli
ma semi-árido. 

Desafio não menoS d_ificil de ser vencido é o de trJ.çar 
um novo p·erfil para a política agrária. O Brasil, sendo o 
terceiro produtor mundial de alimentos, tem a agriculto-
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r_a participando com apenas 11% de todo o Produto ln
terno Bruto. 

_ ~m que pese a nossa classificação no cenário mundial, 
a produção de alimentos no Bra~il não cresce há sete 

- ànos. _E$;~TnCríve"l fá to só- -não é m-aiS viável 'pOrq·ue o 
consumo de alimentos caiu vertigínÕSamente, at~ 12%, 
no meSmo Período. · --- --

~Em meados do próximo ã.no, o futuro Gàvúrlõ terá 
que-dispor de cerca de 800 milhões de dólares; Só para 
pagar a conta de alimentos importados. 

A política monetária do atual Govefno, dócil aos pro
pósitos do FMI, restringiu a Jfmite-5 inSUport'áVeis OS-fi
nanciamentos e liberou os pre-ços mínimos com valores 
internacionais. A conseqüência não pOderia ser outra: a 
innação minoU o crédito batfcário e o Governo, ao-mes
mo tempo, livrou-se do deSeffibolso para financíar o 
plantio e transferiu os encargo-s da safra ao seu Sucessor. 

Agora mesmo, fala-se -na medida demagógica de co
meçar a liberar desde já as exportaç_ões,_ ou seja: plante 
que o GÕverno garante o contr~tO (fe e}[.portiiÇãÕ. Não 
havendo _previsão oficial para aumento de plantio para 
84/85, é fácil deduzir que haverá ma"is escassez de ali
mentos e, conseqüentemente, os produtos agricolas terão 
seus preços aumentados ainda mais. 

Sr. Presidente e Srs~ Ser_mdores, n~o menos ãr<!uo será 
o -deSafiO de rest8ur-ãr o sistema edUcacionaL NeSte últi
mo ano, tornou-se de conhecimento público e dramática 
realidade das universidades braSileirãs grãças ao movi
mento grevista dos professores e funcionários em todos o 
País. t: inadmissível que tenhamos de conviver com o es
pec_tro das escolas oficia}s, em todos os níveis, que não 
dispõem de recursos, seja para sua manute-nção· e funcio
namento, seja para a remUneração- condigna do_s seus 
funcionários e do seu corpo docente. 

A Emenda do Senador João Calmon, aprovada no 
ano passado, até hoje não foi cumprida. A Srf Ministra 
da Educação continua tendo que mendigar recuisos ao 
M~nistroChefe da ~E_PLAN Secretaria de Planejarnento 
da Presidência da República. 

No _que diz respeito à poHtica salariaf dísPen-so:me de 
comen~ar o menosprezo_ do atual Governo pelo trabalha
dor brasileiro e as conseqüências resultantes: perda verti
gino-sa do poder aquisitivo, fome incremento assuStador 
dos índices de mortalidade infantil-, acetltuada concen
tração de renda, etc. 

O Governo Tancredo Neves terá que, prioritariamen
te, encontrar os meios necessários p~ra restaurar o sa
lário aviltado do trabalhador brasileiro. 

Do mesmo modo, terá de envidar ~sforços pira v-encer 
o· ctesaríO -do,_deif:mprego. Einbõra·o-s últiffio~_!lúmerOs 
dO IBGE revelam uma pequena reativação -do setor in
duSifial·· no último semestre, com uiTI · ctescimento de 
5,91% em relação a 83, o índice de emprego cresceu_ em 
apenas 5,32% e os mesmos números indicam qUe-l8% 
dos trabalhadores empregados em dezembro de 1980 e 
dispensado_s depois desta data, contin:uam, hoje, desem
pregados. isso sem mencionar o ·so.bempregó que não é 
inCluído nessas estatísticas. 

Sr. Presidente, Srs. Senadores penosa e quase impossí
vel será a tarefa de conter e reduzir o déficit da Previdên
cia Social. Esta é um~ das heranças mais desastrosas que 
o próximo GovernO herdará. Os desmandos administra
t}vos cometidos nessa área ao longo desses anos e a. au
sência total de um planejamento adequado levaram o sis
tema previdenciário à falência reco_n_hecida hoje pelo 
próprio Governo. Mas, com obstinação e credibltidade, 
conseguiremos imprimir novos rumos à política assisten
cial do Governa. 

Não menos calamitoso é o espólio do Sistema Finan~ 
ceiro de H~bitação. Correção monetária superior a 10% 
ao mê~,, f~:Chatamcnto salaria\,__inflação galopante e~s
ciindalos financeiros no sistema, são OS-ingredientes que 
levaram à inadimplência um milhão de mu~tuários que 

U!YJ dia sonharam em possuir a casa própria e que, de re
pente, viram seus sonhos transformarem-se em pesadelos 
cruéis. -

Mas, Sr. Presidente, Srs. Sen;-tdores; esse-desafio de 
restaUrâr o SiStema- Financeiro dt! H::~bitação serâ_venci
da pelo próximo Governo. 

Afinal, resta comentar· o desafio maior de modificar a 
politica econômico-financeira que é; em última análise 
responsâvel por-todo o caos dos outros setores. 

Receberemos_ o País com uma dívida exter_na superior 
a cem bilhões -de dólares. O atual Governo deve 
<Jrgulhar-se de poder dizer que fez do Brasil o maior de
vedor do mundo. Achou pouco levá-lo a essa condição e 
negociOu com os credores e com o FMI, sempre em des
vantagem para o "Brasil. Pouco lhe importou abdicar da 
soberania naCio-nã.l e submeter o País à perversa política 
do Fuiido Monetário Internacional. 

Assumindo o Poder-e restaurando os princípios funda
_ mentais de autoridade e de credibilidade pública, _l;'an
credo Neves imprimirá nOVO curso a essas neiociações e 
estou certo de que sua experiência talento e tenacidade 
nos_ levarão a vencer também esse desafio •. 

Sr. Presidente, Srs. Senadores, se é grande a_ ilossa 
preocupação com a -dívida externa, não ê menor Com re
lação à dívida interna. 

O deficit público, maior responSável pela inflação de
senfreãda, há de ser contido, custe o que custar. O_que 
não se pode é admitir conlo justificável umã:dívida inter
na que atingirá a casa dos cento e trinta trilhões de cru
zeiros no final deste ano. 

O que não se consegue _entender é o descontrole abso
luto da Administração do Banco_Central que permitiu 
um endividamento dos bancos estaduais da ordem dç 
dois trilhões de cruzeiros, levando alguns deles a uma si
tuação pré-falímentar. 
~ão menos preocupante é a situação das- empresas es

tatais que devem fechar o exercício corrente com uma 
dívida vencida de oito trilhões de cruzeiros, segundo esti
mativis da SEST - Secretaria de (t)ntrole das E_m[?re
-sas Estatais. 

o- próPrio Banco Cer.tral tem camunado seu prejuízo 
decorrente d::ls operações de compra de papéis com re

-cursos e:-; ternos, transferindo para a conta do Tesouro 
-Nacional os encargos do endivtdamento cx.t.crno. O B<ln-

co -não contabiliza a correção cambial devida sobre os 
depósitos em moeda estrangeira ocultand_p __ prejuízos_ 
avaliados em vinte e sete trHhões e cinco bilhões de cru~ 
-zeiros somente no primeiro semestre de 84. 

Conter os gastos públicos, renegociar a dh·ida externa, 
restaurar o r-espeito e a credibilidade do País é, sem dúvi
da alg_!.!ma, o maior desafio do próximo Governo -de 
Tancredo NeVes. 

-~Conseguindo e..-.se trinónio, Poderá vencer o desafio de 
deriotar- a- inflaÇão que ronda a casa dos 220% em- 84, 
devolvendo-a a níveis suportáveis para a economia na
cionaL 

Sr. Presidente, Srs. Senadores, vencer todos esses desa
fios é o firme propósito do Governo de Tancredo Neves. 
Apenas quarenta dias nos separam de sua eleição para 
Presidente da República. A esta aLtura, não há como_mu
dar as regras do jogo que não foram estabelecidas pelas 
Oposições. 

O compromisso inarredávet de Tancredo Neves é _no 
sentido do restabelecimento do pleito direto para a esco
lha do.seu sucessor na Presidência da _República. As _suas 
manifestações inequívocas de que convocará l,Una_As
sembléia Nacional Corystituinte para deliberar sobre as 
mudanças políticas, sOc_ia_is e eCorlômicas ri-o PâtS, ~ãO o
melhor testemunho de que o povo, através de seus repre
sentantes eleitos para tal 11m, é que_ vai discutir sobre a 
reatizaçàÕ das eleições dirctas ~sobre a reduç_àa do ni.an
dato presidenciaL 
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Resta-me ressaltar, Sr. Presidente, Srs. Senadores, o 
comportamento das Forças Armadas no curso do pro
cesso sucessório. No início, tentou-se insinuar interfcr~!'l~ 
elas no rumo dos acontecimentos políticos. Entretanto, a 
maioria atenta dos militares fez prevalecer o anseio que é 
seu e do povo brasileiro, qual seja, o de assegurar o cum
primento da Constituição e das leis na eleição do próxi
mo Presidente da _República. Hoje, os militares, a co~ 
meçar pelo seu Chefe Supremo, o Presidente João Bap
tista de Oliveira Figueiredo, através de sucessivos pro
nunciamentos, têm reiterado o _firme propósito de garan
tir e assegurur a preservação das instituições vigentes. 

Sr. Presidente, Srs. Senadores, o período que hoje fin
da, representa um importante marco na história do Par
lamento Brasileiro. Para o Congresso Nacional foi trans~ 
ferido o centro das decisões políttcas. Começa ele, enfim, 
a recuperar as prerrogativas que lhe foram usurpadas ao 
longo desses vinte anos de poder autocrático. Nesse sen
tido, o passo mais recente, foi a regulamentação do art. 
45 da Co_nstituição Federal. Daqui por diante, assistire
mos, certamente, a volta à peenitude de nossas forças de 
poder livre, independente e soberana. 

O Poder Judiciário, por seu turno, também dá mostras 
de que deseja ver o País reingressar ao pleno Estado de 
Direito: As últimas decisões do Tribunal Superior Elei_
toral espancaram os casuísmos que se pretendia imporá 
reunião do Colégio Eleitoral. Desse modo, creio_ flrme
mente na reafirmação da Justiça brasileira, como pode-r
autônomo disposto a fazer prevaleCer ó impéfíO das leis e 
do direito 

Finalizo, Sr. Presidente, Srs. Senadores, çonclama!{d..9 
todos os companheiros que hoje integram a Aliança--D~: 
mocrática à vigília cívica que empreenderemoS atê 15 de 
janeiro. Ao nos r!!_Unirmos, para maís um perfodo de-Ses
sões, a partir de 1~> de março de 8_5~ estaremos, firialmen
te, vivendo o limiar de uma Nova- República. 

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

O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla)- Concedo a 
palavra, como Líder, ao nobre Senador Nelson Carnej~ 
r o. 

O SR. NELSON CARNEIRO (PTB ~.RJ._Como 
Líder, pronuncia o seguírite.diSCUrso.y-::....:.. -sr:- Presidente, 
Srs. Sefladores: 

Esta é a hora de faz.~:mnos um balanço das atividades 
do Senado Federal, no ano que termina. O traço mais 
vivo foi, sem dúvida, a campanha pela sucessão presi
dencial, que a experiência e a educação política dos par~ 
tidários das duas candidaturas impediram que transpu
sessem as lindes_da boa convivência e não permitiram 
que a tribuna da mais alta Casa do Congresso Nacional 
se convertesse num pelourinho de recíprocas retaliações. 
Nem a crítica feita à decísã9 da Mesa, ao determinar que 
os delegados estaduais ao Colêgio Eleitoral fossem ~~ 
tos pelo voto secreto, ultrapac;sou os limites da polidez 
parlamentar. Decisão, diga-se de passagem, acertada e_ 
democrática._O voto ã descoberto foi .uma imp.osiç~o ã 
classe política feita pelo movimento de i 964, para eleger 
o Marechal Castello Bram:o, e contra o qual me insurgi 
no primeiro instante, deixando nos Anais as razões da 
minha abstenção. Até e.otão, todas as eleições, inclusive 
as populares desde t 930, eram secretas, por imperativo 
constitucion-al. O voto a descoberto não é_o dos covardes, 
e somente ressurgiu no direito brasileiro para policiar a 
manifestação de Deputados e Senadores, há vinte anos. 
A lei votada pela Câmara dos Deputados era omissa._e o 
acordo de cavalheiros alUora f(lito entre ]~deres, e_não, 
como devera para vigorar também nesta Casa, pelas-di
reções partidárias. A resolução da Mesa visava a preen~ 
cher uma lacuna, sem prejuízo para os que contra ela_ tão 
veementemente se opuseram e d_ela afinal se converteram 
em maiores beneficiários. Conservem , pois, V. Ex~ Sr. 
Presidente,_ .e_. demais membros Q.a Mesa a consciência 
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tr.unqUiiu. O urbítfio criou o voto a descoberto nas 
eleições para o triunfo de seus turiferários e o estendeu 
ao. e.x..1.01e do yeto para manter as decisões por ele profe
ridas contra as deliberações das_ duas Cas<t do_ Çongresso 
Nacional. 

Esta ê també_m uma hora para responder às críticas 
Ceitas ao Partidq Traba_\hjst!;l Brasileiro pçr haver cola~ 
borado com a obra administrativa do Gover_no Fig_t,~ei.re
do, sem, todavia, perder a identidade e a independência. 
Em todos os regimes pluripartídários, as coligações são 
inevitáveis. Na Ffança, até há pouCo caminhavam juntos 
o Partido Socialista e o Partido Comunista. Na Itália, o 
Partido Democrata Cristão está de mãos dadas com os 
Pai-tidos -SoCii:ifiStã e- Republicano, para manter a maio
ri>l prirJãn1e-ntar~- NOâia seguinte à Vitória do Partido So
cialista, em Portugal, o Primeiro Ministro- Mário Soares 
reunia_sua bancada à do principal Partido da oposição, o 
Social Democratico, dividindo proporcionalmente as 
responsabilidades ministeriais. No Brasil presidencialis~ 
ta, essas coligaçOeS têrii sido constantes, nos diversos pla
nos políticos. A estridente UDN teve dois Ministros no 
Governo Outra, do tranqüilo PSD, A mali.duradol!ra 
foi, talvez, a que reuniu PSD e PTB, antes de 1964. Daí 
por que injustificáVel a atoarda que se fez quando o Par
tido Trf;l_balhistu Br~sileiro somou, na Câmara dos De
putados, seus poUcos votos aos numerosris- -do ParÚdo 
O~m_pçrâtiCQ~ $Qci;L_l. E p_orque _ac~f!óu escª~sos emJ:?re~ 
ioS na: ridmfnistração federal, contra o Partido que a Sau
doSa oepUtaàa-rvette Varg-ãs r-ecoristituiu, -se lançaram 

___ ç~us e terras. Mas o castigo ~_[Tl_a cavalo. Muitos dos 
que desencad!!llram trovões e tempestades.JlQje"Se côfi
gam, na Aliança D"emocrática, não só para disputar an
tecipudamente posições políticas e administrativas, 
cOm-o- para aSSUffiir compromissos de apoiar, com seu 
voto, a futura administração. De que afinal se pode acu
s:.~r a b<~:nc_<__lda _çlo PTB? No problema institucional, de 
ac.ordo _co.m _o it~m_. expresso de seu proifama, toda a 
_ban_cada votgu_, CO!l}_ uma só exce9à0, pela aprovação da 
Emenda Constitucional_ Dante de Oliveira. Numa hora 
em __ que acredit::fYa":c;"er a -única solUção pa:ra as aflições 
CCOJl_ÓQ'lÍCa_s_ Q_o__p~Ls, ~ontribuiu com seu voto para a 
aprovação do Decreto-lei ~I' 2.065: Mas foi o PTB quem 
tomou a iniciativa de sua revogação, alguns meses de
pois, quando constatou haver sido infrutífera a solução 
l\lVitrada. Utit balanço nas duas Casa do Congresso pro
varia que, nos primeiros anos da presente iegíslatura, ne
nhUm P<irtido Sur8:erill, proporci~nalmente ao número 
de seus integ~ante"s, maior número de projetas em prol 
dos trabulhadores. Ch_eg.ou a hora de dizç-f_ ~~as ye:rda
des,_ para _responder aos que procuram, um proveito de 
suas agremiações, incompatibiHzar o PTB com os que 
constr6em.,_IJ~S s:idades e nos campos, a grandeza nacio~ 
na!. 

Seri_a injustiça riã9 reivin~i_car pãi-a o Sen_ado Federal, 
com~m tocfu~~ãõ-~-a-reviSãO, ainda que parcial, do 
Decreto-lei n~> 2.065, mas igualmente a revogação da Lei 
F-afcão; a aprov::ição -do Projeto Mauro BeOevTdes, a 
Em.endu JoãO. Calnion, q·ue C011.aúiC- maiores recursos 
para a educação, a regularização p()JítiCa dõs Munidpios 
amazonenses_, a Emenda Passos Pôrto, que abriu novas 
perspectivaS à vida administratiVã de EstadoS e Municí
pios, a exclusão da área de s~gurança das trés comunas 

nurv-)ri~~-~~~:··~~,~c~ra~?E~ç~o -de to~!:~ as co,~~~.nt~s_parti_
dárias pã.fa aprOvação de empréstimos a fim de que Esta
dose _Municípios pudessem atender às necessidades mais 
u _rg_epi~ -d~ _;\!_as po__rulações. 

Justo, pois~ _que nos rejubilemos pela contribuição que 
eSta- Casa deu -à- abútUra polítíCa-, iniciada nO GovernO 
Geisel e continuada no Governo Figueiredo, e de que 
c_onstitu.i fato digno de r~l.evo a Comissão Especial, que 
determinQU anteriormente ?- revisão da Lei de Segurança 
Nacional, expungindo-a de muitos disposítivos que jã 
não se compadeciam com a evolução democrática. E ca~ 
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minhamos para um novo período pre..<>idencíal, que a 
Nação espera não se prolongue pela eternidade de seis 
anos. 

"D,t!l)bém no campo internacional, foi do Senado qu_e 
partiram as primeiras vozes, mais tarde_ levadas aos_ban
queiros internacionais e fortalecidas pelo apoio dos Che
fes dos Executivos da América Latina, afirmando que a 
dívida ex tem~ deh;ara de ser um debate puramente eco
nômico, para se constituir um problema politico·. Aqui 
festejamos as eleições salvadorenhas em meio ao fragor 
das guerrilhas e acompanhamos com vivo interesse o 
pleito uruguaio, após longos onze anos de ditadura. 
_Condenamos a prisão e saudamos a libertação do Sena
dor Wilson Ferreyra Aedunal~r Todos nos unimQ$ e_\11 
.corr~bater a .l_onga noite_ que ~e estende sobre o nobre 
povo chile·n~.-~os.so irmão, e confiamos que, com bravu
ra e sacrifício, há de apagar, de sua história, o triste epí
sódio que enõdoa suas glori()sas tradições democrátic;i.s. 
E assistimos, interessados, a luta do Governo e do Con
gresso boliviano para -manter a normalidade democráti
ca tão durament.e conquistada. 

Devo t.(','!rmina.r, Sr, Presidente,~ e já agora o faço em 
nome do meu _querido amigo Agapito Durão- agr.ade
q;:n_do à Mesa ao Partido Democrático Social, ao Partido 
do Movimento_Democrático_ ~ra_sileiro, ao Partido De
mocrático Trabalhista-, na peSsoa de V. Ex~. Sr. Presiden
te Moacyr Dall_a, e dos Uderes Aloysio Chaves, Hum
bertO LUCena e· RÕbert_Q Satl.tfnino, a tolerânci.a e a. bon
dade que, neste agit_ado. 1984, _dispensaram a represen
tação do Partid9_ Tqbalhjsta Brasileiro. Esse agradeci
m--;tl"t-~"--- ~: e~Í:en~fYQ.-.3~-f~nciO~ários da Casa, sem ex
ceção, e aos dedicados confrades do Comitê de Imprensa 
e do Serviço de Divulgação. 

1984 ê uma página quase virada. Olhemos para frente, 
para os dias que todos desejamos tranqUilos e prósperos, 
do ano que se avizinha. Sem jogarmos pedras no que se 
despede, saudemos o que chega vestido de esperanças. 
(Muito bem! Palmas. O Orador é cumprimentado.) 

O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dal\a)- Concedo a 
palavra ao nobre Senador Roberto Saturníno, que falará 
pelo PartidO- Democrático Trabalhista. 

O SR. ROBERTO SATURNINO (PDT- RJ. Como 
Líder, pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do 
orador.) --Sr. Presidente, Srs. Senadores: 

Encerramos a pr~sente Sessão Legislativa sob o signo 
da e::.perunça. Não teremos as eleições di retas para a es
colha do futuro Presidente da República, mas teremos, 
sim-~ o· fruto dessa' memorável campanha que agitou o 
País, campanha cuja dimensão não tem precedentes na 
nossa História, a campanha pelas diretas, fruto esse que 
é- o encerramento desse perlodo da História brasileira, 
iniciado em 1964. Quando reabrirmos nossas sessões or~ 
dinárías, o Brasil terá um outro Presidente, Presidente 
escÕlhido por um prOcesso com o qual não concorda~ 
mos, mas que tivemos de aceitar diante da falta completa 
da alternativa vâ\ida, da alternativa desejada pelo povo 
brasneirõ, q-ue era a da eleição direta. MaS teremos na 
Presidência da República, escolhido pelo Colégiõ Eleito
ral, Colégio Eleitoral influenciado, impregnado da gran
de asp-irãçilo pOpular de mud<inça que permeia todo o 
Paí~~u_m homem emi~ente que, pela sua biografia, pelas 
sua.'> ~uUlidades, peta sUa ex.periência, inspira esSa espe~ 
fU:nç·a, ·qye e:§_ S~g·n·o"'Qú'e inarca'fãa reãbertura dos nossos 
trabalhos do ano p~óximo, como está marcando o encer· 
ramentó da presente sessão legislativa. Trata-se do emi~ 
iierlte braSileíiO Tancredo Neves, homem que militou 
durante ~tC$_viote an_os na oposição ao Regime de 1964, 
e que por esta razão, além das suas qualidades, levanta 
perante toda a Naç_ão brasileira uma enorme carga, uma 
en<:>rme onda de expectativas. de expectativas favoráveis, 
de um sentimento de otimismo que hoje dOmina a opi
nião pública brasileira. 
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E o desafio, que ê de S. Ex' o Sr. Tancredo Neves, que 
é do seu Partido, o PMDB, mas que é de todos n6s que 
queremos ver consolidado a regime democrático nõ Bra~ 
si!, o desafio de todo_s __ nós é exatamente o preenchimento 
integral ou, pelo menos, o preenchimento em grande 
parte dessa enorme expectativa que domina a opiriião 
pública brasileira nos dias de hoje. 

Tancredo Neves chega com grandes compromissos de 
mudanças, mudanças no campo intelectual, no compor
tamento governamental, mudanças no comportamento 
da autoridade pública, mudanças no campo sócio
econômico de um modo geral. 

Mudanças institUCionais- que se esperam:· são aquelas 
ligadas à reordenação política, jurídica, econõmic!i e sO~ 
cial do País. Reordenação esta que só poderá ser feita 
através do corpo legislativo, do corpo representativo da 
sociedade, credenciado para tal, que será a Assembléia 
Nacional ConstítU.ii'líe-a Sêr Cleifã: em 1986. Mas a eleição 
desta Constituinte exige algumas providências-firiediatas 
que, naturalmente, a opinião pública, a Nação brasileira, 
está esperando do futuro Presidente da República, tão 
logo assuma a responsabilidade de dirigir a Nação. Que
r.:> me referir à reforma do quadro partidário, à reforma 
da Legislação Pm::tidária, capaz de p-ermitir to_d_a uma 
conformação de um novo quadro partidário repreSenta~ 
tive dessa nova realidade poHtíca do _País, que é o encer~ 
ramento do período de 1964, para que esse novo quadro 
partidário vf:riha ao encontro dessa nova realidade, e que 
venha se conformai" segundo as vertentes naturais _do 
quadro político brasileiro, marcadas essas vertentes pew 
las grandes correntes de opinião .Pública que se expres~ 
sam através de ideologias ou de posições programáticas. 

t essencial que, antes da C_onstituiole, haja a reformu
lação partidádã e;-para haver essa reformulação parti~ 
dáfia, é indispensável que haja a revogação de todos es
ses dispositivos restr-itivos ·quenoje ti'i3rCãin a legislação, 
a Lei. Orgâriica dos Partidos no Brasil. 

~claro que a Nação brasileira espera do futuro Presi~ 
dente da República, tão logo tenha assumido o poder, 
que ele mesmo tome a iniciativa -de fixar ~ através -de 
mensagem ao Congresso- Nac;ional -, fixar o Próprio 
período do seu mandato, que não é um mandato ardi~_ 
nário, não é um mandato qUe tênha a legitírriidade de 
uma eleiçãO popular. Razão pela qual deve ser um man
dato de duração tão breve quanto a necessária para a 
realização das t;u~fas específicas da etapa de transição. 
A Nação brasileira espera essa iniciativa do próprio Pre
sidente da República, que fixe o período do seu manda~ 
to, tendo em vista as responsabilidades que vai assumir. 

Mudanças de comportamento governamental são 
aquelaS que dizem respeito à recuperação da filosofia se
gundo a qual o Governo, a autoridade pública é entidade 
eminentemente ética, qu·e deve respeitO às regras da ética 
e da moral, e não exclusivamente às regras da eficáCiã Cm 
relação aos objetivos que pretende atingir. 

O que queremos, o que o povo brasileiro e a Nação es~ 
pera das autoridades públicas é que esse sentimento, essa 
filosofia e essa norma de conduta sejam recuperados, 
porque, lamentavelmente, o que se assistiu, nestes últi
mos vinte anos foi uma deterioração marcada por uma 
filosofia que chegou a afirmações, ditas por personalida~ 
des de grande representatividade no meio govemamen~ 
tal, segundo as quais o· Governo seria um_ a en~idade emi· 
nentemente aética, voltada para a consecução de obj~ti
vos dentar de uma linha pragmãtica, sem maiores deve
res em relação ao cumprimento dos valores tradicionais, 
do valores aêticos tradicionais da nossa civilização. 

Mudanças sócio~econômicas. Abre esta expressão um 
imenso campo de debates, um imenso campo de reali~ 
zações que se espera desse novo Governo, presidido por 
um homein que pertenceu aos Partidos de OpoSição du
rante todo o regime de 1964, e que com a sua crítica, com 
a sua postura política combateu, combateu tenazmente, 
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todo um conjunto de políticas económicas e sociais leva
das a efeito nos últimos anos. 

O que se espera é a retomada do processo de desenvol
vitnetltci brasieleiro, mas dentro de novos padrões, den
tro de modelos de desenvolvimento que atentem mais 
para o lado social, que alarguem, que ampliem a dimen~ 
são sOcial dos objetivos propriamente económicos. Claro 
que a realização dessa retomada do desenVolvimCnto enl 
novos padrões terã que romper alguns gargalos, terâ que 
romper o gargalo da dívida ~terna,__ terâ que romper o 
gargalo da divida interna. Não é possível pensar~se em 
retomada do desenvolvimento,se tivermos que continuar 
a ~emeter ao exterior dezenas de bilhões de dólares por 
ano, a título de serviços dessa dívida pública. dessa dívi~ 
da externa, contraída segundo padrões lamentáveis e já 
muito comentados nesta Casa e na outra Casa do Con
gresso. 

É preciso que o Brasil encontre meios, e o n-ovo Go~ 
vemo, com a autoridade que terâ, certamente hâ de en~ 
contrar esses caminhos, para afirmar os seus interesses 
soberanamente, _de modo a_ esquematizar um novo pa
drão de pagamento dessa dívida, que seja compatível 
com a realidade nacional, com os recursos de que dispo
mos e com o objetivo primordial de retomada do proces
so de desenvolvimento económico do nosso País. 

É possível, é viãvel se encontrar numerosos indícios de 
uma disposição por parte dos nossos credores, e temos 
que forçar os países onde sediam~se os nossos bancos 
credores, para que entrem eles também numa negociação 
política que envolva as próprias autoridades desses paf~ 
ses, para uma divisão justa, umJL ~i visão honesta das ine~ 
vitáveis perdas desse processo de endividamento -irres~ 
ponsável, mas para o qual também eles, autoridades 
polítiCas dos países credores, tiveram a sua cora deres~ 
ponsabHidade. 

Sustentamos que isso é viãvel, que esse objetivo é 
possível de ser encontrado, e acreditamos que o novo 
Governo, com a autori_dade que terá, e com os compro~ 
missas q-Ue tem em relãção às mudanças, haverá de 
forçar o atingimento desse objetivo primordial. 

Romper o outro gargalo, o gargalo da dívida interna, 
é possibilitar o combate à inflação sem prejuízo" do Pro
cesso de crescimento. Romper o gargalo da dívida inter
na significa encontra-r _a fórmula de livrar o orçamento 
monetário, o orçamento fiscal, os orçamentos públicos 
brasileiros desse imenso, desse colossal custo que ê o ser
viço da dívida interna que o Presidente Tailcredo Neves, 
ao assumir, terá como encargo situado na ordem dos 
cem triJhões de cruzeiros; número difícil de ser imagina~ 
do, número dificii de ser escrito em papel, tal o número 
de zeros que esta cifrã exige para a sua escritura. Mas é a 
realidade, é a realidade que ele vai enco_ntrar, é a realida~ 
de que ele tem que ro-mper sob pena de inviabilizar qual~ 
quer projeto de retomada do desenvolvimento, dado que 
os orçamentos públicos brasileiros estão exauridos pela 
necessidade de pagamento desse serviço da dívida. 

Romper esses dois gargalos significa- ousar,- signifiCa 
ter a coragem de tomar soluções não ortodoxas, soluções · 
inovadoras, mas absolutamente indispensáveis para a 
concepção desse objetivo maior que é a retomada do_ de
senvolvimento. Mas retomar o desenvolvimento não sig~ 
nifica seguir o mesmo padrão adotado nos últimos vinte 
anos. Não. Retomar o desenvolvimento de forma tal que 
os frutos desse progresso sejam percebidos, sejam degus
tados também pela massa da população brasileira. Que 
haja também a pr§OcupaÇão d_a distribuição desses fru~ 
tos, de modo que todos os bras.ileiros possam ter alguma 
parcela, de retribui~ão pelo esforço, pelo sacrifício, e pelo 
trabalho que desempenham na obtenção desse progres
so, na construção da economia e da sociedade brasileira.. 

Isto vai implicar na realização -de algUmas refoim3s 
que têm que ser enfrentadas, como é o caso da reforma 
agrárfa; cOmo ê o caso da reforma do sistema tfibutârio; 
como é o caso da reforma do sistema financeiro; como é 
o caso da reforma da Previdência S_ocial; como ê o caso 
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da reforma de toda a legislação trabàlhista e sindical en
velhecida. carecendo de uma revisão completa e profun
da. 

Haverá condições políticas para isso, de vez que o Par
tido que apOia o futuro Presidente da República é o Par
tido que vem junto conosco, junto com os socialistas do 
País. pregando essas reformas e terã a obrigação de 
írriplCmen"tâ~las ou, pelo menos iniciâ~las ao curso desta 
transição delicada, desta transição tão delicada que tem 
como condição essencial para a consecução do seu obje
tivo, que é a redemocratização do País, a realização des
sas reformas para que o povo, a massa marginalizada do 
povo bram1eiro sinfa os beneficias da democracia. E ao 
sentir os· benefícios da democracia adira, de espírito, de 
corpo e de alma a esse projeto democrático e pare, de 
uma vez por todas, a acreditar em soluções extraordi~ 
nârias, em soluções baseadas na figura de algum salva
dor, de alguma pessoa que desça dos céus como um co
meta e que venha resolver os problemas do trabalhador 
brasileiro. 

É preciso que este povo acredite nas instituições demo
cráticas, e para isso é preciso que ele sinta, através dessas 
refornia-s~ ·atrãvés da mudança deste modelo económico, 
os bc;nefícios do sistema do regime democrático. 

O candidato Tancredo Neves tem compromissos, tem 
çompromissos sérios com essaS mudanças. Cabe a nós os 
que vamos apoiâ~lo - sendo ou não do seu Partido -
cobrar o cumprimento dessas promessas, cobrar a reaJi~ 
zação dessas reformas. 

As dificuldades, obviamente, serão enormes. Os inte
resses enrai~dos, estabelecidos profundamente neste 
P~S~ -hão de reagir como sempre reagiram a qualquer 
ten-tativa de_ reforma, razãQ pela qual vive o Brasil, mer
guihãdo nesse ciclo vicioso das aberturas e das ditaduras, 
!la medida em que qualquer abertura leva, ao fim de ai~ 
gum perfodo, __ aQ fim de algum tempo, à eleição de um 
Presidente comprometido com as reformas sociais, e as 
reações dos interesses estabelecidos acabam minando, 
sabotando a realização dessas reformas, criando todo 
um clima propício à desestabilização dos governos cons~ 
tituldOs. 

Assim foi a história do Brasil de 45 para cá, demons
trando claramente loda essa dialética das tentativas de 
mudança e das reações dos interesses estabelecidos; ll)as 
agora, exatamente pela memória do povo brasileiro dos 
rigores, dos horro_res e da dureza desses últimos vinte a~ 
nos, a vontade nacional se expressa de tal maneria na a~ 
ceitaçã.o do_ regime demoçrâtjco, que nós estamos con
vencidos de que chegou o momento em que o País amaw 
dureceu para a realização dessas reformas, dentro do re
gime deinocrático, cOin aceitação até mesmo dos inter~· 
ses contrariados, dos interesses profundamente estabele
cidos neste País. Esses interesses conservadores hão de 
estar observandp o que está se passando na América 
Central, o que está se passando em outros países da A
mérica do Sul, como no Peru, esses interesses hão de 
cOmpreender que chegou o momento de fazer CODI;:es
sões, concessões substanciais, concessões de substância 
em prol e em benefício da consolidação do regime demo
crático brasileiro, em beneficio do estabelecimento de 
uma-sociedade maisjusta,_mais igualitária onde a massa 
do povo brasileiro receba alguma parcela digna da sua 
contribuição -para o progresso do País. 

Esta vontade da Na@.o, ao lado das reformas, ao lado 
das mudanças, é para nós a garantia do bom suporte das 
nossas espera-nçaS, das nossaS expectativas. Mas é claro 
que as nossas dificuldades serão muito grandes, mas aqui 
estarão os Senadores brasileiros, como lá na outra Casa 
os Deputados brasileiros, os representantes do povo e 
dos El;tados a contribuir com o seu trabalho, com a sua 
Visão, com a sua comp-reenSão, com o seu espírito públi
co, para a consecução desses objetivOs. 

O -sen-ado que tanto tem contribuído e os oradores que 
passaram por esta tribuna ressaltaram a importância do 
trabalho do Senado este ano, certamente tambêm no 
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próximo ano e nos anos subseqUentes, o- Senado conti
nuará dando a sua contribuição honesta, valiosa, patrió~ 
tica para o desenvolvimento político econômico _e sod_al 
deste País. 

Os Senadores manifestam, como manifestaram ao lon
go desses anos, a compreensão, o rcconhecimento_do tra
balho desempenhado pela Mesa, pelo Presidente, em 
particular o Senador Moacyr Dalla, _como os seus com
panheiros de Mesa, por t_o_d_o o corpo de funcionáriOs da 
Casa que sempre nos apoiou enotmemente na re~lização 
desse trabalho. 

Fica aqui expresso, etn nome do meu Partido, do 
PDT, o reconhecimento também aos lfderes dos demais 
Partidos e a todos os Senadores._ que junto cono_sco en
frentaram esta luta nos_ últimos anos e enfrentarão a par
tir do ano próximo, iluminados por esse signo de espe
rança que aí está. Continuaremos nossa luta, apoiaremos 
Tancredo Neves, cobraremos seus compromissos de 
campanha e continuaremos, nós, do PDT, nós socialis
tas, aperfeiçoando a nossa proposta para a sociedade 
brasileira e compreendendo que se não é possível realizá 
-la integralmente, ê possível cobrar partes importantes 
desta proposta; sejam realizadas já, agora, no período de 
transição, presidido por -este brasileiro que tem todas as 
condições de fazê7lo, que é o eminente Tancredo Neves. 

Eram essas, Sr. Presidente, as palavras que tinha a di
rigir à casa nesta sessão memorável. Memorável, como 
eu disse, porque encerramos este perfodo sob o signo da 
esperança. Reabriremos em março próximo, também 
sob o signo da esperança, jã então ma_is ainda materiali
zado, mais concretizado com a escolha já efetivada de 
Tancredo Neves como Presidente da República do Bra
sil, no periodo históriCo de sua transição para a demo
cracia. (Muito bem! Palmas) 

O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla) ~ Concedo a 
palavra ao nobre Senador Aloysio Chaves, que falará 
pelo Partido Democrático Social. 

O SR. ALOYSIO OJAVES (PDS- PA. Pronuncia 
o seguinte discurso.) -Sr. Presidente e Srs. Senadores: 

Encerra-se, hoje, a 2• sessão legislativa da 47• legisla
tura. Há muitos motivos para uma pausa de reflexão. 
Talvez jamais se tenha vtvido, no mundo e no Brasil, é
poca mais densa de apreensões e dificuldades de toda or
dem. O mundo está em crise, não só política como eco
nômica, financeira e sodill. Vivem-se dias conturbados 
pelas paiXões e pelas lutas ideológicas exacerbadas. 

No plano económico, os pa[ses estão lutando tenaz
mente para emergir de crises sucessivas, proLongadas e 
profundas, que abalaram os alicerces dos sí_stemas e a
meaçam de destruiç~o velhas e s,ólidas estruturas. Crise 
ampla, profunda e univo;rsal, que avassalou todos os paí
ses, independente de credos ideológicos e sistemas eco
nômicos. 

O Mundo socialista, na face visível que nos apresenta, 
revela os sinais ostensivos da crise que o debilita. O mun
do capitalista, não obstante as mutações sofridas para a
menizar as asperezas da competição que lhe insita, e aS 
desigualdades chocantes que, às vezes, estimula, debate
se, perplexo, a procura de um destino capaz de conciliar 
essas virtudes, extirpando os defeitos mais graves. 

No Brasil, ao longo dos últimos anos, vivendo talvez a 
mais grave crise econômícá de sua história, porque res-ul
tou não só de_ fatores internos como, também, de proble
mas externos que escapam ao nosso controle. Não tive
mos uma .. debâcle" igual à de 1929, porque ao longo das 
últimas décadas foram montados dispositivos interna
cionais para p-revenir e remediar as Crises; métodos e téc
nicas modernos foram selecionados para defender e res
guardar as economias mais sólidas e poderosas. A déca
da de 70 não se confundiu, obviamente, com a de 20 ou 
30. Não fora isso e o mundo _teria_ mergulhado numa cri
se mais destruidora e prolongada do que a inCi3da em 
1929. Sem embargo disso, a crise ainda e8tã presente, 
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embora apresentando sinais de declínio, mas suas seqUe
las persistirão por alguns anos. 

No Brasil, tivemos de mobilizar todos os nossos recur
sos e apdar para nossa plena capacidade de criação e iril
provisação, para enfrentar as duas ondas de choque do 
petróleo; o aviltamento dos preços dos nossos produtos 
primários no mercado mundial; as tarifas e as barreiras 
alfandegárias no comércio internacional; a recessão, in
terna e externa; e o tremendo impacto da aita de jUros no 
mercado financeiro internacional. -

A lembtança está ainda bem viva desses dias terríveis 
que tivemos que_enfrentar, não só para combater a crise, 
mas também, para rebater a crítica açodada, improce
dente e malévola dos que apregoavam, como aves agou
rentas, o fim- de tudo. 

Há alguns meses, apenas, um dos temas mais discuti~ 
dos neste Senado, na imprensa, nos salões, nos lares e 
nos bares deste -imenso Brasil, era o da moratória de nos-
sas contas externas. Não era apenas uma discussão, nem 
somente o assunto de um debate ricional sobre a grave 
crise por que passava a economia brasileira, sufocada 
pelo peso de uma enorme dívida contraída no exterior, 
durante os anos de maior vulnerabildade à ameaça de es
trangulamento eXterno. Era mais do que uma discussão, 
mais do que um debate. Era uma bandeira, uma bandei
ra das oposições-· brasileiras, um grito de angústia, uma 
espécie de "Moratória Já". Este grito angustiante talvez 
tenha sido a mais bem articulad~ campanha jamais reali
zada neste País, proporcionando a esta Casa ouvir al
guns dos mais contundentes discursos de figuras expoen
tes das oposições brasileiras, com inúmeros desdo~ra
mentos em toneladas de artigos publicados na imprensa 
brasileira. O "Moratória Já" rendeu dividendos extraor
dinários e, sem dúvida, ajudou a eleger, em 1982, alguns 
ilustres companheiros nossos, hoje com assento nas Ban
cadas da Oposição, neste Casa e na Câmara dos Deputa
dos. 

Ao longo de toda essa extraordinária discussão, o Go
verno do Presidente Figueiredo parecia c_ons_tituir um
corpo dissociado, divorciado daquele grande anseio da 
soáedade~ o -~'Moi'ãtória Já". Indiferente à infernal ba
rulheira, às passeatas- porque se organizaram, eritão, 
manifestações populares em favor do "Moratória Já"
, o Governo do Presidente Figueiredo,_ pacientemeryte, 
com serena competência e pertinácia, enfrentou intenni
návds- -disc:ussões com os Seus credores exiernCis-;-coiil os 
banqueiros, com o temido FMI, com os governos com
prometidos, até à medula, na formação daquela formi
dável massa de empréstimos que se constitui o pesadelo 
dos povos do chamado terceiro mundo. O governo en-
frentou e Venceu a primeira grande- étapa da negociação 
de seus compromissos externos, realizando a extraordi-
nária proeza de reescalonar os vencimentos de uma ver
dadeira montanha de dólares. Obteve prazos de 9 anos 
_para pagamei'ito do principal e um período de graça, de 
carência, de 5 anos, para o remanejámento dos juros, a
lém de créditos novos, tudo isso resultando na fantástic(! 
soma de 2S bilhões e meio de dólares, ao término de uma 
negociação registrada pela imprensa internacional como 
a maior-negociação financeira de todos os tempos. 

O governo, assim, agiu com competência, atento aM ~ 

superiores iiltereS.ses da Nação brasileira, absolutamente 
certo de que este __ era o único caminho que nos permitiria 
ganhar tempo para recuperar o fôlego. E, também, que 
estava buscando a solução correta que nos permitiria 
reorganizar a economia inteinamente, atê o momento de 
recompor as exauridas reservas cambiais, mediante um 
extraordinário esforço de aumento das exportações bra
sileiras e a persistente obtenção de superávits em suas 
contas comerciais. O GoVerno brasileiro, pela palavra do 
Presidente João Figueiredo e de se_us Ministros da área e

·conêimica, especialmente o Ministro Delfim Netto, já hã 
dois_anos, apontava_à Nação os caminhos de sua recupe
ração económica, mostrando que o "Morã.tória Já'' er_a __ 
o ·caminho do desastre, era o convite ao suicídio, era a 
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condenação de nossas melhores esperanças de reergui
menta económico. 

O Governo foi mais longe. 
Pela palavra de seus Ministros da área econômic:.a, o 

Governo, em 1980jl98l, procurou mostrar que o cami
nho da salvação nacional ex:igia que se alterassem, pro
fundamente, as estruturas da produção de energia do 
País. E, j~ naquela ocasião, o Governo prometia 
empenhar-se a. fundo nesta mudança e.')trutural, que teria 
qu-e se reãiizar em curtíssimo prazO, como a única forma 
de livrar a Nação de seu maior constrangimento externo: 
a dependência do petróleo importado. "A questão que 
está na raiz de tudo -dizia o Ministro Delfim Netto 
numa conferência na Escola Superior de Guerra, em 
1981 -, a questão que está na raiz de tudo é a da inde
pendência energética". E asSinalava que a sociedade bra
síleira teria que abrir mão de um importante conjunto de 
obras, para concentrar os escassos recursos no aumento 
da produção de petróleo e na produção de energia alter
nativa, como o álcool e o carvão. Em junho de 1982, na 
mesma Escola Superior de Guerra, apresentou o Minis
tro Delfim Netto um quadro(*) que tenho aqui comigo, 
no qual sintetizava o problema gigantesco que a Nação 
teria de enfrentar e apontava as metas a serem persegui
das pelo Governo. :t. um quadro impressionante: a partir 
da produção de petróleo, álcool, carvão e energia elétri
ca, mostrava, então, o Ministro, o elevado grau de de
pendência em que nos encontrávamos, como a revelar a 
sinistra ameaça de estrangulamento que a economia bra
sileira vivia naqueles dias. Em 1979 tínhamos produzido 
160 mil barris diãrios de petróleo; 20 mil barris de álcool 
carburante; 30 mil barris de carvão energético. Éramos 
obrigados a importar 880 mil barris/dia de petróleo, que 
custaram 10 bilhões e 330 milhões de dólares, em 1980, 
sangrando as já combalidas reservas cambiais do País. 

Nesse mesmo quadro revelava, então e pela primeira 
vez, o Ministro Delfim Netto, os objetivos que a Nação 
teria que perseguir para se libertar da dependência exter
na. E apontava as metas que, na ocasião, pareciam im
possíVeis de serem atingidas: alcançar, em 1982, a pro
dução diária de 264 mil barris de petróleo; em 1983, a 
produção de 330 mil barris; em 1984, a produção de 405 
mil barris e, finalmente, em 1985, a meta decisiva do Go
verno do Presidente Figueiredo: 500 mil barris diáriOs de 
petróleo nacional. Acrescentando, sempre, a advertência 
de q~e este era um programa que ia custar caro, que exi
giria sacríficios e o_ aba.ndono de inúmeros investimentos 
nos demais setores da economia. Também nesse mesmo 
documento, tênho aqui as metas estabelecidas para o au
mento da produção de álcool e de carvão energético, a 
saber: o álcool teria que passar dos 20 mil barris diários 
de 1980, para 97 mil barrts, em 1984; a produção de car
vão deveria alçar-se dos 39 mil barris para 72 mil, em 
1984. 

Todas essas metas foram não apenas efetiv(!.mente ai-· 
cançadas, como ªtê mesmo superadas. No caso crucial 
do Petróleo, a produção esperada de 405 mil barris, em 
1984, foi amplamente suplantada, este ano, pois já esta
mos produzindo 515 mil barris/dia antecipando a meta 
estabelecida para o final de 1985. 

No caso do álcool, a realidade de nossa produção já 
deixou, igualmente, para trás, a meta almejada: já esta
mos produzindo '120 mil barris/dia, contra uma previsão 
de 97 mil. Tam_bém neste caso, a meta ideal foi antecipa
da de um ano. No carvão, deu-se o mesmo resultado: já 
estãirios próximos dos 90 mil barris equivalentes, contra 
umã PrevisãO-d.e-72 rriil. --

Cito todos es_ses_ dados porque eles têm muito a ver 
não apenas com os problemas econômicos que são discu
tidos nesta _Ga_sa, _com uma certa parcimônía. Cito~os 
porque _esses números têm muito a ver com o cerne da 
discussão política que hoje se processa, dentro e fora do 
CongreSso NaciOnal, na imprensa, nos lares, nas univer
sidades, em tódo esse Brasil, empolgando as emoções 
dos brasileiros. 
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Atê hoje - SenhoJ Presidente - temos assistido a 
condenação, a priori; da política e~onôtnica. Em ne
nhum momento temos tido a oportunidade de debater, 
em profundidade, a extensão dos seus resultados. A 
Nação deseja ser esclarecida sobre esses resultados e é 
nosso dever enfatizar estes esclarecimentos da tribuna 
desta Casa, esperando encontrar ouvidos atentos, tanto 
na bancada da imprensa, que com habitual proficiência 
realiza a cobertura das atividades parlamentares, como, 
e principalmente, das bancadas oposicionistas, que, ulti
mamente, mantêm um silêncio muito significatiVo sObre 
os mais recentes sucessos da política econômica-. As opo
sições - Senhor_ Presidente-~ não devem contin1,1ar ini
bidas de debater conosco, neste plenário, os extraordí
nários resultados já alcançados. 

EscreveU, recentemen-te,-um Timitre articulista da Folha 
de- S. Paulo, o Sr. Aloísio Biondi, com certa suüleza, que 
"somente os nossos economistas da_oposição não enxer
gam esses resultadus tão evidentes, porque continuam 
com o desconfiõmetro desligado, vitimas do seu Vob.mta~ 
rismo Politico''. 

Não daria o meu endosso a tão sutil observação sobre 
o comportamento de nossas Oposições. Não faz jus, cer
tamente, aos dotes de inteligência e à esmerada atepção 
com que ilustres expoentes_ das oposições nesta Casa de 
conduzem, diante do comportamento da economia. Mas 
não posso deixar de lamentar o silêncio a que se votaram 
nos meses recentes. 

O mesmo artigo traz à -luz numerosas outras infor
mações, das quais destaco um trecho realmente consa
gmdor, no qual reconhece a competência com-que se 
houve o governo Figueiredo na condução dos negócLos 
da economia: 

"Hoje, o País está exportando os bens bãsicos 
que importava até 1983. E, segundo levantamento 
divulgado pela Federação das Indústrias do_Estado 
de São Paulo, a indústria nacional, hoje, é pouquís
simo dependente de importações; para cada 100 
dólares produzidos, precisa de_apenas 7 dólares de 
bens vindos do exterior". 

Quando, na época em que a- pressurosa Oposição le
vantou a bandeira do$ "Moratória Já", esta rdação era 
de mais de 20 dólares de bens impçrtados, para cada I 00 
dólares de bens aqui produzidos pela nossa indústria. 

Realmente, é uma conctusão_ coruagradora ... 
Se nós quisermos -comparar oS giatis de dependência 

externa existentes no início do atual Gove-rno, com a in
dependêncía Cjue progressivamente obtivemos, em ape
nas cinco anos, a conclusão é fantãstic~: .. OS dados estão 
a[, dessa performance extra_ordinária realizada em_ be
neficio da Nação brasileira: colocaram-se as finanças in
ternas em ordem; controlou-se, na medida justa, o ex
pansionismo voraz de segmento de empresas estatais; 
concederam-se as prioridades corretas na área de ener
gia, d<~ agricultura, das exportações; Jimitou~se, em ter
mos reais, o volume da dívida externa; construiu-se a 
série espetacular de superãvitS na balança comercial; 
recompuseram-se as divisas e>;:aurídas, e, por fim, 
manteve-se o crédito no exterior. 

Em lugar do "Morató_ria Já'.', em lugar do radicalismo 
infantil que pregava o rompimento suicida com o mundo 
externo, em lugar da ex

1
asperação e da dor, exa_(lli?emos, 

com serenidade, a competência, a paciência para negO
ciar, a pertinácia para realizar, sem -desfalecimento, as 
mudanças estruturais que se faziam necessárias para co
locar a economia em marcha, que se faziam vitalmente 
necessárias para liberar a Nação do estrangulamen_to de 
suas contas externas. 1:: preciso que não" sõri1ente o parti
do do governo reconheça estes fatos e fa-ça jUstiça.~ pre
cisO qLie os partidOs-da oposição recOnheçam, com jus
tiça - como já começa a emergir nos seus segmentos 
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menos radicais- que a Nação brasileira deu um passo 
gigantesco, ao longo do Governo do Presidente Figueire
do, no caminho de s_ua libertação. Libertação do cons
trangimento externo, libertaç_ão das ilusões quanto à 
existência de atalhos d~simpedido_$ na rota do relaciona
mento internacional, libertação muito próxima de nossa 
secular dependência _externa de energia. 

Por isto, coloco aqui, diante de meus pares, a seguinte 
sugestão: vamos discu_tir os caminhos da libertação eco
nômica que este Pab está trilhando e não a melhor forma 
de caminhar na escuridão ... 

Nos meses que faltam para o término deste Governo, 
que soube transformar a sinistrose em esperançu -e no 
decorrer de 1985-. podemos nos permitir um amplo de
bate sobre os rumos da economia brasileira, tof'!Jan~f) 
como ponto de partida as seguintes evidências: 

t - A produção industrial vOltou a crescer e deve ter
minar o ano com uma taxa positiva de 7 a 8% sobre os 
níveis do ano passado.- __ __ - - --

2,- Sustentou-se- a=é~pans-ão d~ produção de alimen
tos. _Tfvc_mos; eSte ano, -um, a s~fra,_d~ 50 milhõeS de tone
ladas de grãOs, no Centro-Sul, e-Qe 5 milhões de_tonela
das, no Norte-Nordeste, vencendo, nesta última região, 
seis anos de seca inclemente. 

3- As exportações brasileiras mantêm-se num nível 
de 30% acima do .ano passado, g~rando saldos comer~ 
dais quejá ãtingem 11 bilhões de dólares e que devem 
chegar, ao final do ano, muito próximos de treze bilhões 
de dólares. 

4 --A acumulação dos s_uperávits comerciais permitiu 
ao pafs feconipor as suas reservas cambiais, com duas re
sultantes: 

a) fechar, com relativa folga, o bi.-1\anço de pagamen
tos de ~4: 

b) Dispensar a solicitação de dinheiro novo nas nego
ciações, visando ao equilíbrio de nossas contas externas, 
no próximo ano. h:so significa, simplesmente, que oBra
sil estancou a marcha do seu, endividamento externo. 

5 - O aumento da produção doméstica nos permite 
_antever, em futuro próximo, a auto-suficiência no abas~ 

tecimento de petróleo, atingimos, este mês a marca dos 
515 mil barris diários. É um resultado importante para 
solução dos nossos vitais problemas de energia, porque, 
pela primeira vez na história, estamos produzindo mais 
petróleo do que o que somos obrigados a importar. 

6 _-A produção. do álcool ~rburantt: prosse~ue supe
rando as metas fixadas. Já ultrapassamos os 9 bilhões de 
litros/ano, cerca de 170 mil barris/dia equivalentes de 
petróleo. Mais de I milhão de veiculas percorrem ases~ 
tradas brasileiras, consumindo, exclusivamente, este pro
duto renová~al, retirado do nosso próprio solo. 
7- Jâ- inicia~a·m a produçãO de ffiais.ene"rilcí duas das 

maiores hidrel_étricas do mundo- Itaipu e -Tucuruí -
que passam a- gerar os recursos necessários- à-amorti
zação--dos_ seus cust_Qí! de _construção. ltaipu afasta a 
ameaça de escassez __ de energia para manter o parque in
dustrial em funcionamento; e Tucuruí acrescenta a ga
rantia defi"nitiva .de plenOatendiinenlo às necessidades 
energéticas do grande norte, além de viabilizar, definiti
vamente. o programa grande CaraJás, verdadeira usina 
de divisas e de empregos para milhões de brasileiros, nas 
próximas décadas. 

8 - O Brasil, enfim, volta a se encontrar com sua vo
;ação d~envolvimenista, em bases m·ais sadiaS e se&urãs.
É um País mais forte, mais iridependente e mais organi
zado, economicamente, do que no início da crise econô
micà mundial. 

O Governo Figueiredo enfrentou o auge da crise com 
a determinação firme e pode vangloriar-se ~e_.dei~ar o 
País em condições de equilíbrio substancialmente melho
res do que as que encontrou no início do seu mandato. 

Digam o _que disserem, no futuro~ um fato é definitivo 
e está irrec_orrivelmente incorporado_à atual gestão presi-
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dencial: o Brasil deu solução aos problemas vitais no 
Ç<,l.mpo económico, realizando uma extraordinária revo
lução na sua matriz energética, reforçando a soberania 
nacional onde mais ela se encontrava ameaçada e crian
do condições objetivas para uma nova etapa de desen
volvimento ec_onômico e social. 

No phmo político, o cenário não é menos ·conturbado, 
há pouco ternpo artigo ("os golpes na liberdade") publi
cado no The New York Times, comentava o relatório da 
Freedom House no qual se afirmava que apenas 19,6% da 
população mundial vive hoje em países livres. E acres
centava, cOffie\.-idente desalento, que esse é o fndice mais 
baixo desde que a organização começou suas pesquisas 
comparativas sobre a liberdade, em 1972: Para Freedorii 
House, são "livres" 700 mUhões d_e peSsoas que vivem 
em 42 países e 19 territórios: 43,9% da população ffiun~ 
dia! vivem em países que não são livres, pCfoS Pãdrões do 
organismo-. IssO representava, à é()oca, um bilhão e 766 
milhões de pessoas vivendo em 68 países c três territóriOS 
depelidentes.- --

Decorrida uma década de anos o quadro não se alte
rOU Pi=ãticarnente. Eis uma melancólica e decepcion'an·te 
constatação. 

Na at!lalidade~ .as crises eclodem em todas as_ regiõ"es 
do mundo._ Na Ásia Ççntral, o Afeganistão ~nfrenta· o 
vexame de uma_ ocupação injusta, apoiada na força e na 
submissão cruel imposta ao seu povo; no Oriente longín
quo a-paz é ainda uma anelo dos povos do Camboja, do 
Laos_ e de oytras mtÇões; no Oriente próximo, prolonga· 
da gUerra exaure Iran e Iraque; a luta fratricída e ensan
guenta o Líbano: na América Central, a luta em Nicara
guá e El Salv:ador é apenas o sinal ostensivo de uma de
sintegração mais profunda e radical que afeta os destinos 
da América. 

Mas, no Brasil, no mesmo interregno de tempo, 
construiu-se a solução democrática que hoje ostenta to
das as suas virtuosidades na campanha da sucessão pre
sidencial que ocupa a~ atenções da Nação. 

No decurso de mandato do Presidente João FigUCire.. 
do caminhamos da revogação dos atas institucionais, 
que balisa o fun do Governo Geisel, à plenitude demo
crática que tranqtiiliza a sociedade brasileira. 

Este é -o gãlardão que consagra perante a história o 
Governo do Presidente João Figueiredo. 

A obra administrativa avulta a qualquer exame isento, 
em todos os setores da ação governamental. Estâ à vista 
de todos para contestar os cetícos e destruir a crític.a 
apaixonada e leviana. 

Mas é a restauração da democracia que assegura ao 
Presidente João Figueiredo lugar incontestável na gale
ria -doS grande.<> homens públicos deste País. O compro
misso por ele solenemente assumido perante u Nação es
tá:~~endo resgatãdo--CO~ iüCidez, irreprochável lisura e 
acendrado amor a este País, com o cumprimento de to
das as etapas do processo de redemocratização, sem per
turbação da ordem, sem descumprir a constituição, sem 
faiúif; em qUalquer momento, a seus deveres maiores de 
Chefe du Nação. -

Sr. Presidente, Srs. Senadores: 
Cfiegamos, hoje, ao fim desta sessão legislativa, que 

di_d_a__atípíca: diferente das demais pelos embates que a 
sucessã_o presidência! ensejou; diversa de suas congêneres 
pela nlaneirU 'conio Se des~nrolararii. os frabalhOS legisla~ 
tivos, mesclados de: obstrução - mais aparente do que 
real .:....=. -estimulada pela oposição, que pãrtícipou," ao 
mesmo tempo, do mais frutuoso entendimento registra~ 
do no Senado nas últimas décadas, de tal modo que to~ 
das tiS matérias foram examinadas e decidida$ pela Casa, 
sem que nada importante ficasse em- sUspenSo, 
res~~l~ari.do~s~. O pro"Jet_?.- d-e Códig~ -~ivil, qu~, após mais 
de nove anos de tramitação na Câmara dos Deputados, 
só-em meio ao segundo semestre deste ano _chegou ao Se~ 
nado, onde está sendo objeto de acurado exame que le~ 
vou em conta a natureza excepcional dessa matéria. 



Dezembro Ue 1984 DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAl. (.'>e<;üo li) 

Do Código Penal- Parte Geral- à Lei de Execuçoes 
Penais; da revis(io do Decreto-lci nY 2065 à revogação da 
chamad<.~ "Lei Falcão_"~ sua substituição por novo orde
namento jurfdico; da _Emenda Constitucional Pãssos 
Pôrto à Emenda João Calmon, ambas firmemente apoia
das pelo Partido Democrático SóCia!, dã lei complemen
tar que completa o EstatutQ da__ Micro-Empresa à lei 
complementar que regulamenta o art. 45, da Consti
tuição Federal, provimentO legislativo de indisfarçável 
importância na luta do Congresso pela restauração de 
suas legítimas prerrogatiVas; do atendimento às necessi
dades financeiras_ dos E~trukJ5_e Municípios ao Exame 
utento e criterioso de nomes de ilustres brasileiros indica
dos para integrar os mais altos tribunais do PaJs, ou de 
seus emb__aix,adores acreditados junto a P---ªlses amigos, 
além da aprovação de legislação ordinária reclamada 
pelo Poder Executivo. 

Acrescente-se a tudo isso o trabalho desenvo{vido pa
ralelamente, no Congress-o Na_c_ional, onde Diploma le
gal da envergadura da lei da informática -foi aprovada 
com a colaboração de to.dos os partidos políticos. 

Sr. Presidente, Srs. Senadores; 
Quando o Senado voltar a reunir-se em março de 

t 985, iniciaremos -nova fase da Vida política nacional. 
Ter-se-á_ realizado a 15 de janeiro, como previsto nO ca
lendário eleitoral, a eleição para Presidente da Repúbli
Ca, cU}iiPcisse solene dar-se-á a !5 de março. NoVos ru
mos, nova,s ~peranças, novos caminhos para o povo 

_ bra~ileiro. Invoqu_emos, p~is, o espírito de Natal, que é a 
festa da con(raternização e da soHdariedade cristã, assi-
_na!adt~ pelo nasçjmerl.to, em uma mangedou!a, do Filho 
de D~us, para qt!e ele ilumine ã consciênciã d-e)odos os 
brasi_leiros, reun_i_!J_do-q.s, numa profissão de fé democrá- __ 
tica •. ein favpr de~ Q-.ossa ,Pátrí~. _que precisa, mais do que 
n~nCU_;_dã_ienú-ncia; Cfa compreensão, da tolerância e do 
trUhalho fecundo de todos Õs seus nihos, para constrUir 

-defii-Jitiva.ffieilie ·os cã-minhos do progresso -e do bem
e.~tar d-e Seu -g!rinde povo. 
De~s guai=Cie o Ei"ràsill (M1:1ito bem! Palmas prolonga

das·. ·o orador é cumprimentado.) 

DOCUMENTO A QUE SE REFERE O SR. 
ALOYS!O CHAVES EM SEU DISCURSO: 

QUADRO 6 
FONTES ENERG~TICAS ALTERNATIVAS 

PRODUÇÃO NACIONAL 
(1.000 Barris Equivalentes de Petróleo/Dia) 

1980-1985 

Fonte 1980 

Petróleo 185 
Ãlcool Carburante 4l; 
Carvão Energético 30 
Energia Elétrica 719 

TOTAL 980 

O SR. PRESIDENTE (Moacyr Oalla)- Srs. Sena4o
res: 

Chegamos ao fim de uma iffiportante-}ornada de-trã: 
balho. Estou convencido de termos travado o bom çQQI:_ 

bate. 
Como era previsível, este foi um ano eminentemente 

político, marcado pelo proseguimento da caminhada de
mocrática, cujo passo maior foi a escolha dos candidato_s 
à Presidência -da República. 

Embora as indicações hajam ocorrido em âmbito par
tidário, foi no Congresso, onde os partidos políticos de
senvolvem sua ação fundamental, que se travaram os d~
bates, se fixaram as diretrizes, s_e processaram os entendi
mentos e se armaram os esquemas do processo suces- _ 
só rio. 

Tudo está pronto para o lance final, que deverá cons_t_b 
tuir um marco divisórío na História Política do BrasiL 

Seja quem for eleito, abre-se a perspectiva de_ uma. 
nova era. Era de reconstrução política, partidária, ·eco
nômica e social, caracterizada por sólidas estruturas de
mocrátiCas .. 

Preparando seu advento, todo o universo nacion~l tra-
vou uma luta paciente e tenaz, por vezes penosa e trau
mática.-

O Poder Legislativo, alvo de tantas críticas e incom
preensões, s_oube captar e traduzir os anseios- populares. 
Memoráveis batalhas foram travadas em suas duas Ca.: 
sas, tanto nas reuniões sepã.raaas- çOmo nas conjuntas~ 

Vale recordar, entre outros episódios, a luta ferida em 
torno da lei salarial, quando as pressões, por ineficazes, 
cederam lugar à negociação. E o projeto do_executi_vo, 
afinal aprovado, acabou sendo revogado por outro de 
origem legislativa. 

1981 1982 1983 
&. 

1984 !985 

218 264 32T 405 500 . 
54 63 81 97 118 
43 50 64 72 79 

790 845 92& lOIS 1!62 

1 ro5 1222 1400 1592 1859 

Esse fo_i o p-rtmeiro grande indício __ de q_ue esfe-poder 
com~çava a aQandonar sua con_dição de agente passivo, 
pãrã traduzir, de modo prático e efetivo, o querer popu

-Jar. 
E ainda está na lembrançã de todos a inesquecível ses: 

sffo_em queTo1 votada a_emenda constitucional que pre
tendi::)._ re:;.tabelecer as eleições di retas pai-a -a Presidência 
diJ. República. Embora ela não haja conseguido apro
vação na Câmara dos Deputados, por não ter sido atin
gido o quorum de dois terços, a grande maioria daquela 
Casa votou em coifsrinância Com o _çJamor do povo, Con
vocado às praças públicas por políticos de todas as_ cor
rentes_ partidárias. 

J\p encontro· do povo foi, ainda, o Congresso, ao dis
cutir, aprimorar e votar a importante lei da microempre
sa, que deverá tornar-se precioso instrumento da rec_Oris
lrução econômica e sociaL 

Mas a grande arrancada do legislativo rumo à &.ua.afi_r
riiação como poder- resultou da regulamentação do_ aJ"t. 

·_ 45 da Carta Magna, que coloca sob permanente fiscali~ 
zaçã.o da Câmara e do Senado, os a tos do Executiv_o, in
clusive os da administração indi~ta. 

Este acontecimeJito está ~estimü:lo a ter a maior reper
cussão e a gerar salutares conseqüências na vida pOlítica 
e administrativa do -país. Muitos dos temores que hoje se 
'ª"lardeiat]l perdem sua razão de ser, em face do rnstru
mental d-e_ que o Congresso passoU a di-spor ra-ra cOnter 
excessos e situar responsabilidades. 

Evidentel!lente, o Poder Legislativo não travou sozi
nho a batalha da reco_nstrução de_mocrátic_a. DentrÕ_ de 
sua órbita de c;ompetência, o poder judiciário, dirimili.do 
questões e espancando dúvidas sobre matérias de nature-
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;ca político-constit!J.cional, emprestou precio!'.a colabo
ração. 

Mas seria injusto deixar de colocar o Presidente Jo_ão 
Bap_~ist_a de Oliveira Figueiredo, como o grande e supre
mo _comandante de tod?S as forças que se engajaram na 
guúl-a pcra-con:-;trução democrática. 

Ao assumi_r o governo, ele jurou que ao fim de seu 
mandato. deixaria o Brasil sob o império da democracia. 
Hoji, jâ pode proclamar que cumpriu o juramento: 

Repito o que afir!""ei ao abrir a sessão legislativa que 
qrase encerra: a_ ninguém é lícito-, negando as evidências, 

- retirar-lhe O !:_I. diminuir-_lhe os méritos em tal empreitada. 
E isso ~asta para carre~r-lhe a _g~atidão dos conú~mporâ
neos-, cOmo é suficiente para garantir-lhe um lugar na 
história. 

Tanto isso é v~raaae, quê alguns dos mais eminentes 
homens dã" oposição lhe fazem justiça. E proclamam o 
pàpel fundamental e dedsiv:o que desempenhou, apisar 
das críticas de que foi alvo e das incompreensões de que 
foi vítima. 

Se o barco -político está chegando a bom porto. depois 
de Síngrar águas re"Volttis, em meio _a algumas pesadas 
tempestades, deve-se ao timoneiro competente e seguro. 

E para ele, para o Presidente Figueiredo, que resgatou 
a palavra empenhada. devem ser carreados os aplausos 
nacionais. 

Vemos assim que os Três Poderes, trindade onde se 
enfeixa o complexo da representatividade nacional, per
seguiram, cada um a seu modo, os ideais democráticos. 

_ ,_ p_r:-~75t~.,9 fez, _nor igual toda a sociedade, atrav~ de 
suas=-entidãdCSSCtôri;is .. repres6ntaÜvas. _ •· 

.:c. __.;:_\[a!e. toda v i ali._ deStaCJ.r a posição, a respeito a dotada 
pelas Forças Arm~das, uma das intituições permanentes 
da pátria. Não poucas-vezes foram colocadas sob sus
peiçã-o pelos _radicais dos vários matizes. No entanto, fo
rarri elas <.]Ue, voit~das--para sua missão conStitucional, 
deram.suporte à tarefa que o Presidente da República se 
propôs levar a cabo. E o fizeram com humildade, prefe
rindo a silêncio das platéias às trombetas e aos clarins. 

Srs. Senadores: 
- Se a- vitóriã democrâticil ê de todos, a luta pelo poder 
pode l~var a perigosos desvios. Os mais recentes aconte
c.imeritos,_que mar:Caiam o desenVolvimento do processo 
político, abriram profundas e extensas brechas nas estru
turas partfdórias. 

Ne.c;telirilíar da nova era, nesta alvorada de_ espe
ranças, ·impõe-se Uina prõfunda i-iformulação política. 
Mas urge que ela se proce.c;se de acordo com o ensina
mento de Rui Barbosa, para quem o poder só é cobiçável 
Como_ in~irumento da prática do 6em-comum. 

O ideal é que a eleição do dia 15 de janeiro funcione 
_como porta, que dê passagem ao ânimo de construir a 
-grandeza do futuro~ que tranque os ressentimentos e as 
frustrações do passado. Por ela jamais deve passar o 
vírus da mentalidade casuística que presidiu o ordena
mento político-jurídico dos últimos anos. O casulsmo 
traduz um vício de origem ~mtocrítica, que há de ser defi
nitivamente enterrado. 

Ensina um pensador antigo que todas as coisas mu
dam e nós com elas. Ora, o tempo ê de mudanças. Se não 
acompanharmos suas exigências evolutivas, sobretudo 
no modQ de sentir, de pensar e de agir politicamente, es
taremos perdendo o tempo. Não o nosso, mas o da pâ
tria. 

Urge tú confianÇa'-D-Os homens que nos vão governar. 
1:: mister vigiar para que não errem ou para corrigir-lhes 
os erros. Mas há que se levar em conta, que eles precisam 
de clima__ propício ·e de tempo míniffio, indispensáVeis à 
adoção das medidas claram_en~_e transparentes da vonta
de nacional. 

Entre estas, ressalta_ um novo ordenamento constitu
ciQnal. Impõe-se, todavia, que ele não- seja casuístico. A 
Carta de 46 foi elaborada cmltra_g_ ditadura de Vargas. A

1 
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de 67, emendada pelos ministros militares, foi dirigí_da 
contra o C_oogresso. t: tempo de elaborarmos uma nova 
Constituição a favor do Brasil. 

Hoje, mais do que nunca, ressoa a hora d~ reparar er
ros, com os olhos volta..dos não para o passado, mas para 
o porvir. Mal será __ que os vencidos se desesperem nas la
mentações e os vencedores se percam na imagem do êxi
to. 

O povo aguarda, com esperança, o advento de um sjs~ 
tema, onde Governo e Oposição desempenhem suas 
funções com a imaginação dos poetas, a seriedade dós 
santos, a bravura dos heróis, o ímpeto dos jovens, a _pru
dência doS anciãos. e o_ bom-senso do homem comum. 

~ tambêm nessa esperança, e-dentro desse espíritõ-, 
que formulo aos Srs. Senadores os melhores votos .de um 
Feliz Natal e de um Ano Novo repleto de felicidades. 

Mais uma vez:, cumpre~me agradecer a todos o apoio 
que recebi no desempenho da missão de Presidente. Qo 
Senado e do Congresso Nacional. 

~ patente que é impossível obter sempre o conseriso, 
quando se preside uma instituição política, oride a dissi
dêncía e o confronto de idéias são o pão de cada dia. 

Tenho, no entanto, a convicção de jamais ter decidido 
arbitrariamenTe,- si:m o respaldo das normas jurídicas, 
aliado ao peso das conveniências políticas eminentemen
te nacionais. 

Num ano difícil como _o que ora finda,_ nem sempre fui 
compreendido. Freqi!Cnlerilente, fur- Ci:ucific;a.âO, 
Atribuíram-me intenções que jamais·tive e deram como 
fatos consumados ações que jamais pratiquei. -

Razão tinha o Padre Antônio Vieira, para quem o juí
zo dos homens é mais terrível que o juíZo de Deus. Dizía 
ele que no juízo de Deús -baSta o testemUn-ho da jJY.ópría 
consciência._ E, no juízo dos homens, à cOriSdêriclit.não 
vale como testemunha. E para quem leva a Calúnia nas 
obras~ pouco importa que tenha as defesas no coração. 

Mas o Senado também é testemunha qu_e minhas con
vicções polftico-partidãriâsjamais me impedíram de_agir 
com isenção. E, rio que depe-ndeu de mim, o proc-essó 
político se desenrolou dentro da maior no:rrnaJj_dade ~se
guiu um curso de evolução natural. 

Ainda me resta a missão de presidir o Colégio Eleito
raL Seja qual for o juízo que alguns influentes setores da 
opinião púbica formem de mim, podem o Senado e a 
Nação estar certos de que vou votar nQ candidato de 
meu partido, mas vou exercer a Presidência como magis
trado. 

Desde a primeira hora, assegurei que minha conduta 
seria pautada pela constituição e PelOs Regimentos ln· 
ternos. Tenho a consciência de haver cumprido esse pro· 
p6síto. As decisões que adotei, e que foram obJeto- de re
curso para o Supremo Tribunal Federal, ioraril por este 
ratificadas pela unanimidade de votos de seus egrégios 
membros. 

Reafirmo, mais uma -vez, que não rrie afastarei dessa li
nha de conduta. A Carta Magna, os regimentos e as deci~. 
sÕes emanadas dos Tribunais Superioi-es cõmpe-teiites, 
continuarão a pautar minha norma de conduta na Presi
dência do Colégio Eleitoral c-omo a pautaram como Pre
sidente do Senado e do· Congresso. -- -

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção.II) 

E não haverá pressões que me farãp arredar dess~ ca
minho. 

Quero expressar meus especiafS agradecimentos aos 
companheiros de Mesa Diretora, que tanto me ajudaram 
na condução dos trabalhos. 

Sou grato, por igual, aos nobres líderes Aloy_sio Cha
ves, do PDS, Humberto Lucena, do PMDB, Nelson Car
neiro, do PTB e Roberto Saturnino, dâ-PDT, que sem-
pre me assistiram com espírito de cooperação.- Na Pes
soa dO Diretor-Geral, Dr. Aiman Nogueira da G_ama, 
agradeço ao dedicado corpo de funcioilárioú1ue dão efi
ciente s-uporte à -nossa-atividade parlamentar, 

'Aos representantes da.imprensa, que vigiaram nossa 
conduta mas deram ressonância aos nossos trabalhos, 
expreS;so o meu e o reconhecimento do Senado. 

E a todos, indistintamente, almejo as maiores feficida
des no transcurso das festas natalinas. (Muito bem! Pal
mas. O Presidente é efusiVam-ente cumprimiiltadO.) 

O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla)- Antes de dar 
- por enterrada a presente sessão, esta Presidência comu~ 

nica aos Srs. Senadores que as reuniões preparãtórias, 
destinadas à eleição do Presidente e- ~dos --demais 
Membros da Mesa, que diiigirá os trabalhos do Senado 
nas duas últimas sessões legislativas da presente legisla
tura, serão realizadas no dia 27 de fevereiro de 1985, 
iniciando~se a primeira às 14:30 hqras. 

O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla) - Estã encer
rada a sessão. 

, ( Lél.·tinia-se·a sessâo as 16 horas e 54 minUtos.} -

ATO DA COMILSSAQ iDtiRETORA 
N.0 27, de 1984 

A Coml.ssão Dlretora do Senado Federal, 
-no· uso de suaS atribuições :reg_lliJ._entais,_e 
à. vista da decisão tomada. na 10~e. Reuniao 
ordinária, realizada a 20 de nov,embro de 
l9ll4, ~eoolve: 

- Ait. 1.0 o Quadro de PeS.soal CLT, Ta
bela Permanente, aprovado pelo Ato n.O 8, 
de 1976, da Coml.ssão D!retora, passa a vi-_ 
gorar acrescldo de 90 (noventa.) empregos 
de Agente de Segurança Legislativa, Classe 
uA" Referência NM-18, do Grupo Ativida
des'de Alpolo Legislativo, C'ódlgo SF-AL-015. 

Art. 2.0 A Subsecretaria de !Pessoal fará 
republicar a tabela altera<ia em função do 
dlspo.sto no art. 1. 0 deste Ato. 

:art. 3.0 Este Ato entra em vigor na data 
<ie sua publicação. 

.Art: 4.0 Revogam-se is dlSpos!çõM em 
c<intrãrlo. 

sai;. da cmniasão Diretora, 5 <ie dezem
bro de 1984. - Moaeyr Dalla. - Henrique 
Sa.ntillo - J"aison Barreto - M!lton·•Ca
bral - Almir Pinto - Raimundo Parente. 

Dezembro de 1984 

A.'110 DO PRESIDENTE 
N-0 83, de 1984 

O Presidente do Senado Federal, no uso 
das atribuições que lhe conferem os artigos 
52, item 38 e 97, inciso :W, do Regimento 
Interno e de acordo com a delegação de 
competência que lhe foi outorgada pelo 
Ato n. o 2, de 1973 e re'iigorada - pelo Ato 
n.0 12, de 1983, da Com.Lssão Dlreto-ra, e à 
vista do disposto na Resolução n.o 130, de 
1980, Resolve autorizar a contratação, sob 
o regime jurídlco da Consolidação das Lel.s 
do Trabalho e do Fundo de Garantia por 
Tempo de Serviço de Luiz Renato de Paiva 
!Lima, para o emprego de Assessor Técnico, 
com o Galário mensal equivalente ao- ven
cimento do cargo DAB-3, a partir de 27 de 
novembro de 1984, = lotação e exerc!cto 
no Gabinete do Senador Carlos Lyra. 

Seilãdo Federal, 5 de dezembro de 1984. 
- l\loacyr Dalla., Presidente do Senado Fe
deral 

ATO DO PRESIDENTE 
N.• 84, de 1984 

O Presidente do Senado Federal, no uso 
das atribuições que lhe conferem os artigos 
52, item 38, e 97, lnc!.so IV, <lo Regimento 
Interno e de ac'Ordo com a delegação de 
competência que lhe foi outorgada pelo Ato 
n.• 2, de 1973, e revigorada pelo Ato n.o 12, 
de 1983, da Coml.ssão Diretora, à vista <W 
disposto na Resolução n.O 130, de 1980, re
SOlve ·autorizar a contratação, sob o regime 
i urídlco da Consolidação das Leis do Tra
balho e do Fundo de Garantia, por Tempo 
de Serviço de Francisco _Reynaldo .Amorim 
de Barros, pal'a o €nlprego de Assessor Téc
nico, 'Com 9- salário mensal equivalente_ ao _ 
vencimento do cargo :OAS-3, a partir de 4_ 
de dezembro de 1984, com lotação e exer
c!clo no Gabinete do Senador Amaral Pei
xoto. 

Senado Federal, 5' âe dezembro de 1984. 
_;::-ll'!oacyr Dalla, Pres!den te do Senado Fe
deral. 

ATO DO PRESIDENTE 
N.• 8S, de 1984 

o Presidente do Senado Federal, no uso 
de suas atribuições regimentais, resolve: 

Art. 1_o _ Fica Instituído o Boletim de 
Pessoal do Centro .Gráfico do senado Fe
deral - CEGRAF -,-a ser publicad<> sob 
a responsabilidade da Seção de Pessoal. 

Parágrafo único . O Boletim a· que s.e re
fere este Ato é órgão oficial ln terno para 
publicação de todos os atos e ratos relacio
nados com a administração do Centro Grá
fico do_Senado Federal. 

Alrt. 2.0 SOmente oo atos de provtmento 
e vacâncla de cargos e os edltais que dev~ 
ser do conhecimento público serão enca
minhados à publicação no "Diário do aon-
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gre.s.so Nacional" e, a-pós, transcrltos.no Boc 
letim de Pe.os:s:oa1. Os déma!{; atos ref~rentes 
aos servidores do Centro.Gráfioo do senado 
Federal somente terão-valldade e produzi
rão efeitos e.om a publicação no Boletim 
ora J.n.sl;lluido. 

Art. 3.0 Este Ato entra em vigor na da
ta de sua i'Ubilçação. 

Serrado Federal, 5 de dezembro de 1984. 
- Moa.cyr Dalla, Presidente dQ senado Fe-, 
dera!. 

ATO DO PRESIDENTI'; 
N.0 86, de 1984 

O Presidente do Senado Federal, no uso 
das atribuições que lhe oonfei-em os arti-_ 
gos 52, item 38, e 97, inciso IV, do Regi~ 
mento Interno e de acordo co~ a del_e·gaçã~_ 
de competência que lhe foi outorgada pel<r 
Ato n.O 2, de 1973, e. revigorada pelo AtO 
n.• 12, de 1983, ·da Comissãq Dlretora, à 
vista do disposto na Resolução p.0 130, d~ 
1980,. resolve autor:!Zar a contratação~ sob 
o regime jurldlco da Consolidação. das 'Leis 
do Trabalho e dQ Fundo de Garantia por 
Tempo <le_servrço de Antônio José de:so.u-. 

za' Machado, para o _e~go de .A.ssessQr 
. T~cuico, com o salârlo mensal equivaleri.te 
ao Vendl,Il~ do cargo D<\S-3, a partir de 

.... 1." de novembro de 1984," ootn )otação e 
exerclcio no Galiinete do Senador Lomanío 
Júnior, na;, 1.$ Vice' Presidência. ' 

Senado Federal, 5 de dezembro de 1984. 
- Lomanto Júniorl ~rimeiro Yice-_Pr&i..: 
dente, no exercício da Pr:esidência. -

PORTARIA 
N.• 57, de 1984 

O Drretor Geral do Senado Federal, no 
uso de suas atribuições e e<l'nsiderando o 
despacho autorizativo do_Presidente do Se
nado Federal no Processo n.0 012954 84 5, 
resolve .designar Reinaldo Pinto, ·T&quigra
fo Legislativo, Classe "Especial, !Referência 
NS-25, do QU:âdro Permanente ·do &nado 
Federal, para, na forma do artigo 288, ln
ciSo TX, do Regulamento Administrativo 
aprovado pela Resolução n.o 58, de 1972, e 
'de_x;ç.~ disposições legats que regem a ma
téila, conio adotados pela Administração 
do Senado Federal, freqüentar, pelo pra:w 

_ de 2. _(dois) -anos, em prorrogação, a partir 
de março de 1985, o coroo ·de M<l-Strado em 

Admin_istração _ Pública~ rio CÕml)~rative_ 

n=:va redacão_~ada_ pela Re:soluçSo 5:7/76 _dQ Sen~ô,o federal, a se-

re~ repassados ao· FUNCEGRAF .••. ~ ••..••• ~ ••••.. ~ .•••• •-t• ••• -.. ..... 

- RECtiRSOS OE-_ Ot."'RAS _FO~"'TE:S. ·~~ ••• -~~-~~~ .•••• ~-· ••••.••• ·~---· •••• ~ .._ .•• 

2. 1 - RECt:IT /..S CORRENTE:$ 

Rccei t~ Operaci_onal, c r iunda de Org3.oS- ~d. t;:-,iãc, a ser executa

da nos termo5 c:!o .§ 29~ do arti.go 4.9, do Ate n9 10, de 19ª"0, da 

Development Studies Center da State Uni
·versity of New York at Albany, em Alba;ny, 

. Nova Yorque - Estados Unidos da Amé-
rica do Norte. 

-Senado Federal, 5 de dezembro de 1984. 
_:_ Mi:nan NogUeira da Gama, Diretor Geral 

CONSELIIO DE SUPERVISãO 
.·DOCEGRAF 

Parecer sobre o Processo n.õ ..... . 
001923/84, da Diretoria Executiva. 

Versa sobre· a proposta de Orçamento ln
terno do FUNCEGRAF, .no exercício de l985 
na conformidade das discriminações cons
tantes d93 quaçlr~ I ~ V, anexos. 

A matéria foi. deVidamente instruida pe
la AsSessoria Financeira e Auditor!!' do DI-

. retor Execútivo do cEGRAF, examinada . 
pelo Conselho de Supervisão do órgão, ten
do recebido pareCeres favorãveis. 

Sendo aprovada ad referendum, _ da Co
missão Dlretora, pelo Excelenti:Ss!ruo Se
nhor senador Moacyr Dalla, Presidente do 
senado Federal. 

Brasília - 'DF, 5 de dezembro de 1984. 

&Nti.O I 

2Q. 000 50 

~~ 

CC~l..ssão :)iret"ra do Senado Fc_d·~ral .••.••••.. ··-·~-··· ..•• -, .... .., .• :-· 1.480.000 90 () 
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CONSELHO DE SUPERVISAO - CENTRO 
GPA'IOO - - - -

ATA DA 103.• REUNIAO 

AI; dezessete horas dp dia cinco do mês 
de dezembro -do ano de_ mil novecentos e 
oitenta e quatrP, na sala de reuniã<> do 
Conselho de Adminls_t;ação do Senado Fe
dera~ sob a PJ"esldêncla do Senhor Aiman 
Nogueira da Gama, por delegaç-ão do -Ex.
celentissimo Senho~ Presidente do Senado 
Federal - Senador Moacyr Dalla - pre-
sentes os Con.selhelros Lulz do Nascimento 
Monteiro, 8arah Abràhão, Luciano de Fi
gueiredo Mesquita e Aloisio iBarbcsa de 
Souza, :presentes aindSl, Rudy Maurer, Luiz 
Carlos de Bastos, Florian Auguato Coutinho 
Madruga, Maria de Nazaré Pill):leiro Car
neiro e João de- Mox-ae.s Silva, respectiva
mente, Diretor Administrativo, Dicetor In
dustrial, Dlretor Adjunto, Assessora Jurldiea 
e Assesso~·F!nance!ro do CEGRAF, reuniu-se 
o Conselho de Supervisão do c~tro Gráfico. 
do Senado Federal. Abertos os trabalhos o 
Senhor Presidente í;>aS.sou a palaV'!'a ao Con
selheiro Luiz do Nascimento Monteiro que 
apresentou parecer conclusivo sobre __ a Pro
posta do O!'l;amento Interno do Fundo do 
centro Gráfico para o exerciclo financeiro 
de 198:>. Após a apresentação do parecer o 
mesmo foi colocado em -discussão, sendo 
amplamente ·apreciado por todos os pre
sentes. Em seguida o mesmo fol apro.va.d,o. 
Passando ao·segundo Item da pauta, o Se
nhor Presidente -p~u __ a palavra, nova
mente, ao conselheiro Lulz do NliSclme!l.to 
Monteiro que ll-Ptese.ntou parecer .oobre o 
processo do CEG~ referente à Tomalla 
de Preços n.0 011/84; para aquisição de pa-
péis para impressão gráfica~ Após a con-· 
clu.são do parecer o mesmo foi colocado em 
discussão e não havendo quem se mani
festasse a matéria foi colocadj~ em -votação, 
sendo aprovada por unaulmldade. Dando 
continuidade à reunião o Senhor Presiden
te - Dr. Alman Nogueira da Gama - pas
sou a palavra ao_OOnselheiro Luiz do Nisc 
clmentQ Monteiro que apresento_u parecer, 
agora, referente à Tomada de Preços núme
ro 0010/84 do CElGRAF, para contratação de_ 
Ser-viços de recapeamento e pintura de 
clllndros _de __ má_qulnas impressoras do 
CEGRAIF. Elm seu parecer o Conselheiro 
Lulz dó Naselmen.t9 Monteiro -~• textual
mente, que o processo licitatório foi reali
zado de conformidade com a legislação em 
vigor pertinente à matéria bem como deu
se a ampla di-vulgação do Edital. Logo após, 
a matéria foi colocada em discussão, sendo 
amplamente debatida por todos _os pre®n
tes. Em .seguida a mesma foi colocada em 
votação, recebendo votos fa .. ;orá.veis à sua 
apro-vação por todos os Conselheiros. Nada 
mais havendo a tratar agradecendo a pre
sença de todos, o Senhor Presidente - Dr. 

· Aiman Nogueira da Gama declara encer
rados 011 trabalhos e, para consta1.1, eu, Mau
ricio Sil-va, Secretário deste Conselho de Su
per-visão, lavrei a presente Ata que, depois 
de lida e aprovada, será assinada pelo Pre
Sidente e demais membros- Bl"liSilia., 5 de 
dezembro de 1984. - Aiman Nogueira da 
Gama, Presidente - Luiz do Nascimento 
Monteiro, Membro- Sara.h Abra.hã.o, Mem
bro - Lucia= de Figu.eiredo Mesquita, 

. Membro . - AlOisio Barbosa de Souza, 
Membro. 

ATA DA 104." REUNIAO 

AB dezenove horaa do dla cinco do mês 
<1e dezembro do ano de mil novecentos e 
oitenta e quatro, na sala de ~eunlões do 
Conselho de .Admlnlatração do SenadP P'e
deral, 80b a Pre&dênela do ~or Alman 

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção ll) 

Nogueira da Gama, por delegação do Ex
celentisslmo Senhor Presidente do Senado 
Federal - Senador Moacyr Dalla - pre
sentes· os Conselheiros Lniz do Nascimento 
Monteiro, Sarah Abrahão, Luclant> âe Fi
gueiredo Mesquita e Aloisio .Barbosa de 
souza, presentes, ainda, Rudy l,!aurer, 
Luiz Carlos de Bastos, Florlan Augusto 
.Coutinho Madruga, Maria de Nazaré PI
nheiro carneiro e João de M<Jraes Silva, 

--- respec_tivamente, Diretor Adminlstrat~vo, 
__ Diretor Industrial, Diretor Adjunto, Asses

sora Juridica e Assessor Flnancett:o do 
CEGRAF, reuniu-se o Conselho de SUpero_ 
visão do Centro Gráfico do Senado Federal. 
Abertos os trabalhos o Senhor Presidente -
passou a palavra ao conselheiro Lulz do 
Nascimento Monteiro que apresentou pa
recer _favoráv_el sobre a S~provaç~ da ;Elre$
tação <!e Contas do CEGRAF, referente ao 
3.0 trimestre de 1984. Após a conclusão do 
parecer, o mesmo foi amplamente debatido 
por todos os presentes. Logo após, o Se
nllor :Presidente - Dr. A!.man Nogueira da 
Gama ..:.. colocou o ~lf.Ql.O em v~taç_ão~ ~n-

- do; a seguir, apro-vado por unanimidade. 
Nada mais havendo. a. tratar, agradecendo 
a presença de ,todos, o Se$r :PresldeiJ.te --: 
Dr. Aiman Nogueira da Gama -~deClara, 
encerrados -os trabalhos_ e, ~para· constar, 

_ eu, Mauricio Silva Secretário desJ,e Con
selho dé Supervisão, lavre! a presente Ata 
que, -depols de lida e apro,-ada, será assi
nada pelo Presidente-e demais membros. _ 
Brasllla, 5 de dezemb~;o de 1984. - Aiman 

- Nogueira da Gama., Presidente - Luiz do 
Nascimento 1\lonte-iro, Membro - Lttciano 
de Figueiredo Mesqulta, Membro - Sarah 
Abra hão\ Membro -- Aloisio Barbosa d~ 
Souza, ~~mbro . --

PROCESSO Nt[MERO 001861/84 

.Após receber parecer fa-vorável do Con
selho Supervisionado do_ Orgão a Prestação 
de Contas do centro Gráfico do Senado Fe
deral - referente ao 3.0 trimestre de 1984 
- foi apro'l_ada~ad referendam_ da_Comis
sao Diretora, pelo Excelentisslmo -Senhor 
Senador Moacyr Dalla, !Presidente do Se
nado Federal. 

- Brasllla, 5 de dezembro· de 19M. - Aiman 
Nogueira da G~, Dlretor-Geral. 

G1R.UPQ ~ DIA UINIAO 
:IIN'I'ERiE'AlRlLAMENII'Mli 

!ll.eunião da Comissão Dlretora, 
Reallzada em 23-10-84 

Ai; dez horas do dia -vinte e três de outu
bro do ano de mil novecentos e oitenta e 
quatro, reúne-se, em- .sua Sede, a Comissão 
Dl"etora do Grupo Br.asllelro da União rn
terparlamentar, presentes os Senhores De
putado Edlson Lobão, Presidente, e Sena
dores José Llns, Primeiro-Vice-Presldente, 
é Humberto Luce_na, Segundo-VlcecPres!
(Dente. Ausentes, por moti-vo justificado, os 
Senhores Deputados Sebastião Rodrigues 
Júnior, Secretário, e Afrisio VIeira Ll.ma, 
Tesoureiro_ Ha-vendo número legal, o Se-· 
nhm" Presidente declara abertos os traba
lhos ie comunica que, em razão da ausên
cia do Secretário e de seu substituto .legal, 
nomeia Secretário ad hoo da presente reu
nião a Assessora do Grupo,_'lielo!.sa de Sou
za nantas. Prossegulndo, sua !EXcelência 
submete aos presentes o pedido de filiação 
formulado pelo Senhor Deputado Arlldo 
'11eleo!, o que é apro-vado. Nada mais ha-ven
do a. tratar, suspende-se a sessão para que 
se lavre a Ata. Reabertos os trabalhos, é a 
mesma Ilda e ãprovada. !'lu, Heloisa de S<>u
"" Dantas, Secretário ad hoc, lavre! a. ,pre
sente Ata, que irá à publicação. 

SECRETARIA GERAL 
DA MESA 

RESENHA DAS MATÉRII~S A.PitECIADAS 
DE L 0 A 30 DiE NOVEMBRO 

(A!RiT. 293, INC!BO [!, DO 
-lllElGWENTO J!NTERJN"Ol 

. PROJE'Í'OS APROVA[)OS 1': 
ENOAM!NHADO'S A ISANÇAO 

Projeto de Lei da Câmara n.0 152, de 1984 
(n.o 3.002/84, na Casa de origem), de lni
clativa do -Senhor Preside'!l te da Repúbli
ca, que aiter:a vantagens dos cargos que es
i;leclflca. Sessão: 7-11-84. (Extraordinária.) 
- iProjeto <!e Lei da Cámara n.o i 70, de 1984 
(n.0 3 _ 738/84, na Casa de origem), de ini
ciativa do Senhor Presidente da R!epública, 
que altera a estrutura da categoria Fun
Cional de Fiscal de Tributos de açúcar e AI
coo!, do Gru_po-Tr!butação, Arrecadação -e 
FisCalizaçãO, e dá outras providências. Ses
são: 7-11-84. (:Extraordinária.) 
~jeto de LeÍ da Câmara n.0 260, de 1983 

(n.O 659/83, na Casa de origem), que con
S,idera Patrimônlo Histórico Nacional a ci
dade de Oametá, Estado do Pará. Sessão: 
13-11-84. (Extraordinária.) 
-_ Projeto de Lei da Cámara n.o 205, de 1984 
(n.0 3.477/84, na Casa de origem), que a! 
tera as contribuições dos segurados obriga 
tórios do Instituto de Previdência dos Con
gress!.stas-IPC, o valor das pensões, e dá 
outras providências. Sessão: 13-11-84. (Ex
traordinária.) 

Projeto de Lel da Câmara n.O 1!):( de 1983 
(n.0_~.738/80 .. na Casa de origem), queJns
titul o Mérito Musical e Popular Luplc!nlo 
Ro<!rfgues, e dá outras providências. Ses
são: 14-ll-84. (IEXtraord.Jnárla.) 

Projteto cl!é Lei da Cãmara n.o lõ3, de 1984 
(n.O L 771/83, na Casa de origem), de Ini
ciativa do Senhor Presidente da IR.epúbl!
ca,. que ~llt..Qriza a reversão ad ~unlcipio 
de São Frà.nci.sco do Sul, Estado de Santa 
Catarina, doo terreno que menciona. Ses
são: 14-11-84. (Extraordinária.) 

Projeto de lJel do Senado n.O 205, de 1984-
'DF, que altera a estrutura da Categoria 
J;lunclonal de R>icó~ do ~-Outras 
Atividades de Nivel SUperior de que trata 
a Lei n.0 5,920, de 19 de setembro de 1973, 
e dá outras providências. Soosão: 14-11-84. 
(:Extraordinária.) 

Projeto de Lei do Senado n.O 121, de 1984-
DF, que dispõe sobre o !Estatuto dos Poll
cials-U\1111tares da Policia !Militar õo Distri
to. :F'ederal, e dá outras providências. Ses
são:- 20-11~. (!Extraordinária.) 

Projeto de Lei da Câmara n.0 277, de 1983 
(n.0 1.848/83, na Casa de origem), que dis
põe sobre a alteração do Quadro Pernla-
nente da Se.ID'etaria do Tribunal Regional 
Eleitoral do Estado de São Paulo e dá ou
tras providências. Sessão: 21-H-84. (Extra
ordinária.) 

Proj'l>to de Lei da Câmara n. o 194, de 1984 
(n.0 3.048/84, na Casa de orig!em), que <!Is
põe sobre a inclusão nas Tabelas ?erma
nen tes dos órgãos da. Adtnin!stração ·rureta -
e <le suas Autarquias dos a.tua!.s ocupantes 
de empregos Integrantes de Tabelas E."ll"
clais. Sessão: 21-11-84. (!Extraordinária.) 

!E'roj~ de Lei da Oámara n.o 75, de 1983 
(n.o 4.8l>S/Bl, na oasa <!e origem), que dls
põe sobre a regulamentação da profissão 
de Museólogo. Sessão: 21-11-84. (!Extraordi-
nária.) · 
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ProJeto de Lei do Senado n.O 153, de 1S84-
0F, que estima a Receita e fi= a Despesa 
do !Distrito Federal para o esereício finan
ceiro de 1985. sessão: 21-H-84. (!Extraor
díuã.rta.) 

:?rojeto de Lei da Câmara n.0 18, de 1004 
(n.o 2. ~14/83, na casa de origem), que al
tera. dll!pooitlvos do Dllereto-lei n. 0 29, de 
U de novembro de 1966, que suprime a eon
ce&são de abatimentos de passagens e fre
tes no transPOrte aéreo, dispõe sobre a re
quisição de transporte, I!mlta a concessão 
de passa<rem ou trete aéreo gratuito ou de 
cortesia, "e dá outras providências. se.ssão: 
22-11-M. (!Extraordinária.) 

Projeto de Lei do Senado n.0 34, de 19'19 
(n.0 4.050/80, na -Câmara dos DeputadOs), 
de autoria do senador Mauro Benevides, 
que dispõe sobre o processo de flseallzação, 
pela Oâmara dos Deputados e pelo Senado 
l"ederal, dos Atos do Poder !Executivo e os 
da A<lllr!nllstraçãol _l'ndlreba. ~: .... 
22-11-84. (!Extraordíuária.) 

Projeto de Lei da Oâmara n.0 211, de 1984 
(n.O 4.217/84,.na casa de origem), de !nl
ciatlva do Tribunal SUperior do Trabalho, 
que dispõe sobre a estrutura das Categorias 
Funcionais do Grupo-Atlvidades de Apoio 
JUdiciário da Justiça do Trabalho, altera 
dispositivos pertinentes, "' dá outras provi
dências. Sessão: 23-11-84. (!Extraordiná
ria.) 

Projeto de Dei da Câmara n.0 173, de 1984 
(n."' 4. 001/84, na Casa de origem), que dis~ 
põe sobre as medidas de proteção, amparo 
e fomento à.s atlvidadles eoonômlcas e à.s vi
timas das enchentes no IE{;tado de santa 
Oatarlna. Sessão: 23-H-84. (!Extraordiná
ria.) 

Projeto de Lei da Câmara n.0 211, de 1983 
(n.0 4.112/80, na Oasa de origem), qUe 
acrescenta parãgrafo fuúco ao art. 3.o da 
Lei n.0 1.060, de 5 de feV!el'elro de 1950, que 
trata da assistência_ fudlciár!a aos nece.ssl
tados. Sessão: 26~11-84. 

Projeto <!e Lei da Oâmara n.o 180, de 1984 
(n.0 4.025/84, na oasa de origem), que re
ajusta os valores de vené!mentos, sàlár!os 
e prorentos dos. servidores da Câmara dos -
Deputados, e dá ·outras providências. Ses
oão: 26-11-84. (!ExtrB.ordinãrla.) 

iProjeto de Lei da Câmara n.0 217, de 1984 
(n.0 2.412/83, -na Casa de origem), que in
troduz modificações na Lei n.0 5.202, de 8 
de junho de 1967, que dispõe sdlo\:-e a pres
tação do serviço milltar pelos estudantes 
de Medicin&, e dá <:;titrlts providências. ses
são: 27-11-84. (!Extraordinária.) 

Projeto de Lei da Câmara n.0 161, de 1984 
(n. o 2.684/83, na oasa de origem), de lnl
ciatlv:a do Senhor Presidente da República, 
que autoriza o 'Poder -ecutlvo a abrir, ao 
Ministério d& Educação e Cultura, o crédi
to especial atê o l!mite de Cr$ 2.618.723.000 
(dois bilhões, seiscentos e dezoito milhões, 
setecentos e vinte e três mil cruzeiros), pa~ 
ra o fim que especifica . .sessão: 27-11-84. 
(!Extraordinária.) 

:?rojeto de Lei da Câmara n.0 113, de 1984 
(n.0 -2.682/83, na casa de-origem), de Ini
ciativa do Senhor Presidente da :Riepúbllca, 
que dispõe sobre a Busc& e Salvamento de 
VIda Humana em Perigo no !Mar, nos Pos
tos e na.s Vias Navegáveis Ilnteriores. Ses
são: 28-11-84. (Extraordinária.) 

Projeto de Dei da CàmaTa n.0 154, de 1984 
(n.O s.m9/81, na Oasa de origem), que dis
põe sobre a l'en.são Pollc!al-lMilitar das Po
licias MUltares dos Territôr!os Federais do 

Amapá e de Roraima, e d_á outras providên
cias. Sessão: 28-1!-84. (iExtraordlnárla.l. 

<ProJeto de Lei da Cámara n.o 38, de 1984 
(n.o 1.'767/83, na Casa de·ortgem), que au
·toriza a reversão ao :Municipio de Rio Pom
ba, Estadó de Minas Geralo, do !.móvel que 
menciona. Sessão: 29-11-84. <Extra.orâiná
r!a.) 

!Projeto de Lei da Cáma.ra n.0 206, de 
1004 (n.0 3.008/84, na oasa de origem), de 
Iniciativa do Senhor Presidente da Repií
bl!ca, que altera a estrutura da Categoria 
Funcional de Meteorologista, do Grupo-Ou
tras Atlvidades de Nível Superior, e dá ou
tras provldêncl.as. sessão: 29-11-84, (EX
traomtnãrla.) 

Projeto de Lei da Cã.mara t\.o 44, de 1981 
(n.0 587/79, na casa de or!geni1,"1l111!' 'l[eda 

aos velculoa de Cómunlcação de massa (rá
dio, televisão, cinema, jornais, re•'lstas, 
cartazes, anuários ou qualquer outro tipo 
óe pub!lcação) aceitar a autorização ou a 
veicuiação de anúncloo e de .comerciais que 
não oej am negociados, produzidos, filmados, 
gravados, copiados - Imagem e som - por 
profissionais e etnll>resas brasileiras. Ses
são: 30-11-84. (Extraordíuãrla.) 

Projeto de Lei da Cãm:ara n.0 130, de 1984 
(-n.0 2.769/83, na Casa de origem), de ini
ciativa do Senhor Presidente da República, 
que altera dispositivos do Decreto-lel. 
n.O 7. 001, da 21 de Junho de 1945 - Lei de 
Falências. Sessão: 30-11-84. <E><traordiná
$) 

-!?Crojeto de Lei da Oâmara n.<> 207, de 1984 
(n.o 3.'108/84, na Casa de origem), de ini
ciativa do Senhor Presidente da Repúbllca, 
que autoriza a participação, em Oom!.ssão 
de Il),quérlto, de servidor ocupante de em
prego permanente, regido rpela OonsolJ.dação 
das LeiS do Trabalho, aprovada pelo Decre
to-lei n.0 5.452, de 1.o de maio de 1943. Ses
são: 30-11-184. CE:xtraordíu:3,r!a.) 

Projeto de Lei da Câmara n. o 242, d<> 
1984-0om,plem.entar (·n.o 154/84, Oomple
mentax, na Oasa de origem), de ln!ciativa 
do Senhor Presidente da República, que es
tabelece normas Integrantes do Estatuto da 

-_Mlcroempresa, relativas à isenção do rm:. 
wsto sobre Circulação de Mercadorias -
reM, e do Imposto sobre Sérvl.ços - ISS. 
Seosão: 30-11-84. (Extraordinária.) 

PROJETOS APROVADOS E 
ENCA.MlNBADOS A l"RROMULGAÇAO 

:Projeto e Resolução ·n.0 73, de 1984 (Co
misSão de Economia) , que a utor!za o Go-
verno do Estado do Espírito Santos a ele~ 
var, temporariamente, .os. parâmetros !lxa
·doo pelo Item m do li.rt. ~.0 da Resolução 
n.o 62, de 28 de outubro de 19'1'5, modificada. 
pela Blesolução n.o 93, de H de outubro de 
1976, ambas do Senado Federal, de modo a 
permitir a lnterveu!êncla do Estado em. 
operação de crédito no montante de Cr$ 
67. 729.172 .U3 (sessenta e oete bilhões, se
tecentos é vinte e -nove milhões, cento e se
tenta e dois mil, cento e trinta e três. cru
zeiros). Sessão: 13-11-84. (Extraordinária.) 

!PrOjeto de Resolução n.0 14, de 1984 (00-
:!u!ssão D!retora), que altera Os arts. 512, 
513 e 514 do Regulamento Adtn!nlstr~>tlm 
do Senado Federal, aprovado P""a Resolu
ção n.o 58, de 10 de novembro de 1972, e dá 
outras providências. Sessão: 14-1'1-84._ (Ex-

- traordlnár!a.) 

Projeto de Resolução n.0 77, de 1004 (Co
missão de Legislação Social), que autoriza 
o, Governo do Estado do Pará a alienar à 
:Oendê do Pará S.A. - DENPABA, Agri
cultura, l'ndústria e Comércio de Oleagl.no-
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sas, texras públicas situadas no :MUnlcipiO 
de Acará, naquele Estado, medindo aproxi
madamente 22.700 (vl,nte e dois mil, sete
centos e sessenta) hectares. Sessão: 
20-11-84. (Extraordinária.) 

!Projeto de Decreto Legislativo n.o 41, de 
1983 (n.0 32/83, na Câmara dos Deputados), 
que aJ)rova a reforma de Iraihy Moatinho, 
alu:no da Escola Prepara!tôr!a de Cadetes de 
Fortaleza-C'E, do Minlstêrto do Ex:érc~to. 
Sessão: 21-11-84. ,.(Extraordinária.) 

Projeto de Decreto Legislativo n.0 6, de 
1984 (n.0 24/83, na Câmara dos Deputados), 
que aprova o texto do Acordo B'âslco de 
Cooperação 'I'éenicá entre o Governo da 
Repúb!lca Federativa do Brasil e o Governo 
da Repúbl!ca COOperativista da Guiana, ce
lebrado em Georgetown, a 29 de janeiro de 
1982. Sessão:_ 21-11-84. (Extraordinária.) 

Projeto de Resolução n.0 59, de 1984 (Co
missão D!.retora), que altera o Regulamento 
Administrativo do Senado l"ederal e dá ou
tras providências. Sessão: 21-11-184. (Ex:
traorcUnár!a.) 

Projeto de Resolução n.0 82, de 1984 (Co
missão de Econotnla), que autoriza o Go
verno do Estado do Rio Grande do SUl a 
elevar em Cr$ 142.370.402.394 (cento e 
quarenta e oito bilhões, .trezentos e setenta 
milhões, quatl'IOcentos e -três mil, trezentos 
e noventa e quatro cruzeiros) o montante 
de sua divida consolidada. Sessão: 21-11-84. 
(Eitmordlnár:la.) 

Projeto de Resolução n.0 83, de 1984 (Co
missão de Econom1al que autoriza o Go
verno do Estado do Rio de Janeiro a elevar 
em Cr$ 1.145.050.00o (um .bilhão, cento e 
quarenta e cinco .~ e cinqüehba mil 
cruzeiros) o mon.tente c!<çsua divida conso
lldada. Sessão: 21-11-84. (Ex:traord!nãrla_,J__ 

- PrOjeto de Resolução n.0 'TO, de 1984 (Co
missão de Economia), que autoriza a Pre
feitura Munlcipal de AMenas, Estado de 
M!D.as &>tais, a contratar· operação de crê
dito nx> valor de Or$ 1.220.001.420,69 (um 
bilhão, duzentos e . vinte milhões, um mil, 
quatrocen·tos e _vinte cruzeiros e sessenta e 
noVe-eentavosl. Sessão: 22-11-84. CExtraor
dlnár!a.) 

ProJeto de Resoluçao n:O 85, de 1984 ( Co
missão de Finanças), que autoriza o Go
verno do Estado da Pa.raiba a realizar ope
ração de empréstimo externo no valor de 
US$ 60,000,000. Oó (sessenta milhões de dó
lares), destinado aQs !PrQgraJn.as de ImPlan
taçãO e Melhoria do Sistema Vlár!o e d~ 
Irrigação. Sessão: 22-11-8!!. (Extraordiná
ria.) 

Projeto de Eesolução n.0 86, de 1984 
(Comissão de Finanças), que autoriza o 

Governo do Estado de C'olás a Iieal!zar ope
ração de emprêstlmo externo no valor de 
US$ 80,000,000.00 (oitenta milhões de dóla
res) destinado a financiar o Programa. de 
ltnpiantação e Pavimentação da Rodovias 
Alltnentadc>ras. Sessão: 22-11-84. (Extraor
díuária.) 
~ Projeto de -Decreto ~latlvo n.0 4, de 
1982 (n. 0 1111/83, na Câmara os Deputados), 
que aprova o texto da Convenção sobre a 
Proteção Física do Material Nuclear, assi
nado em VIena, a 15 de maio de 1981. Ses
são: 23-11-84. (Ez:tra.ord!nárfa.) 

Projeto de Resolução n.0 89, de 1984 
(Comissão de Finanças), que autoriza o 
Governo do Estado do Pará a garantir em
préstimo externo a ser contratado IJelo De
partamento da Estradas de Rodagem, da
quele Estado, no valor de US$ 21,00o,OOO.OO 
(vinte e um milhões de dólares). sessão: 
23-11-84. (El<traomtnária.) 
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Projeto de Resolução 7!.0 98, de .. !984 
(Oomlssão de Ftilanças): que autoriza. o ao-
vemo do Estado do Espfrlto Santo a con
tratar operação de ernpréstJ.mo extemo, no 
valor de US$ 10,000,000.00 (dez mU:hões de 
dólares), destinada à I_iquldação dos com
promissos externos, relativos ao exercic10:·~ 
de 1984. Sessão: 27-11-84. (Extraord!tlária.) 

iProJ e to de R.esol ução n. o 16, de 1984 
(Comissão de Economia), que autoriza o 
Governo do Estado da Bah!a a contratar 
operação de crédito no valor de_ Cr$ 
'135.112.897 (seteeentos e ·trinta e cinco mi
lhões., cento e doze mil, oitocentos e noven
ta e sete cruzeiros). Sessão: 27-11-84. (Ex
traord!.nária.) 

Projeto de Resolução n.~ S7, de 1984 (Co-· 
missão de !Economia), que &1J,toriz~ ~o Go
verno do Estado da Paraiba .a elevar, 
temporariamente, o parâmetro fixado pelo 
item m do art. 2.~ da Resolução n.O 62, de 
2S de outubro de 1975, mod!!!cada pela 
Resolução n.0 9S, de H de outubro de 197&, 
ambas do Senado Federal, de modo a per
mitir o registro de uma eml.s.são de 
1.700.000 (um· m!lhão e setecentas m!l) 
Obrigações do Teoouro do Estado da iParai
ba, Tipo !Reajustável - ORTE'B, equiva
lente a Cr$ 24.&53.830.000 (vinte e quatro 
b!lbões, oitocentos e clnqüenta e três mi
lhões, oitocentos e trinta mil cruzeiros). 
Sessãó: 27-11-84. (Extraordinária.) 

Prcjeto de Resolução n.<>_ 99, _de 1984 
(Corol.ssão de Finanças), que autoriza o 
Governo do. Estado de Mato Grooso do.Su! 
a real!zar operação de emprést!ino externo 
no valor de US$ 35,000,000.00 Jtr!nta e cinco 
milhões da dólares), destinado ao Programa 
de Investimentos daquele Estado. Sessão: 
27-11-84. (_Extraordinária.) 

ProJeto de Resolução n.o 100, de 1984 
(Comissão de Economia), que aUtor!za o 
Governo do Estado do Rio Grande do SUl a 
elevar em Cr$ 90.310.5&8.007 (noventa bi~ 
l:hões, trezentos e. dez milhões, qu!nhentos 
e oitenta e oito mil e sete cruzeiros) o 
montante de sua divida consolidada. ses
são: 27-11-84. (Extraordinária.) 

Projeto de Resolução n.0 101, de 1984 
(Comissão de Economia), que autoriza _o 
Governo do E,<ltado de Minas Gerais a eon
tratar, com hase na R.esoluço n.0 62, de 1975, 
do senado Federal e na Resolução n;o 923, 
de 1934, do Banco. Central do Bras!J, 9pe
rações de crédito no montante equ!valente 
a US$ 115,333,693.05 (cento e quinze mi
l:hões, ·trezentos e trinta e três mil, seiscen
tos e noventa e três dólares e cl,nco ce'!lta-. 
vos), Junto ao Banco do Estado de :Mln03 
Gerais S. A. e ao Banoo de crédito ReaL®. 
Minas Gerais S.A. sessão: 27·1'1"84. <Ex
troordinária.l 

Projeto de Resolução n.o 102, de 1984 (Co
missão de !Economia)' que autoriza o aoc
verno do Estado do Rio de .Fanelro a con
tratar, com base na IRJesolução n.o 62, de 28 
de outubro de 1975, do senado Fedet'lll e na 
Resolução n.o 923, de 17 de maio de 1984, 
do Banco Central do Brasil, operações de 
crédito no montante equivalente ~a_ US$ 
16,562,894.80 (dezessels milhões, qu!nhen~ 
tos e sessenta e dois mil, oitocentos e no
venta e quatro dó!arEis e oitenta centavos). 
Sessão: 28-11-84. (Extraordinária.) 

Prcjeto de Rlesolução n.O 103, de 1934 (CQc_ 
missão de !Economia), que autoriza " Pre
feitura Municipal de iltecife, !Estado de Per
nambuco, a contratar operação de erédlto 
no valor de Cr$ 9. 728.927. 78G (nove bilhões, 
setecentos e vinte e oito milhões, novecen~ 
too e vinte e sete mil, setecentos e~ oitenta 
cruzeiros). Sessão: 2&-11-84. CExtraord!ná
ria.l 

Projeto de !Resolução n.0 104, de 1984 (Co
mls·S~OO Economia), que _autorlea o ,Gci-: 
vemo do .Estado de Santa Çatarina a -ele
var em Cr$ 6. 790. '138. 566 (seis l>llhões, se
tecentos e noventa m!lhõei, setecentos e. 
trinta e oito mil, qu!nhlentos e sessenta e 
sels cruzeiros) o montante~ de sua divida 
e<mSO!ldada. Sessão: 28-1:1-84. (lExtraordlc 
nárla.) 

~ Projeto de Rlesolução n.0 105, de 1984 (Co
missão de Economia), que autoriza. o Go
verno d<> Estado de São Paulo a elevar em 
Cr$ 17.247.904.533 (dezessete b!lbões, du
zentos e quarenta e sete milhões, novecen
tos e quatro mil, quinhentos e trinta e três 
cruzeiros) o montante de sua diVIda con
solidada. ~ão: 28-J.l-84. (Extraordiná-
ria.) . 

Projteto de !Resolução n.0 90, de 1984 (Co
missão de Finanças), que autoriza o Go
V'emo ~dO~ Estado do Paraná a realiza" ope
ração de empréstimo externo no valor de 
US$ 37,700,000.00 (trinta e sete milhões e 
setecentos mil dólares) destinada à llqul-

- dação de compromissos I!'Xternos existen
tes e vencivels em 1984. Sessão: 28-11-84. 

Projeto de llles<llui;ão n.0 94, de 1984 (Ço_
missão de Finanças), que autoriza o Gover-

- no do Estado de Mato Grosso a reàl!zar 
operação· de~ empréstimO externo no Valor 
die US:$ 32,000,000.00 (trinta e dois milhões 
de dólares), destinado ao Programa R<>él<>
vlár!o~~ daqUJe!e Estado. Sessão: 28-11-84. 

Projeto de Resolução n.0 72, de 1984 (Co
riJ.lSsão do Distrito Federal), que aprova as 
Contas do Governo do Distlito- Federal re
ferentes ao I!O!!ercício financeiro de 1982. 
Sessão: 2&-11-84. ' 

Projeto d'e Decreto Iiegls!ativo n.o 1, de 
1ll83 (n.o 115/81, na allílara dos Deputa
doo), que aprova as contas do !Presidente 
da !Repúbl!ea, relativas ao e:>rercíclo finan
ceiro de 1980. Sessão: 28-11-84-c 

.Projeto de Rletolução n.0 106, de 1984 (Co
missão de Economia), que autoriza o De
partame!nto de Estrada de Rodagem de 
Goiás - DERiGO ~ a elevar em Cr$ 
29.~.&83.394 <vinte e nove hÍI.hÕes, qua-: 
·trooontos e noventa e três m1lliões, oito
centos e oitenta e três m!l, tre21entos e no
venta e quatro cruzeiros) o montante tle 
sua divida consolidada. Sessão: 28-11-84. 
<Extraordinária.) 

Projeto de Decreto Legislativo n.0 33, de 
1003 (n.O 25/83, na Câmara dos Deputados), 
qwe aprova as Contas do Presidente da R<>
públlca, relativas ao exercielo de 19&1. ses
soo: 28-11'-84. <Ex_traord!nária.) 

Projeto de Resolução ,;.o 8S, de 1984 (Co. 
missãO de Economia), que autoriza o Go
verno--do Estado da Pataiba a contratar 
operação de crédito no valor de Cr$ .... 
8.285 .. 120.327 (oito bilhões, duzentos e oi
tenta e cinco. milhões, cento e vinte mil, 
trezentos e vinte e sete cruzeiros). Sessão: 
2&-11-84. (Extraord!nária.l 
... Projeto de ResoluçãO n.0 71, de 1004 (Co
missão de 'ffilcónomia), que autoriza a Pre
feitura MUlliclpal de Settlhor do Blonflm, 
Estado da Bahla, a contratar operação de 
crédito no valor de Cr$ 2.234.998.54;0 (dois 
bJ.lhi>eS, duzentos e trinta e quatro milhões, 
·novecentos e noventa e oito mil, quinhen
tos e quarenta cru2leirosl. Sessão: 28-11-84. 
(Extraord!nár!a.) 

Projeto de R.esoiução n.o 107, de 1984 <Co
.m!Ssáo de Economia), que autorlza a Pre
!leltura Municipal de Vitória, !Estado do Es
pfr!to Santo, a contratar operação de cré
dito no valor de Or$ 13.2M.670.000 (treze 
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l>l!hõ.,, duzentos e cinqüenta e quatro ml
lhões, seiscelitos- e setenta ~ cruzeiros). 
Sessão: 2&-U-84. (Extraordinária.) 

iProjetp de ResOlução n.o 100, de 19M ·ceci
missão de Economia), que autoriza o Go
verno do Estado d., :Mato Grosso a ·el~ar. 
temporariamente, os parâmetros fixados 

-pelos itens I e M do artigo 2.0 da Resolu
ção n.O 62, de 1975, modifleadl' pela Reso
lução n.o 93, de 1976, ambas do_ Senado Fe-

- detal, de modo a permitir a contratação 
de operação de Crédito no valor de 011_ 

c36.8'l'6.518.417 (trinta e seis bilhões, olto
®ntoS e setenta e seis milhões; quinb:e'ntos 
e d...wt0-mil, quatrocentos e dezessete cru-
2lelrosf. Sessão: 29-11-84. (!Extraordinária.) 

Projeto de Resolução n.0 109, de 1984 (00-
rolssão de Finanças), que autoriza o Go-

~ · ~ Estado do Maranhão a realizar 
~de tlmô externo no vãlor 

00 (cinqüenta m!lhões de 
o a -financiar o Plano de 

Metas daquele Governo. Sessão: 29-11-84. 
CExtraord!nária.) 
~ l'roljeto de Resolução n.0 68, de 1984 (00. 

missão de Oonstitu!ção e .Tustlçal, que sus
pende a execução dos arts. 117 e 119 da Lei 
n.o 1. 436, de 28 de dezembro de 1977, do 
Municlp!o de Adamantlna, <Estado de São 
Paulo. Sessão: 29-11-84. (Extraordinária.:• 

ProjetO de Illesolução n.o llÕ, de 1984 (CO
missão de Finanças), que autoriza o Go
verno do ll!lstado do Paraná a realizar ope
:váção ~ de empréstimo externo, junto ao 
Banco Interamericano de Desenvolvlm~!l
to - . .BIID, no valor de UIS$ 1'17,000,COO.OO 
<cento~ e dezes.sete milhões de dólares) des
tinada ao Programa de R'odovias Alimen
tadoras do !Estado. Sessão: 29-11-84. (Ex
traordinária.) 

Proj·eto de Resolução n.o 111, de 1984 (Co
ml,ssão de iBconomial, que autoriza a Pre" 

~ teltura Muu!clpal de C'ulabá, Estado de 
Mato Grosso, a contratar opera_~ão de cré-

-- dito no valOr de Cr$ 7. 952. 802.000 (sete bi
lhões, noveeentos _e _ c!nqüenta e dois .mi~ 
lhões; !llt<ie<mtos e dois m!1 ctuz!eirosl. Ses
são: 29-HC84. -(Extraordinár!a.l 

Projeto de Decreto. Legislativo n.o 39, de 
1983 (n.O 34/83, na Câmara dos Deputados), 
que aprova o texto do Acordo relativ<.> à 
construção de uma ponte ln ternaclonal so
bne o ruo TU!:utJJ, entre o Governo da Re
pública 1'1ederativa do Brasil e o C..,overno 
da IRlepúbllca Cooperativista da Guiana, ce
lebrado em Georgetown, a 29 cie janeiro de 
1982. sessã!>: 23-11-84.. (Extraordinária.\ 

Prcjeto de !ReSOlução n.o 78, de 1984 (Co
missão Dlretora), que institui o Incentivo 
iF'uficional e dá outras providências. Ses
sãO:' 23-li_-84. (!Extraordinária.) 

iProjeto de :R..OOrução n.o 79, de 1984 eco
missão Dl~ral, que neestrutura e extin
gue Grupos do Quadro Permanente do se-_ 
nado Federal, e dá outras providências. Besc 
são: 23-11-84. (!Extraordinária.) 

- ~Projeto de Illeoolução n.o 91, de 1984 (Co
inissão de Economia), que autoriza a P"'
feltura Municipal de 'Val!nhos, Estado de 
Sãó Paulo a contratar operação doe crédito 
no valor de Cr$ 10.235.070.000 <dez bilhões, 
duzentoo e trinta e cinco mllhões e seten
ta mil crureirosl. Sessão: 23~11-84. (!Extra
ordinária.) 

Projefu âe _Resolução n.O 25, de 1~84 (Co
missão de Economia), que autoriza a Pre
-Jieltura Municipal de Bocaiúva, lEstada de 
iMfnas Gera.ls, a contratar operação de cré
dito no valor de Cr$ 427 .22&.408,89 (qua
trocentos e vinte e sete m!lbóoo, duzentos 
.; oitenta e oito mil, quatrocentos e oito 
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C1'U2leiroll e oitenta e nove centavos). Ses
são: 26-n-84. 

Pro:Jeto de Resolução n.o 95, de 1984 (Co
missão de Economia), que autor!""- o Go
v:erno do Estado de Santa Catarina a ele
var· em Cr$ 14.307.lr.l3.098 (quatorze bl
lhiie<; trezentos e sebe milhões, novecentos 
e v!I{te e três mil e noventa "· oito cru
zeiros) o montante dJe sua divida consolida
da Interna. sessão: 27~11-84. (IEXtraordl
nárla.) 

Proj,eto de !Resolução n.o 96, dJe 1004 (Co
missão de iEconomill,), que autoriza a Uni
v:ersldade !E s ta d u a I de oatnplnas -
U'NJ:CAMP Estado de São !Paulo, a contra
tar operaÇão d•e crédito no vruor de Cr$ 
8.027.341.998 (oito bilhões, vinte e sete mi
lhões, trezentos e quarenta e um mil, no
vecentos e noventa e oito cruzeiros). \Ses
são: 27-ll-84. (El<traordlnáx!a.) 

Projeto de Resolução n.o ll3, de 1984 (Co
missão de Economia), que autoriza o Go
verno do Estado de Mato Grosso do Sul a 
contratar operaçõe.S de crédito n_o valor glo
bal de Cr$ 10.07!1.469,604 (dez bilhões, se
tenta milhões, quatro<:entos e se.s.senta .e 
nove mil, seiscentos e quatro cruzeiros). 
Sessão: 29-11-84. (Extr(l.Ordinárla.) 

Projeto de Resqlução n.O 45, de 1984 (Co
missão de Economia), que autoriza a Pre
feitura Municipal de Calapônla, Estado de 
Goiás a contratar operação de crédito no 
valor de Cr$ 150.702.132 (cento e cinqürn
ta milhões, setecentos e dois mil, centO e 
trinta e dois cruzeiros). Sessão: 29-11-84. 
(Extraordinária.) 

Projeto de Resolução ri.o 62, de 1984 · (Co
missão de Economia), que auto-riza a Pre
feitura Municipal de Gurup!, Estado de 
Goiás a contratar operação de créd! to no 
valor de Cr$ 52.461.000 (cinqüenta e dois 
milhões, quatrocentos e sesset?-ta 'e um mi~ 
cruzeiros). Sessão: 29-1FB'I. -(Extr&O:rdlná
rla.) 

Projeto de Resolução n.O 114, de 1984 <co
missão de Finanças), que autoriza o Gover
no do Estado da Paraíba a realizar opera
ção de emprástimo externo no valor de US$ 
30,001),000.00 (trinta milhões de dólares), 
dootlnado a !!nanciar o Programa de 
DnV'estlm.~>ntos daquele !Estado. Sessão: 
29-11-84. (Extraordinária.) 

Projeto de Decreto Leglslativo n.o 28, de 
1004 (n.o 79/84, na Oâmara dos Deputados), 
que autoriza o Senhor Presidente da Repú
blica a .se ausentar do País no dia 9 de 
janeiro de 1985, para um Encontro_ de Tra.
·ba!ho com o Serihor Presidente da Repú
blica Argentina. Sessão: 30-11-84. (Extra
ordinária.) 

Projeto de Resolução n.0 115, de 1984 (Co
missão de Economia), que autoriza o Go..; 
verno- do Estado de Minas Gerais a elevar 
em Cr$ 105.381.320.108 (cento e cinco bi
lhões, trezentos e oitenta e um milhões, tre
zentos e vinte mil, cento e oito cruzeiros) 
o montante de sua divida consolidada. Ses
são.: 30-11-84. (Extraordinária.) 

Projeto de Resolução n.o 116, de 1984 (Co
missão de Economia), que autoriza o Go
verno do Estado da Bahia a contratar ope
rações de crédito no valor global de Cr$ 
21.654.154.379 (vinte e um bilhões, seis
centos e clnqüenta e. quatro milhões, cento 
e clnqüenta e quatro mil, trezentos e se
tenta e .nove cruzeiros). Sessão: 30-11-84. 
(Extraordinária.) 

Projeto de Resolução n.o 117, de 1984 (Co
missão de Economia), que autoriza a Pre
feitura Municipal de Cuiabá, Estado de 
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Mato Grosso, a contratar operações de créc 
dito no valor global de Cr$ 5. 260.260.487 
(cinco b!Ihões, duzentos e sessenta milhões, 
duzentos e sessenta mil, quatrocentos e oi
tehta e sete -cruzeiros>. Sessão: .30-11-84. 
(Extraordinária.) 

Projeto de Resolução n.o 118, de .1984 (Co~ 
missão de Economia), que autoriza a Pre
feitura Municipal de Morro da Fumaça, Es
tado. de Santa Catarina, a contratar ope .. 
ração de crédito no valor de Cr$ 388. 892.017 
(trezentos e oitenta e oito milhões, oitocen
tOS~e -n'oven·ta e dois mil- e dezessete. c.ru
zeir<l'!l. Sessão= ao-11-84" (IE!xtraordinária.l 

Projeto de RMolução n.O 119, de 1984 (Co
missão de Finanças), que autoriza o Estado 
dó Espir!to Santo a realizar operação de 
-empréstimo externo no valor de US$ ...... . 
30,000,\JOO.OO (trinta milhões de dólares), 
destinado ao -programa de Infra-Estrutura 
Rur:;l (jaquel_e Estado, . Sessão: 30-11-84. 
(Extraordinária.) 

PRÍiTE'XOS APRQVAD()S E 
ENC4MJN>HADOS A CAMARA 

DOS DEPUTADOS 

Substitutivo do Senado ao Projeto de Lei 
da Câmara n.0 80, de 1984 (n.o 191/83, na 
Casa de origem), de Iniciativa do Senhor 
Presidente da República, que fixa os efe
t!vos da Polícia Militar do . Território Fe
deral de Roraima, e dá. outras providên
cias. Sessão: 7-11-84. (Extraordinária.) 

. . ];;mencda do S.enado ao )?rojeto de Lei da 
Oâ.ID.ara. n.0 . 94, de 1004 (n.0 1. 718/83, na 
OMro.. de origem), de iulclativa do Senhor 
PresldeiJ.te da República, que dispõe sobre 
o Ingresso no Corpo de Engenheiros e Téc
nicos Navais - CEI'N. Sessão: 13-11-84. 
(Extraordinária.) 

Projet<r de Lei do Senado n.0 79, de .1984, 
de autoria do Senador Nelson Oarn<l'iro, qUe 
Institui contribuição 'scbre os prêmios de 
seguros de vida e de acidentes ![l<!Ssoals, pa
:ra fim de amparo aos idosoo, e dá outras 
providências. Sessão: 22-1.1-84. (Extraordi

-nária.) 

Projeto de Lei do Senado. n.0 108, de 1983, 
de autoria do Senador Nelson carneiro, que 
dispõe sobre . o parcelamento do Imposte 
sobre a Propriedade Territorial Rural -
ITR. Sessão: 22-11-84. (Extraordinária.) 

Emenda do Senado áo Projeto de Lei da 
Oâmara n.0 'l'5, de 1981 (n.0 838/79, na Casa 
de origem), que altera a redação _do art. 
210 da Lei n.0 5.869, de 11 de janeiro de 
1973 - -Código de Processo C i vil. Sessão: 
26-11-84. (Extraordinária.) 

Projeto de Lei do Senado n.0 232, de 1984, 
de autoria do Senador Aloysio Chaves, que 
modifica o Inicio de vigência ___ da Lei nP 
7 .209, de 11 de julho de 1984, que altera 
dispositivos do Decreto-lei n.o 2.~48, de 7 
de dezembro de 1940 -'- Código Penal, e dá 
outras providências. Sessão: 26-.11-84. (Ex
traordinária,) 

Projeto de Lei do Senado n.o 13, de 1980, 
de autoria do Senador Itamar Franco, que 
estabelece abatimento nos preços de deri
vados do petróleo e do álcool, quando des
.tlnados ao consumo próprio de motoristas 
profissionais autônomos. Sessão: 27-11~84. 

Projeto de Lei do Senado n.O 243, de 1984 
- Complementar, que ressalva das exigên
cias da Lei Complementar n.O 1, de 9 de 
novembro de 1967, os Mun!cip!os criados 
mediante legislação estadual até 31 de de
zembro de 1983 e dá outras providências. 
Sessão: 29-11-84. (Extraordinária.) 
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Emenda do. Senado ao Projeto de Decre
to Legislativo n.o 41, de 1981 (n.o 102/81, 
na Câmara dos Deputados), que aprova o 
texto do Acordo de Cooperação Cientifica 
e Tecnológica entre o Governo da !Repú
blica Federativa do Brasil e o Governo da 
República da Colômbia, assinado em Bo~ 
gotá, a 12 de março de 1981. Sessão: 
30-11-84. (Extraordinária.) 

l'&OIJETOS Al'RiOVADOS EM TURNO 
l')Nl()() E ENOAMl!NHAiDOS A 

COM!iSS'Ao DE RIEDAÇAO 
Projeto d~e Reoolução n.0 65, de 1984 (Co

missão de Legislação Social), que autoriza 
reassentamento de ex-ocupantes de áreas 
!ndigenas, mediante alienação de terras de 
domfnlo da União. Sessãó: 22,11-84. (Ex
traordinária.) 

Projeto de Decreto .[Jegis!atlvo n.0 28, de 
1983 (n.o 14/83, na câmara dos Deputados), 
que aprova o texto do Acordo 'Básico de Co
operação_ Técnica e Científica entre o Go~ 
vemo da-·Repúbllca Federat!V'a do Brasil e 
o Governo da República do Haiti, celebra
do em Brasília, a 15 de outubro de 1982. 
Sessão: 23-H-84. (Extraordinária.) 

Proje-to de Resolução n.o 44, de 1984 (Co
missão de !Economia), que autoriza a Pre
feitura Municipal de !1\.raguat!ns, ·Estado de 
Goiás, a contratar operação de crédito no 
valor de Cr$ 91.45K986,15 (noventa !> um 
milhões, quatrocentos e cinqüenta e oito 
mil, novecentos .e . .oitenta e seis cruzeiros e 
quinze centavos). Sessão: 23-11-84. (E.xt,ra
ordinária. ) 

:E'rojeto de Resolução n.0 69, de 1984 {Co
missão de COnstituição e Justiça), que sus
pende a execuçã,o dos artigos 3.13 e 314, §§ 
1.0 e 2.o da !Je! n.o 856, de 1978 (Código 
Tributário Municipal) do Municlpio de An
dradina, Estado de São Paulo. Sessão: 
2.6-11-84. ro;:xtraordinár!a.) 

Pro}eto de Decreto ~gis!ativo n.O 13, de 
1984 (n.o 43/84, na Oãmara dos Deputados), 
que apróva o texto do Tratado da Cllmu
nidade l!bero-Americana ·de !Previdência 
Social, concluldo em Quito, a 17 de março 
dJe 1982. Sessão: 27-11-84. (!Extraordiná
ria.) 

Projeto de Decreto IJeglslat!vo n.0 1, de 
1984 (n.o 27/83, na Oâmara dos !Deputados), 
que aproV'a o texto 'do acordo de COopera
ção Cultural, Científica e Técnica entre o 
Governo da Repúhllca Federativa do Brasil 
e o GoVIerno --de Antígua e !Barbuda, cele
brado em . .Rrasfl!a, em 17 de agooto de 1982. 
Sessão:. 27-11-84. (Extraordinária.) 

•Projeto de BJesolução n.0 84, de 1984 (CO
missão de J:Jegislação Social), que autoriza 
o Governo do Estado· da Bahla a alienar 
terras_ de __ ªT.J.~: Propriedade, localizadas no 
!Municipio de Iramaia, à !Empresa nFazen
das Reunidas S'anta Maria Ltda.", até o Jl-_ 
mlte de 7.•506 h'«. (sete mil, quinhentos e 
sei.s hectares). Sessão: 29-ll-84. (Extraor
dinária.) 

Projeto de Resolução n.0 92, de 1984 (Co
missão dJe Constituição e Justiça), que sus
pende a execução dos arts. 1.0 , 2.0 e 7.<:) do 
Dec•eto n.0 20.63.7, de 31-10-70; dos arts. 
1.o e 2.0 da Lei n.0 7.329, de 28-12-79, e do 
item W, n.o Vlll'I, letra "A", da tabela ane
xa à referida Lei, do Estado do Rio Gran
de do suL Sessão: 29-11-84. <!Extr(l.Ordiná
r!a.l 

Projeto de RJesolução n.o 93, de 1984 (Co
missão de Constituição e Justiça), que sus
pende a execução da locução "ou mandado 
de segurança", constante da letra e do ln
ciso I do artigo 22, do Código IE!eltoral, lns-
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tituido pela Lei n.0 4. '137, die 16 de julho de 
1!165. Sessão: 30-11-84. (!Extraordinária.) 

Projeto de Decreto Legislativo n.o 7, de 
1982 (n. o 124/82, na Câmara dos [)ieputa
dos), que aprova o texto do Acordo iBásloo 
de Ooopera.ção Cienti!!ca e '])écnica entre o 
Governo da República Federativa do Bra;U 
e o Govrerno do Reino da tArá-bia Saudita., 
ooncluídd em Brasilla, a 13 de agosto ::le 
1931. Sessão: 30-11-84. (!Extraordinária.) 

P&OJEro5 APRJ(}V ADOS EM SEGUNDO 
TURNO E ENCAMiiNRADOIS A 

COIM!liSSA'O DE REDIAÇÁO 
Projeto deLe! do Senado n.o 1'17, de 1979, 

de autoria oo Senador Jor~ Kalume, que 
dispõe oobre a aplicação, como incentivo 
fiscal, •na área da 51U!DAIM, da. totalidade do 
Imposto de Renda devido pelas pessoas ti
sicas e jurid!cas dom!elliadas na Am<IZônia 
LegaJ, e dá outras providências. .sessão: 
2'7-11-84. (Extraordinária.) 

!Projeto de Lei do Senado n.o 12, de 1981, 
dJe autorie do Senador 'Leno!r Varga.s, que 
modltlca a denominação do :Mov!men to Es
tudent!l a. que se refere a. Lei n.o 6.3.U, de 
5 de j1Üho de 1976, e dá. outras providên
cias. sessão: 27-11-84. (~Extraordinária.) 

iiHlNSA.GENS APROVADAS {RELATIVAS 
A ESCOLHA DE AlJTORmADIES 

M.ensa.gem n.o 143, de 1984 (n.0 300/84, n!l. 
origem), pela qual o Senhor Presidente da 
I!Jepúbl!ca submete à deliberação do sena
do "' -escolha do Senhor Vasco Mariz, MiniS
tro de Primeira. Classe, da carreira de !Di
plomata., para exercer a. função dJe Emb!ll
.mdor do Brasil junto à República Demo
crá.t!ea. Alemã. Sessão: 7-11-84. (Exl;raor
d!ná.rla..) 

Mensagem n.o 144, de 1984 (n.o 301/84, na 
origem), pe1a qual o Senhor Presid~te da 
iRepública. sub:rnete à deliberaçáo do Sena
do a eecolha do Senhor Lut. Augusto Pe
reira Souto !Maior, Ministro de Prlme!ra 
Classe, da carreira de Diplomata, para 
exercer a função de Embaixador do Bras!! 
junto à República. do Peru. sessão: 7-11-84. 
(!Extraordinária.) 

Mensagem n.o 152, de 1984 (n.o 315/84, na. 
ori~ml, pela qual o Senhor Presidente da 
RJepúbl!ca submete à deliberação do sena
do a. esco:Lha do Senhor S1zl:nio Plmtes No
gue!rá; Ministro de Pr!m:e!ra Classe, da Car
reira de iDdplomata, para. exercer a função 
de Embaixador do Brasil junto ao Reino da 
SUécia. Sessão: 7-11-84. (!Extraordinária.) 

Mensagem n.0 201, de 1984 (n.o 4.()8/84, na 
origem), pelo qual o Senhor !Presidente da 
iRJepública subm!ete à deliberação do Sena
do a escolha do Doutor Lulz Octávio Pires 
e Albuquerque Gallott! para el!!E!rcer o car
g<> de IM!nJ.stro do SUpremo Tribunal Fede
ral, na vaga decorrente da aposentadoria 
do Ministro Pedro Soares !Mufioz. Sessão: 
7-11-84. !Extraordinária..) 
iMensa~ n.0 131, de 1984 (n.o 281/84, na 

ori.~), pela. qual o Senhor !Presidente . da 
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República. submete ~à dellbera.ção do Sena
dó.a. ~soolha do Senhor Wladimir do Ama
mi Murt!nho, 'MiniStro de Primeira Classe, 
da Carreira de Diplomata, ,para e:>rercer a 
função de Embal=dor do BrJIS!l junto ao 

~ illlelno da Dinamarca. sessão: 21-11-84. (Ex
traord!nárla.) 

Mensagem n.o 153, de 1984 (n,0 316/84, na. 
origem), pela qual o Senhor PrleS!dente da 

~ -~ l!;epúbllca submete à deliberação do Sena
do ·a. escolha do Senhor Claudio Garcia de 
Souza, MiniStro de Pr!m'elra Classe, da oa.r

~ re!ra de Diplomata, para exercer a função 
àJe !Embaixador do !Brasil junto à !República 
Fedemt!va Socialista da.. ]Ugoslá.via. ses-
são: 21-11-84. (Extraord!nâ.riá.) · 

Mensagem n.o 154, de 1934 (n.o 37/84, np. 
·origem), pela qual o Senhor Presidente da 
:RJepública submete à deliberação do Sena
do a. escoliha do Senhor Rlonaldo !MOta Sar
dlenberg, M!n!stro de Primeira Classe, da 
Carreira de iDdplomata., para exercer a fun
ção de Emb!llxador do !Brasil junto à União 
das Repúblicas Socialistas SOviéticas. Ses

~ são: 21-11-84. (!Extraord!ná.ria.l 
Mensagem n.o 165, de 1984 (n.o 338/84, na 

origem), pela qual o ~hor Presidente da 
.República submete à deliberação do Sena
do a e51l01ha do SenhOr 'Renato Bayma [)e. 
:tlys, Min!stro de Primeira Classe, da Carrei
M de Diplomata, para. exercer a. !un~ão de 
Embaixador do Brasil junto à iltepública. da 
Costa llt!ca. Sessão: 21-11-84. (IEKtraordlná
ria.) 

Mensagem n.o 166, die 1~ <n.o 339/84, ná 
oriSiem), pela qual o Senhor Presidente da 
Rlepública submete à deliberação do Sena

. do a escolha do Sen:bor Guy :Marlê 'de Cas
tro Brandão, Ministro de Primeira Classe, 
da carreira de Diplomata, para. l>x!ercer a 
função de !Embaixador do Brasil junto à 
República do Senegal. Sessão: 21-11-84. 
<IErlraordinária.l 

!Mensagem n.o 167, de 1984 (n.O 340/84, na 
ortmm>, pela qual o Senhor Presidente da 
Republica .submete à d~bera.ção do Sena
do a escolha do Senhor Roberto !Pinto Fere 
r eira Mame ri Abdenur, Ministro de Primei
ra Classe, da Carreira de Dlp1oma.ta, para 
exercer a. função de Embaixador do Brasil 
junto à Rlepúbl!ca do Equador. Sessão: 
21-11-84. (!Extraordinária.) 
· Mensagem n.O 243, de 1984 (n.O 465/84, na. 
~origem), pela qual o Senhor Presidente da 
Rlepública submete à deliberação do sena
do a escolha do Ministro caries At!!a Alva
res da Silva para exercer o cargo d:e IM!n!S
tro do Tribunal de Contas da União, na và
ga decorrente da exoneração do ~nlstro 
Lulz Octávio Pires e Albuquerque Gallott!. 
Sessão: 28-11-84. <Extraordinária.) 

PltOJETO RiEJEITADO N10S. TEI!M9S 
DO A!RT. 278 00 REGIMENTO JiNTE&NO 

E ENCAMINHADO AO ARQlJlVó 
l'.l'OJeto de Lei-da Cã.mara n.o SÍ, de 1982 

<n.o 8.490/80, na casa (!e origen).),. que ai-

Dezembro de 1984 

"tera a Leln.0 6.739, de 5 de dezembro de 
1979, que dll!põe ~sobre a matricula e o re
gistro de !.móveis rurais e dá. outras provi
dências. Sessão: 28-11-84. 

COMISSAO DmETOR'A 

Ata da. u.a Reunião Ordinária 
Realizada a. 29 de novembro de 1984 

As dez horas e trhita. minutos do dia 
vinte e nove de novem,bto de mil novecen
tos e oitenta e quatro, sob a Preeidêne!a do 
Senhor Senador Mca.Cyr Dalla, iPresldente, e 
oom a. lll'esença dos Senhores Senadores 
Lom-to Júnior, Pr!mclro Vloe-Pres!dente, 
Ja!son Barreto, 8egUn<lo Vlce..[>resldente, 
Henrique Sant!Uo, Pr!me!ro-secretárlo, Le
!J<)!r. Val'gatl, Segundo-Seeretár!o, Milton 
Cabral, Terceiro-secretário e Ra!munoo Pa
rente, Quarlo-Becretário, reúne-se a Comis
são D!retora do Senado Federal 

!DI!.ndo Inicio à reunião, o Senhor Pre
sidente concede a. palawa. ao Senhor Sena
dor Henrique Santlllo que apresenta Pa.recer 
sobre Projeto de Ato da Comissão Dlretora; 
aJl(>m,panhado de três anex<J<~, documentos 
ess.es que alteram o regime J yrídico do pes
soal do Centro Gráfico do Sénado Federal, 
nos exatos termos do que determina a Re
solução n.0 66, de 1984, do Senado Fedtenll. 
Após discutido o assunto é aprovadl> o 
Parecer do Relator, sendo assinado A,to, nos 
termos da mln uta por ele oferecida à con
sideração dos Senhores Membros, que val à. 
publicação. 

Em seguida 0 senhor Pr!meirô-Secretário 
esclarece que a Resolução n.o 66, de 1984, 
prevê, também, a posslb!Udade de ser al
terado o ~eglme juridico dos servidores do 
PRODASEN'. Por esta razão, prO!Jlõe Sua 
Excelência seja bal=do Ato pela Comissão 
Dlretora., desfguando . Com!ssão composta. 
pelos Senhores: Dr. Alma.n Nogueira da 
Gama, Diretor-Geral, Dr. !Ped!ro cavalcantl 
D'Albuquerque Neto, D!retor da Aooes.soria, 
Dr. Albelibo Moreira. Vasconcclos, Consultor
. Geral e Dr. Ruy Janl.ques, D!reto:;- Executivo 
do PRODASEN', para, sob a Prellidência do 
primeiro e no prazo de sessenta ':dias, estu
dar o assunto e, se for o easo, ,propor me
didas e a tos necessários à aplicaÇão do re
gime estatutá.r!o naquele órgão Supervlalo
nado. 

Discutida a questão, é aprovada a suges
tão da Presidência, sendo assinado Ato que 
val à publicação. 

Nada mal8 havendo e tratar, às onze ho
ras e cl.noo minutos, o· Senhor Presidente 
declar<m encerrados os trabalhos, pelo que 
eu, Alman Nogueira da Gama., Diretor-Ge
ral do Senado Federal e Secretário da Co
missão D!retora, lavrei a presente Ata, que, 
assinada pelo Senhor Presidente, v!ll à pu
blicação. 

Saia da Comissão Diretora, 29 de novem
bro de 1984. senador Moaeyr Do.Ba, Pre
sidente. 
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~·SENADO FEDERAL 

COLÉGIO ELEITORAL 

MESA DO SENADO FEDERAL 

ATA DA. REUNIÃO DA MESA DO SENADO FEDERAL, REALIZADA NO DIA 

CINCO DE DEZEMBRO DE MIL NOVECENTOS E OITENTA E QUATRO 

As dezessete horas do dia cinco de dezembro de mil novecentos e oitenta e quatro, na Sala de Reuniões da Mesa, sob a 
Presidência do Senhor Senador Moacyr Dalla,. Presidente, presentes <:>s Senhores Senadores Jaison Barreto, Henrique Santillo, 
Lenoir Vargas, Milton Cabral, Raimundo Parente e Almir Pinto, reúne-se a Mesa do Senado Federal. Abertos os trabalhos o 
Senhor Consultor-Geral, Doutor Alberto Moreira e Vasconcellos, por determinação do Senhor Presidente, procede à leitura de 
comunicaçãu do Partido Democrático Social, recebida no dia anterior, encaminhando à Mesa, para as devidas providências, 
juntamente com cópia da Ata da reunião do Diretório Nacional do Partido, realizada no dia vinte e um de novembro próximo 
passado, texto da Resolução número quatorze, de mil novecentos e oitenta e quatro, então aprovada, e que versa sobre a apli
cação aos seus filiados do princípio da fidelidade partidária na reunião do Colégio Eleitoral. Esclarece o Senhor Consultor
Geral não ter a referida Ata logrado alcançar arquivamento no Tribunal Superior Eleitoral, por deliberação unânime dos inte
grantes daquela Corte, em sessão realizada no dia quatro do corrente mês, ficando, portanto, sem objetivo a comunicação. O Se
nhor Senador Lenoir Vargas manifesta sua discordância com essa conclusão, uma vez que, em seu entendimento, poderá a deci
são do TSE ser levada ao Supremo Tribunal Federal em grau de recurso e pede vista da matéria. Em seguida o Senhor Presidente 
dá conhecimento aos membros da Mesa de telex recebido do Tribunal Regional Eleitqral do Maranhão, comunicando decisão 
que declarou a nulidade da eleição dos delegados da Assembléia Legislativa do Estado, indicados pela bancada do Partido De
mocrático Social. A Mesa, acolhendo sugestão do Senhor Presidente, resolve aguardar o posicionamento do Tribunal Superior 
Eleitoral, uma vez que este, segundo informações veiculadas, concedera liminar, mantendo aquelas indicações. O Senhor Presi
dente apresenta aos membros da Mesa os textos de Edital de Convocação do Colégio Eleitoral e de ato fixando as normas a se
rem seguidas na reunião do dia quinze de janeiro próximo vindouro, quando será eleito o Presidente da República, textos esses 
sugeridos pelo Senhor Senador Milton Cabral, sendo o. edital aprovado com alterações sugeridas pelo Senhor Senador Lenoir 
Vargas. Quanto ao texto do Ato, em virtude de sugestão e pedido de vista formulados pelo Senhor Senador Lenoir Vargas, o Se
nhor Presidente determina a distribuição de cópias a todos os membros da Mesa e convoca, para sua apreciação, nova reunião, a 
realizar-se no próximo dia doze, quarta-feira, às dez horas. Nada mais havendo que tratar, o Senhor Presidente dá por encerrada 
a reunião, sendo lavrada por mim, Sarah Abrahão, a presente Ata que, assinada pelo Senhor Presidente, vai à publicação.- Se
nador Moacyr Dalla, Presidente. 

EDITAL 

A Mesa do Senado Federal, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo parágrafo único do artigo 13 da Lei 
Complementar n• 15, de 13 de agosto de 1973; 

considerando que a 15 de janeiro de 1985 deverá ser procedida a eleição do Presidente e do Vice-Presidente da Re
pública (artigos 75 a 77, § t•, da Constituição Federal); 
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considerando que o Presidente e o Vice-Presidenle da República serão eleitos por um Co!i':gio Eleitoral- do qual fa-_ 
zem parte os Senhores_SJ'nadores,beputados Federa,is e seis Delegados de_ cada Assembléia Legislativa, indicados na forma do
disposto no§ 2• do art; 74 da Ctn\s_lit'!_ição e no art._4• da Lei Complementar n9(S~ de 1973, .àlterada pélil Lei Complementar n• 
47, de 1984; 

faz saber que: 

I•) fica convocado o Colégio Eleitoral a reunir-se a 15 de janeiro de1985, par.a a sessão destinada à eleição do.Pro:si
dente. e do V ice-Presidente da República, a realizar-se_ às 9 (nove) hor)lS no :Plenário da Câmara·âcis Deputados; 

2•) as credenciais dos delegados das Assembléias Legislativas deverão ser pessoalmente entregues à Secretaria-Geral 
da Mesa do Senado Federal até às 12 (doze) horas do dia 14 (quatorze) de janeiro de 1985; -

3•) aos delegados das Assembléias Legislativas será fornecido um crachá de identificaçiÍ.o·, assinado pelo Senhor 
Primeiro'Secretário do Senado.Fed!'ml, e que deverá ser apresentado à_Mesade presenÇa antes de seu ingresso no recinto da ses, __ 

.. são do colégio eleitoral; -

4•) ocorrendo morte, ou verificando-se a ausência ou impedimento insuperável de representante/delegado, o Líder do 
respectivo Partido na Câmara dos Deputados ou no Senacjo Federal ou o próprio representantefdeleg":do, no caso de ausência 
ou iQ1pedimento, deverã encaminhar comunicação ·escrita ao Presidsmte_~<;ig sena.Q.ó_ FeP,~rãl, a fim de ser convocado o seu su
plente (art. 21 da Lei Complementar n•-15, de 1973, alterado pelo Decreto-lei n0'1.539_, âe .14 de abril de 1977). 

Sala das Reun_iões da Mesa do Senado Fe~eral: 5 de çlezemb~o de 1984.- Moacyr Dalla- Jaison Barreto- Henrique 
Santillo- Lenoir Vargas- Milton Cabral -·Raimundo Parente- Almlr Pinto. · 

ATA DA REUNIÃO DA MESA DO SENADO F:EDERAL, REALIZADA AOS 
DOZE DIAS DO .MtS DE DEZEMBRO DE -MIL NOVECENTOS E OITENTA E QUATRO. 

Às dez horas do-dia doze-de dezembro de mil novecentos e oitenta e quatro; na Sala de Reuhiões da Mesa, presentes os Se
nhores Senadores Moacyr Dalla,Presidente, LomantoJúnior, Henrique Santillo, Lenoir Vargas, Milton Cabral, Raimundo Pa
rente e Marcelo Miranda, reúne-se a Mesa do Senado Federal, ausente, por -motivo jústificâdo, o Senhor Senador Jaison Barre
to. Presente, ainda, nos termos do disposto no artigo cento e trinta do Regimento Interno, o Senhor Senador Pedro Simon. 
Abertos os trabalhos, antes de anunciada a matéria objeto da convocação, a Assessora Sarah Abrahão, por determinação do Se, 
nhor Presidente, apresenta relação das provi-dências 3.dminJstrativas que deverão--Ser adota<las.coin_·r_eferência ã reUnião do.Colé: 
gio Eleitoral. Sendo as mesmas aprovadas, nos termos propostos, é autorizado o Senhor Secretário-Geral da Mesa, Dr. Nerione 
Nunes Cardoso, a transmiti-las ãos dirigentes dos órgãos da Casa responsâvei's pela sua eJ<ecução. Ainda por determinação do·: 
Senhor Presidente, o Senhor Consultor-Geral, Dr. Alberto M'oreira de Vasconcellos lê o texto das iriformações prestadas pelo 
Senhor Presidente ao Supremo Tribunal Federal, referentes ao Mandado de Segurança preventivo, impetrado pelo Sen)wr De
putado Herbert Levy, visando a garantir a validade do voto dado, no Colégio Eléitoral, a candidato de partido que não o de sua 
filiaçã·o. Corisidira~do que o Supremo Tribunal Fecter~:tl somente_-apreciaiã o Mãnàã:do. de· Segu~ança ~m r~ferência.np próximo 
dia dezenove, o Senhor Senador Raimundo Parente propõe queá Mesa adie o ex,ame das normas aserem seguidas na reunião do_ 

- Colégio Eleitoral, bem· como da comunicação do Partído Democrâtico Social, ambas as matérias com vis(as ao Senhor Senador 
Lenofr Vargas;p-ara umapr-óxima:-reunião a se realizar após conhecida a deciSão.da:quela Corte de Justiça. Contrápõe-se a· esta 
sugestão o Senhor Sen:ador Henrique Santillo, unla vez que, em seu.entendimento, tendo em vista o t~r das it)fonpaçõeS:preSta
das pelo Senh()r Presidente, Senador Moª-"yr Dalla, ao Supremo Tribunal Federal, a Mesa deveria decidir, imediatamente, 
sobre ambas as matérias. Esse ponto de vista é corroborado pelo Senhor Senador Marceto Miranda por considerar que o estabe
lecimento das normas a serem seguidas na reunião do Colégio Eleitoral é ato meramente normativo da competência da Mesa, 
que prescinde do pronunciamento judicial. Em reforço à sua sustentação,· o Senhor Senador Henrique Santillo lembra que o Su
premo Tribunal Federal entrará em receSso no dia vinte do corrente mês e seria acOnselhável-que a Mesa decidisse toda e qual
quer pendência sobre as matérias, antes que esse fato ocorresse. É concedida a palavra ao Senhor Sena~or Pedro Simon, que se 
refere à decisão sobre a liberdade do voto no Colégio Eleitoral, proferida pelo Supremo Tribunal Eleitoral, bem como ao indefe
rimento; por aquela Cor.te, do arquivamento da Ata da reunião do Partido Democrático Sociãl que estabelecera a aplicação do 
princípio·dafide!idade partidária aos seus filiados, membros do Colégio Eleitoral, visando, precipuamente, a anulação do voto 
dado a candidato de outro partido. Diante dessas decisões, segundo ·o Senador Pedro Simon, a Mes!l já \eria respaldo para o 
exame das matérias objeto da convocação da presente reunião. O Senhor Assessor Célia de Souza, instado pelo Senhor Presi
dente, esclarece que o Superior Tribunal Eleitoral havia se manifestado sobre os efeitos da diretriz partidária à luz da Lei Orgâ' · 
nica dos Partidos Políticos e dó Estatuto do Partido Demo_c~á\iÇo,Scocial, abstraída, portanto, a matéria constituCional, cujo in-·· ~ 
térprete é a Suprema Corte. Nada impede, entretanto, que a Mesà decida sobre a mat6ria. O Senhor Senador Lenoir V;trgas emi-
te seu ponto de vista preferindo não entrar no mérito do Ato _l?roposto pelo Senhor Senador Milton Cabral, acrescentando ser 
mais prudente que a Mesa, confonne a decisão que venha a ser adotada 'pelo Supremo, fixasse as normas· dos trabalhos na reu
nião do-dia quinze de janeiro) em consonância com o pronunciani.~ílto daquela Corté, sefldO, põrtantO, favorável ao adiamento 
proposto pelo Senhor Senador Raimunto Parente. Lembra, inclusive,' que no próximo dia dezenove serão tomadas, segundo se 
anuncia, as providências iniciais para a formação d~ um novo Partido_P9lítiC~o, podendo os seus integrantes votar em qualquer 
um dos canditados,_urna vez que não mais estarão filiados a nenhum ·dos Partidos jã existentes. O §!'_11hor .Senador Milton 
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Cabral manifesta-s~- pelo não adiamento -~a aprecia~ã<,:J ?~s _matérias Uma ve~-consi«:Jerar Ct.ue_ o ~to_ p_or ete propost~ tem respal
do na Constituição, na Lei Complemeritar espeéífica e riâs decisões do Superíor Tribunal EleitoraÍ que consideraram viÍiido o 
voto dado, no Colégio Eleitoral, a candidato de qualquer Partido. Em reforçõ ao seu entendimento, esclarece que, se por hipóte~ 
se, a decisão do Supremo for em sentido diverso, a Mesa, através de Ato Adicional, poderá rever sua decisão, compatibilizando 
as instruções com o decidido por aquela Corte Suprema: Colocada em votação a proposta de.adianiento, votam com o Senhor 
Senador Raimundo Parente os Senhores Senadores Lenoir" Vargas e Lo manto Júnior e contra o adiamento os Senhor<;s Senado
res Henrique Saritillo, Milton Cabral e Marcelo Miranda, desempatando o Presidente em favor do prosseguimento do exame 
das matérias. Erri conseqilêricia, é concedida a palavra ao Senhor Senador Lenoir \largas que passa a emitir o seu voto sobre a 
minuta de Ato da Mesa que estabelece as normas a serem seguidas na reunião do Colégio Eleitoral, apresentando objeções 
quanto ao processo.de votação, tomada e registro dos votos ali estabelecido~>, uma vez que defende a adoção do voto nominal es
crito colocado em urna, tendo em vista a expressão uescrutínío" adoiada pefa Constiüiii;ão. Apresenta ainda, no_moluento, ob
jeções às disposições contidas na alíneaj do art. 4• da minuta do Ato em referência, uma vez estar a matéria ali. tratada sub judi
ce. Opõe também objeções à não previsão, no Ato, da possibiÍidaCÍe de apresentação de ·qualquer tipo de recurso ou impugnação. 
aos trabalhos doColégio Eleitoral. Conclui, assim, contraríamente à aprovação da minuta de Ato, na forma em que está estabe
lecida. Submetida à deliberação é a matéria aprovada com a supressão da palavra "somente" da alíneaj do art. 4• do referido 
Ato, com voto vencido do Senhor Senador Lenoir Vargas e voto, com restrições, do Senhor Senador Raímtirido Parente. Em se
guida, o Senhor Lenoir Vargas lê a comunicaÇão cto·PartídoDemocrâtico Sôcíal da cjU.affiavia pedido vista núeunião anterior, 
manifestanfoNse pelo sobrestamento de sua apreciação, párá, se for o caso, séi' examinada em nova reunião, o que foi aprovada. 
A Mesa, em virtude de petição que lhe fora, mais uma vez, encaminhada pelos dirígentesâos CóinitêS delmprensadcrSenad·o e 
da Câmara dos Deputados, resolve, por maioria, rever seu· Ato número três,' de mi! noveéentos eoiíenta e quatro, ã fim de per-
mitir o ingresso íio~P!eí:iário; por oeaSíãO-da reuiií3:odcrColégio Efeitoral, a trinta prófisSióiia1sd-almpren51i;lndicadós, quinze 
pelo Comitê de Imprensa do Senado e quinze pelo cfa Câmara dos Deputados. A esses profissionais será formicido,-pelo Senhor 
Primeiro-Secretário, crachá de.'identificação, especial, de cafáter intrarisferível. A Mesa, por proposta do Senhor Presidente, de
libera, ainda, sobre a fixaçãci.da ajuda de custo aos membros do Colégio Eleitoral, estabelecendo, para tanto, um quantitativo 
no valor de quarenta mil cruzeiros. Nada mais havendo que tratar, o Senhor Presidente dá por encerrada a reunião, sendo lavra
da por mim, Nerione Nunes Cârdoso, Secretário-Geral da Mesa, a presente Ata que, assinada pelo Senhor Presidente, vai à 
publicação·. ~ Moacyr Dalla, Presidente. 

ATO DA MESA DO SENADO FEDERAL N9 4, DE 1984 

A Mesa do Senado Federal, tendo em vista o disposto nos artigos 13 a 19, 2! e 22 da Lei Complementar n' 15, de 13 de 
agosto de 1973, com asalteraÇões const,úifesd6Decreto-lei'n9 1.539, de 14 de abril ctC'!í917 e da úi C-o-mplementar n~ 47, de 22 
de outubro de 1984, que regula a composiçãoe o funcionamento do Colégio qüe elegerá o Presidente da República e dá outras 
providências, - --- - -- - - o_ -- -- ---

Resolve estabelecer as seguintes normas para os trabalhos da sessão do Colégio Eleitoral destinada à eleição do Presidente e 
do V ice-Presidente da ·República para o período de 1985 a 1991, a realizar-se no dia. IS de janeiro de 1985, às 9 (nove) horas, no 
Plenário da Câmarados Deputados: - · · ·· · - · · ·· -

I - DA ELEIÇÃO 

Art. I • O membro do Colégio Eleitoral, para e_feito~de v:erificaÇão de quorum, será recebido à portaria da Câmara dos De
putados, a partir das 8 (oito) horas, com seu crachá de identificação; ocasião em que terã ó cómparecirrierito a·notado na Lista de 
Presença (Regimento Interno do Senado Federal, art. 42, caput). 

Art. 2• Á hora do início da sessão, o Presidente e os demais membros da Mesa do Senado Federal ocuparão os respecti
vos lugares. Verificando-se a presença da maioria absoluta dos membros do Colégio Eleitmal,d;,çlarar,>e·ãQ.ªbertQs os traba
lhos. Não havendo número, o Presidente aguardará a complementação do quorum. (Lei Complementar n• 15,art. 14 e Regimen-
to Comum art. 29.) · · .. -

Art. 1~-- Aberta a sessão, o Presidente comunicará ao Colégio Eleitoral a sua finãiídiiOe- e Uitunciãrã 0 número de seus inte
grant~$ presentes, conforme as listas dos representantes do Congresso Nacional e aS-Credencíais doS oetegad9s cfa,s Assembléias 
Legislativas, que se encontram sobre ã. Mesa, e-declarará como candidatos à Presldêricia e à ViCe-PresiâênCfa da RepÚblica, Os 
nomes registrados perante a Mesa do Senado Federal (Lei Complementar·n, 15). · 

Art. 4Q Concluída a fase preparatória, a que se refere o artigo anterior, inissar-se-á à' votaçãO;- para Cujo encaminhamento 
poderá ser concedida a palavra, pelo prazo máximo de 20 (viritefminutos, não-permitindo apartes, a um representante de cada 
candidato, devidamente credenciado e previamente inscritO. - - ----- -- -

Parágrafo único. A vofaçãolar-se,á pefo pro~cesso nominal e de acordo com oi seguirúes critérlô~-

a) procederá à chamada o Primeiro-Secretário âa Mesa do Senádo Federal; 

b) votarão em primeiro lugar os membros da Mesa; 
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Senadores 

c) far-se-á, em seguida, a chamada dos demais membros do Colégio Eleitoral, em seqüência alfabética, por Estado, e do 
Norte para o Sul, na seguinte ordem: os Senadores, os Deputados Federais e osDelegadosdas Assembléias Legislativas dosEs
tados; 

d) a votação será feita em duas chamadas consecutivas, votando na segundq apenas os que deixaram_de fazê-lo na primei-
r a; 

e) o Presidente convidará 2 (dois) membros do Colégio Eleitoral, representantes dos canc!idatos registrados, para acom-
panhar. da Mesa, o registro dos votos à medida que os mesmos sejam- pfoferidoS; , 

f) o membro do Colégio Eleitoral emitirá o seu voto, de pé e em voz alta, com clareza, em favor de um dos candidatos re
gistrados a Presidente da República ou se declarará em abstenção, o que será considerado voto em branco; 

g) à medida em que se sucederem os votos, o resultado parcial da votação irá sendo anunciado, vedada a modificação do 
voto depois de colhido o de outro m_embro (art. 46, § 2• do Regimento Comunl); 

h) terminada a segunda chamada nominal, o Presidente declarar? ençerrada a. votação e col_herá, dos Secretâ-~ios, os resul
tados e destes dará cop)l~cimento ao Colégio Eleitoral; 

i) se nenhum -candidato obtiver maioria absoluta na primeira votação, será esta repetida, e a eleição dar-se-á na terceira 
apuração, por maioria simples,-presenteamaioria absoluta dos membros do Colégio Eleitoral (art. 46 do_ Regimento Comum); 

j) serão considerados nulos o.s votos dados-~ candidato não registradoJ.~oril_putal!~o-se os m,es'!los para efeito de quorum i 
k) verificada a maioria absoluta ou, no caso de terceira apuração, maioria Simples, o Presidente da Mesa anunciará ore

sultado final, proclamando eleito _o Presidente da República; 

I) será proclamado eleito Vice-Presicle11te da República-o candidato cujo registro, nessa qualidade, esteja vinculado ao do 
candidato eleito a Presidente da_República; - - -- - -

m) após dirigir-se aos -membros do Colégio Eleitoral, o Presidente da Mesa encerrará os trabalhos. 

II - DISPOS!ÇOES GERAIS 

Art. 5• Dos trabalhos da sessão do Colé_gio Eleitoral será lavrada, pelo Primeiro-Secretário, Ata a ser assinada pelos 
membros da Mesa, cuja cópia, autenticada também pelo Primeiro-Secretário, será en'caminhada ao Tribunal Superior Eleitoral. 
(Lei Complementar n? 15.) 

Art. 6• As questões de ordem e quaisquer outras que forem suscitadas nos termos do art. :U), da Lei Complementar n• 15, 
de 1973, somente poderão vers_ar sobre a matéria exclusiva e pertinente à eleição de Presidente e de V ice-Presidente da República 
(art. 19 da Lei Complementar n• 15, de 1973), obedecendo-se, no que couber, as normas do Regimento Comum do Congresso 
Nacional e, na omissão deste, as dos Regimentos do Senado fe!leral e da C"?mara @sDeputa~os. 

Art. 7' As declarações de voto deverão ser encaminhadas por escrito à Mesa que as fará publicar, obedecendo o disposto 
no art. 21 do Regimento Interno do Senado FederaL 

Art. 8' Os casos omissos S"erií;o.resolvidos pelo Presidente do Senado FederaL 

Sala de Reuniões da Mesa do Senado Federal, 12 de dezembro de 1984.- Moacyr D!llla- Lomanto Júnior -Henrique 
Sautillo- Lenoir Vargas- Milton Cabral- Raimundo Parente- Marcelo Miranda. · ""-

(*) COMPOSIÇAQ DO COLÉGIO EL~lTORAL INCUMBIDO 
DE ELEGER, A 15 DE JANEIRO DE 1985, O 

PRESIDENTE DA REPúBLICA 

A Mesa do Senado Federal, tendo em vista o disposto no art. 8• da Lei Comolementar n• 15, de 1973, alterada pela Lei 
Complementar n' 47, de 1984, faz saber, por mim, Primeiro-Secretário, ser a seguinte composição-do Colégio Eleitoral incumbi
do de eleger, a 15 de janeiro de 1985, o Presidente da República: 

ESTADO DO ACRE Rui Lino 
Wildy Vianna 

ESTADO DO AMAZONAS 

Senadores 
Jorge Kalume 
Altevir Leal 

D~egados da Assembléia Legisladva 

I. Ãlcimar Nunes Leitão 
Eunice Michiles 
Fábio Lucena 

Mârio Maia 

Deputados 
Aiércio Dias 
Aluísio Bezerra 
Amílcar de Queiroz 
Geraldo Fleming 
José Mello 

. Nosser Almeida 

-z. Edson Cadaxo 
3. Félix Pereira 
4. Francisco Thaumaturgo 
5. Manoel Pacífico 
6. Valmir Ribeiro 

Suplentes 
1. Maria Mirian Pinho Pascoal 
2. Geraldo Maia 

- RaTffiundo P3.iente 
D'!!putados 
Arthur Vignio Neto 
Carlos Alberto de Carli 
José Fernandes 
José Lins de Albuquerque 
Josué de Souza 
Mãfío Frota 
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Randolfo Bittencourt 
Vivaldo Frota 

Delegados da Assembléia Legislativa 
l. Manoel Monteiro Diz 
2. Samuel Peixoto da Silva 
3. Francisco Guedes de Queiroz 
4. João Gonçalves da Costa 
5. João Tomé Verçosa de Medeiros Raposo 
6. Erasmo Prestes Amazonas Neto 

Suplentes 
I. José Maria Monteiro 
2. Felix Valais Coelho Junioi' 

ESTADO DE RONDÓNIA 

Senadores 
Clatidíónor Rorii 
Gaivão Modesto 
Odacir Soares 

Deputados 
Assis Canuto 
Francisco Erse 
Francisco Sales 
Leônidas Rachid 
Múcio Athayde 
Olavo Pires 
Orestes MUniz 
Rita Furtado 

D~legados da Assembléia Legislativa 
I. Amizael Gomes da Silva 
2. Genivaldo José de Souza 
3. José de Abreu Bianco 
4. Marvel Faber Peluccio Falcão 
5. Heitor Luiz da Costa Júnior 
6. Oswaldo Piana FHho 

Suplentes 
I. Jô Yutaka SatO 
2. Sílvernani César d_os Santos 

Senadores 
Aloysio Chaves 
Gabriel Hermes 
Hélio Gueiros 

ESTADOS DO PARÁ 

Deputados 
Admir Andrade 
Antônio amarai 
Brabo de Carvalho 
Carlos Vinagre 
Coutinho Jorge 
Dionísio Hage 
Domingos Juvenil 
Gefson Peres 
Jorge Arbage 
Lúcia Viveiros -
Manoel Ribeiro 
Osvaldo Melo 
Ronaldo Campos 
Sebastião Curió 
Vicente Queiroz 

Delegados da Assembléia Legislativa 
1.. Lucival de Barros Barbalho 
2. Romero Ximenes Ponte 
3. Manoel Gabriel Siqu_eira Guerreiro 
4. Hermínio Cillvinho Filho 
5. Amilcar Benassuly Moreira 
6. Mariuadir José Miranda Santos 

Suplentes 
I. Mário Moraes Chermont 
2. Paulo Roberto de Souza Matos 
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ESTADO DO MARANHÃO 

Senadores 
- Alexandre Costa 

João Castelo 
José Sarney 

Deputados 
Bãyma Júnior 
Cid Carvalho 
Edison Lobão 
Enoc Vieira 
Epitácio Cafeteira 
Eurico Ribeiro 
Jayme Santana 
João Alberto de Souza 
João Rebelo 
José Burnett 
José Ribamar Machado 
Magno Bacelar 
Nagib Haickel 
Sã.rney Filho 
Vieira da Silva 
Victor Trovão 
Wagner Lag_o 

D~legados da Assembléia Legislativa 
I. Aluísio de Abreu Lobo 
2... Renedito Flo_rêncio Duarte 

---3. Cels_Q_da ConceiçãO -COutiilho 
4. José Rodrigues Paiva 
5. Orlando Brito de Aquino 
6. Theoplistes Teixeira de Carvalho e Cunha Filho 

Suplentes 
I. Dariam Riker de Menezes 
2. Davi Alves Silva 

Senadores 
Alberto Silva 
Helvídio Nunes 
João Lobo 

ESTADO DO PIAUI 

Deputados 
C~lso Barros 
Ciro Nogueira 
Heráclito Fortes 
Jonathas Nunes 
José Luiz Maia 

....Ludgero Raulino 
Milton Brandão 
Tapety Júnior 
W_all Ferraz 

~legados da Assembléia Legislativa 
1. Wilson de Andrade Brandão 
2. Sabino Paulo Alves Neto 
3, Ifáefonso Vieira Dias 
4. Sebastião Rocha Leal 
5. W...a\demar ele Castro ]\'lacêdo 
6. _José do Rêgo Lobão 

Suplentes 
1. Luiz Gonzaga Paes Landim 
2. Marcelo do Egito Coelho 

-ESTADO DO CEARÁ 

Senadores 
Almir Pinto 
José Lins 
Virgílío Távora 

D~utados 
Aécio de Borba 
-Antônio Morais 
Carlos Virgnio 
Chagas Vasconcelos 
Cláudio Philomeno 
Evandro Ayres de Moura 

Flávio Marcílio 
Furtado Leite 
Gomes da Silva 
Haroldo Sanford 
Leorne Belém 
Lúcio Alcântara 
Manoel Gonçalves 
Manuel Viana 
Marcelo Unhares 
Mauro Sampaio 
Moysés Pimentel 
Orlaildo Bezerra 
-ossian Ararip~ 
Paes de Andrade 
Paulo Lustosa 
Sérgio Philomeno 
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Delegados da Assembléia Legislativa 
L. Antônio Gom.e:s._da Silva Câmara 
2. Etevaldo Nogueira Lima 
3. Raimundo Coelho Bezerra de Farias 
4. Francisco Jarbas Neri Bezerra de Menezes 
5. José Mário Mota Barbosa 
6. Domingos José Carvalho Araújo de Holanda Fontes 

Suplentes 
I. Maria Dias Cavalcante Vieira 
2. Orzete_-_Philomeno Ferreira Gomes 

ESTADO DÓ RIO GRANDE DO NORTE 

Senadores 
Carlos Alberto 
Moacyr _Duarte 
Martins Filho 

DePUtados 
Agenor Maria 
Antônio Câmara 
Antônio Florêncio 
Henrique EduardO Alves 
Jessé Freire 
João Faustino 
Vingt Rosado 
Wanderley Mariz 

Delegados da Assembléia Legislativa 
1. José Fernandes 
2. Már_G.io Marinho 
3. Willy Saldanha 
4. RaimJndo Fernandes 
5. Getúlio Rêgo 
6. Carlos Aug_l.!S:tO 

Suplentes 
I. Rui Barbosa 
2. Kleber Bezerra 

ESTADO DA PARAIBA 

Senadores 
Humberto Lucena 
Marcondes Gadelha 
Milton Cabral 

Deputados 
Adauto Pereira_ 
Aluízio Campos 
Álvaro Gaudêndo 
Antônio Gomes 

-cãrrieiro A~rnaud 
Edme Tavares 
Ernani Satyro 
Joacil Pereira 

·João Agripino 
José Maranhão 
Raymundo Asfora 
TarCisio Buriti 
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Delegados da Assembléia Legislativa 
I. AfraniO Atayde Bezerra Cavalcanti 
2. Nilo Mayer Feitosa Ventura 
3. Vani Leite Braga Figueiredo 
4. João Ribeiro 
5_. José Soares Madr:uga 
6. Egídio Silva Madruga 

Sapientes 
I. Carlos Marques Dunga 
2. Raimundo Doca Benevides Gadelha 

ESTADO DE PERNAMBUCO 

Senadores 
Aderbal Jurema 
Cid Sampaio 
Marcd Maciel 

Deputados 
Antônio Farias 
Arnaldo Maciel 
Carlos Wilson 
Cristina Tavares 
Egídio Ferreira Lima 
Fernando Lyra 
Geraldo Meio 
Gonzaga Vasconcelos 
Inocêncio Oliveira
Jarbas Vasconcelos 
João Carlos de Carli 
Josê Carlos Vasconcelos 
José Jorge 
José Mendonça Bezerra 
José Moura 
Josias Leite 
Mansueto de Lavor 
MigUel Arraes 
Nilson Gibson 
Oswaldo Coelho 
Oswaldo Lima: Filho 
Pedro Corrêa 
Ricardo Fiuza 
Roberto Freire 
Sérgio Murilo 
Thales~ Ramalho 

Delegados da Assembléia Legülatlva 
l. Cantalício Cabral 
2.. Carlos Porto 
3. Felipe Coelho 
4. Fernando Bezerra Coelho 
S. Joel de Holanda 
6. Severino Otávio 

Sapientes 
1. Cintra Gaivão 
2. José Liberato 

ESTADO DE ALAGOAS 

Senadores 
Guilherme Palmeira 
Carlos Lyra 
Luiz Cavalcante 

Deputados 
Al~rico Cordeiro 
Djalma Falcão 
Fernando Collor 
Geraldo Bulhões 
José: Thomaz Nonô 
Manoel Affonso 
Nelson Costa 
Renan Calheiros 

__ DIÁRIO DO coNGRESSO NACIONAL (Seção II) 

Delegados da Assembléia Legislativa 
I. Benedito de Lira 
2. Hélio Lopes 

- 3. Emilio Silva 
4. Edval Gaia 
5. Laércio Malta 
6. Roberto Torres 
Suplentes 
1. Jota Duarte 
2. M:anÕel Pereira Filho 

ESTADO DE SERGIPE 

Senadores 
Albano Franco 
Lourival Baptista 
Passos Pôrto 
Deputados 
Adroaldo Campos 
Aug1,lsto Franco 
Celso Carvalho 
Fra-ncisco Rollemberg 
Gilton Garcia 
Hélio Dantas 
Jackson Barreto 

- José Carlos Teixeira-

Delegados da Assembléia Legislativa 
l. José Cleonâncio da Fonseca 
2. José Matos Valadares 
3. Messias Góis _ 
4. Américo Alves dos Santo-s 
S. Francisco Vieira da Paixão 

. 6. Manoel Conde Sobral 

Suplentes 
L José Vieira Filho 
2. Francisco Modesto dos Passos 

ESTADO DA BAHIA 

Senadores 
Jutahy Magalhães 
Lomanto Júnior 
Luiz Viana 
Depatados 
Arrísio Vieira Lima 
Angelo Magalhães 
Antônio Osório 
Carlos Sant'Anna 
Djalma Bessa 
Domingos Leoncm 
Elquisson Soares 
Eraldo Tinoco 
Etelvir Dantas 
Felix Mendonça 
Fernando Gomes 
Fernando Magalhães 
Fernando Santana 
França Teixeira . 
Francisco Benjamim 
Francisco Pinto 
Genebaldo Correia 
Gorgônio Neto 
Haroldo Lima 
Hélio Correia 
Horãcio Matos 
Jairo Azi 
João Alves 
Jorge Medauar 
Jorge Vianna 
José Lourenço 
José Penedo 
Jutahy Júnior 
Leur Lomanto 
Manoel Novaes 

Marcelo CordeirQ 
Ney Ferreira 
Prisco Viana 
Raymuttdo Urbano 

-=- Raul Ferra~ 
Rômulo G;D.vã_o 
Ruy Bacelar 
Virgildásio_ de Senna 
Wilson Falcão 

Dezembro de 1984 

Delep.dos da Assembléia Legislativa 
I. Faustino Dias Lima 
2. Murilo Coelho Cavalcanti 
3. Paulo Virgflio Maracajã Pereira 
4. Oemenccau Gomes Teixeira 
5. Luiz Eduardo _Maron de Magalhàes 
6. Luis Lago Cabral 
Suplentes 
l. Cleraldo _ _Andrade Rezcnde 
2. Joio _Carlos Paolilo Bacelar 

ESTAOO DO ESPIIUTO SANTO 

Senadores 
João Calmon 
J~sé Ignácio Ferreira 
Moacyr Dalla 

Deputados 
Hélio Manhàes 
José Carlos Fonseca 
Max Mauro 
Myrthes Bevilacqua 
Nelson Aguiar 
Nyder Barbosa 
Pedro Ceolim 
Stélio Dias 
Theodorico Ferraço 

Delegados da Assembléia Logislad•• 

1. Dailson Laranja 
2. Dilton Lyrio Nctto 
l. João Gama Filho 
4. Juracy Magalhães Gomes 
S. Moacyr Martins Brotas Júnior 
6. Paulo César Hartung Gomes 
Suplentes 
l. Antonio Pelaes da Silva 
2. Hugo Borges 

. ESTADO DO RIO DE JANEIRO 

Senadoros 
Amaral Peixoto 
Nelson CarneirO 
Roberto Saturnino 

Deputados 
---Abdias da Nascimento 
Agnaldo Timóteo 
Alair Ferreira 
Aloysio Teixeira 
Álvaro Valle 
Amaral Netto 
Arildo Teles 
Bocayuva Cunha 
Brandão Monteiro 
Carlos Peçanha 
Celso Peçanha 
Clemir Ramos 
Darcílio A.yres 
Daso Coimbra 
Denisar Arneiro 
Eduardo Galil 
Fernando Carvalho 
Figueiredo F_ilho 
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Francisco Studart 
Gustavo Faria 
Hamilton Xavier 
Jacques D'Ornellas 
JG de Araújo J.or&e 
Jiulio Caruso 
Jorge Cury 
Jorge Leite 
José Colagrossi 
Josê Eudes 
José Frejat 
Lázaro Carvalho 
Léo Simões 
Leônidas Sampaio 
Marcelo Medeiros 
Márcio Braga 
Márcio Macedo 
Mário Juruna 
Osmar Leitão 
Roberto Jefferson 
Rubem Medina 
Saramago Pinheiro 
Sebastião Ataíde 
Sebastião Nery 
Sérgio Lomba 
Simão Sesslm 
Walter Casanova 
Wilmar Palis 

Delegados da Assembléia Legfsladnt 
l. José Gomes Talarico 
2. Paulo Ribeiro 
3. Carlos Fayal 
4. Alexandre Farah 
S. Eduardo Chuahy 
6. Paulo Quental 

Suplentes 
I. Fernando Bandeira 
2. Luciano Monticelli 

ESTADO DE MINAS GERAIS 

Senadores 
Itamar Franco 
Morvan Acayaba 
Alfredo Campos 

Deputados · 
Aécio Cunha 
Aníbal Teixeira 
Antônio Dias 
Bonifácio de Andrada 
Carlos Eloy 
Carlos Mosconi 
Cássio Gonçalves -
Castejon Branco 
Christóvam Chiaradia 
Emflio Gano 
Emflio Haddad 
Fued Dib 
Gerardo Renault 
Homero Santos 
Humberto Souto 
Israel Pinheiro 
Jairo Magalhães 
João Herculino 
Jorge Carone 
Jorge Vargas 
José Carlos Fagundes 
José Machado 
José Maria Magalhães 
José Mendonça de Morais 
José Ulisses 
Juarez Baptista 
Jtínia Marise 
Luis Dulci 

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção II) 

Luiz Baccarini 
Luiz Guedes 
Luiz Leal 
Luiz Sefair 
Magalhães Pinto 
Manoel Costa Júnior 
Marcos Lima 
Mário Assad 
Mário de Oliveira 
Maurício Campos 
Melo Freire 
Milton Reis 
Navarro Vieira Filho 
Nylton Velloso 
OS:ca'r Corrêa Júnior 
Oswaldo Murta 
Paulino_.Cícero de VasconceJios 
Pimenta da Veiga 
Raul Belém 
Raul Bernardo 
Ronaldo Canêdo 
Rondon Pacheco 
Rosemburgo Romano 

_ $érgio Ferrara 
Vicente Gua6iroba 
·wilsO-n Vaz 

Delegados cb1 Assembléia Legfsladva 
1. Genésio Bernardino de Souza 
2. Jairo Magalhães Alves 

_ 3. Felipe Néri de Almeida-
4. -Ademir Lucas Gomes 
5. Dalton Moreira Canabrava 
6. Elmo Braz Soares 

Suplentes 
1. Clodesmidt Riani 
2. Vera Cruz Coutinho 

ESTADO.DE SÃO PAUW 

Setuodores 
Amaral Furlan 

- -Fernando Henrique Cardoso 
Severo Gomes 

Deputados 
Adail Vettorazzo 
Airton Sandoval 
Airton Soares 
Alberto Goldman 
Alcides Franciscato 
Annando Pinheiro 
Aurélio Peres 
Sete Mendes 

-Cardoso Alves 
CelsO Amaral 
Cunha Bueno 
Darcy Passos 
Dei Bosco Amaral 
Djalma Bom 
Diogo Nomura 

- Doreto Campanari 
Eduardo Matanizzo SupliCy 
Estevam Gaivão 
Farabulini Júnior 
Fefipe Cbeidde 
Ferreira Martins 
Flávio Bierrenbach 
Francisco Amaral 
Francisco Dias 
Freitas Nobre 
Gastonc~· Righi 
Gióia Júnior 
Herbert Lcvy 
Horácio Oniz 

lnna Passoni 
Israel Dias-Novaes 
João Bastos 
João Cunha 
João Hernn!J.nn -~eto _ 
José Camargo 
José Genóino 
Maluly Neto 
Márcio Santilli 
Marcondes Pereil"l!_ 
Mário Hato 
Mendes Botelho 
Mendonça Falcão 
Moacir Franco 
Natài Gale 
Nelson do Carmo 
Octacmo de Almeida 
Pacheco Chaves 
Paulo Maluf 
Paulo Zarzur 
Raimundo Leite 
Ralph Biasi 
Renato Cordeiro 
Ricardo Ribeiro 
Roberto Rollemberg 
&Úles Leite·- -
Salvador Julianelli 
Sarnir Achôa 
Theodoro Mendes 
Tidei de Lima 
Ulysses Guimarães 
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Delegados da Asembléla Leglslad•a 
1. Néfi Tales 
2. Laerte Pinto 
3. Luiz Carlos Santos 
4. Mauro Bragato 
S. Aloysio Nu~cs Ferreir~ 
6. José Yunes -

·Supleates 
I. Benedito Cintra 
2. Milton Baldochi 

ESTADO DE GOIÁS 

Setuodores 
Benedito Ferreira 

- Henrique Santillo 
Mauro Borges 

Deputados 
Aldo Arantes 
Brasflio Caiado 
Fernando Cunha 
Gellésio de Barros 
lbsen de Castro 
lr.1m Saraiva 
lrapuan Costa Júnior 
Iturival Nascimento 
Jaime Câmara 
João Divino 
Joaquim Roriz 
Juarez Bernardes 
Paulo Borges 
Siqueira Campos 
Tobias Alves 
Wolney Siqueira 

Delegados da A-bléla LeglsladYa 
I. Juarez Magalhães de Almeida 
2. Milton Alves Ferreira 
3. José Edmar Brito Miranda 
4. Divino No'gueira Vargas 
S. Eurico Barbosa dos Santos 
6. Angelo Rosa Ribeiro 
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Suplentes 
l. Frederico Jaime Filho 
2. José Elias Fernandes 

ESTADO DE MATO GROSSO 

Senadores 
Benedito Canellas 
Gãstão Müller 
Roberto Campos 

Deputados 
Bento Porto 
Cristina Cortes 
Dante de Oliveira 
Gilson de Barros· 
Jonas Pinheiro 
Maçao Tadano 
Márcio Lacerda 
Milton Figueiredo 
Delegados da Assembléia Legislativa 
l. Ary Campos 
2. Zanete CaJ:"dinal 
3. Ninomiya Miguel 
4. Ubiratan Spínelli 
5. Oscar Ribeiro 
6. Francisco Monteiro 

Suplentes 
l. Eduímo Orione 
2. Pedro Lima 

ESTADO DO MATO GROSSO DO !?UL. 

Senadores 
José Fragelli 
Marecelo Miranda 
Saldanha Derzi 

Deputados 
Albino Coímbra 
Harry Amorim 
Levy Dias 
Plínio Martins 
Ruben Figueiró 
Saulo Queiro~ 
Sérgio Cruz 
Ubaldo Barém 

Delegados da Assembléia Legislativa 
I. Walter Benedito Carneiro 
2. Gandi Jamil Georges 
3. Valdir Pires Cardoso 
4. Valter Pereira de Oliveira 
S. Roberto Moaccar Orro 
6. Anis Faker 

Suplentes 
I. Manfredo Alves Corrêa 
2. Benedito Leal de Oliveira 

ESTADO DO PARANÁ__ 

Senadores 
Affonso Camargo 
Álvaro Dias 
Enéas Faria 

Deputados 
Alceni Guerra 
Alencar Furtado 
Amadeu Geara 
Anselmo Peraro 
Antônio Mazurek 

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção II) 

Antônio Ueno 
Aroldo Moletta 
Ary Kffuri 
Borges da Silveira 
Celso Sabóia 
Dilson Fanchin 
Fabiano Braga Cortes 
Hélio Duque 
Irineu Brzesinski 
ltalo Contf 
Jose Carlos Martinez 
José TavareS 
Luiz Antônio Fayet 
Mattos_Leão 
Norton Macedo 
Oscar Alves 
Oswaldo Trevisan 
OtáviO Cesário 
Paulo _l\.1_a~ques 
Pedro Sa~pa-io 
Reinhold Stephanes 
Renato Bernardi 
Renato Loures Bueno 

_ _B.enato J ohnsson 
Santinho Furtado 
Santos Filho 
Sebastiªo Rodrigues Júnior 
Valmor Giavarinã- -
Walber Guimarães 

_Delegados_ da Assembléia Legisla ti "Vã 
1. Anibal Khury - - -
2. Antooio Martins Anebelli 
3. Amélia Hruschka 
4, Arlei Tilfrid Ferrari Júnior 
5. Eduardo Baggio 
6. Artagão de Mattos Leão __ 

Suplentes 
I. Acir Pepe~ J11ezzadri 
2. Orlando Pessuti --

ESTADO DE SANTA CATARINA 

-Senadores 
Jaison Barreto 
Jo!ge Bornhausen 
Lenoir Vargas 

Deputados 
Ad.hemar Ghisi 
Artenir Werner 
Casildo Maldaner 
Dirceu carneiro 
Ep"itâcio Bittencourt 
Evaldo Amaral 
Ivo Vanderlinde 
João Pagaoella 
Luiz Henrique 
Nelson Morro 
Nelson Wedekin 
Odilon Saimoria 
Paulo Melro 
Pedro Colin 
Renato Víanna 
Walmor de Luca 

Delegãdos da Assembléia Legislativa 
1. Aldo Pereira de Andrade 
2.- Amílcar Gazaniga 
3. Moacir Bertoli 

-4. Neudy Primo Massolini 
5. Ruberval Francisco Piloto 
6. Salomão Antonio Ribas Júnior_ 
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Suplentes 
1. Artêmio Paludo 
2. Marcondes Marchetti 

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 

Senadores 
Carlos Chiarelli 

-Pedro Simon 
Octávio Cardoso 

Deputados 
Aldo Pinto 
Amaury MUller 
Augusto Trei~ 
Balthazar de Bem e Canto 
Darcy Pozz_a _ 
Emídio PeroÕdi 
Floricen:o Paixão 
Guida Moesch 
Hermes Zaneti 
Hugo Mardini 
Ibsen Pinheiro 
Irajâ Rodrigues 
Irineu Colato 
João Gilberto 
Jorge Uequed 
José Fogaça 
Júlio -Costamilan 
Lélio Souza 
Matheus Schimidt 
Nadyr Rossetti 
Nelson Marchezan 
Nilton Alve.~ 
Oly Fachin 
Olivaldo Nascimento 
Paulo Mincarone 
Pedro Germano 
Pratini de Morais 
Rosa Flores 
Rubens Ardenghi 
Siegfried Heuser 
SinVal Guazzelli 
Victor Faccioni 

Delegados da Aasembiéla Legidadva 
I. Luiz Fernando Staub 
2. Roberto Atayde Cardona 
3. Valmir Susin 
4. Pedro Américo Leal 
5. Airton Vargas 
6. Camilo Moreira 

Suplentes 
1. Alecrides Sant' Anna de Moraes 
2. Sérgio llha Moreira 

TERRITÓRIO DO AMAPÁ 

Deputados 
Antônio Pontes 
Clarc,k Platon 
Geovani Borges 
Paulo Guerra 

TERRITóRIO DE RORAIMA 

DePUtados 
Alcides Lima 
João Batista Fagundes 
Júlio Martins 
Mozarildo Cavalcanti 

Henilque Santlllo 
Primeiiô-Secretfu'io 
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ATOS DO PRESIDENTE 

ATONo 87, DE 1984 

Fixa claros de lotação dos cargos que integrarão classes do 
Quadro de Pessoal do Centro Gráfico do Senado Federal, e aprova 
o enquadramento nominal dos atuais servidores optantes. 

ATO N.0 88, DE 1984 

Aprova a relação nominal dos servidores que permanecerão 
na mesma situação contratual em que se encontram. 

Serão publicados em suplemento à presente edição. 
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